
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning
Kommunen ges härmed tillfälle att yttra sig över bifogad ansökan om tillstånd till kameraövervakning.
Enligt 18 § kameraövervakningslagen (2013:460) ska den kommun där övervakningen ska ske få tillfälle 
att yttra sig innan tillstånd om kameraövervakning meddelas.
Ni bör i första hand redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på 
platsen. 
Yttrande får gärna inkomma så snart som möjligt, dock senast den 24 maj 2017. Om ni avser att inte 
yttra er tas ett meddelande om detta tacksamt emot för att påskynda handläggningen. Kommer inte 
något yttrande in i rätt tid kommer ärendet att avgöras ändå. Om längre tid behövs kan anstånd begäras. 
Svara gärna till vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Med vänlig hälsning
Lotta Nilsson
Förvaltningshandläggare
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND
Besöksadress: Nybrogatan 15 
Telefon: 0611-34 91 18
lotta.nilsson@lansstyrelsen.se

mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se
mailto:lotta.nilsson@lansstyrelsen.se
















TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-05-11 KSF 2017/292 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kameraövervakning med drönare, PEMA, 
Sundsvall (dnr 1017-17)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Kanslichefens yttrande översänds till länsstyrelsen så som svar på remiss angående 
PEMA:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun anser att syftet med övervakningen är godtagbart. Dock bör följande 
villkor uppställas: Inspelat material ska gås igenom efter avslutad flygning med drönaren. 
Eventuella bilder som innehåller personer ur allmänheten och som kan identifieras ska 
omgående raderas. Operatören av drönaren ska bära varselväst för att informera om att 
övervakning sker. Tillståndshavaren eller drönaroperatören ska informera om att en viss 
plats är övervakad under tiden då övervakningen sker genom annons i lokaltidning, 
information vid infartsvägar till ett område eller riktad information till boende, 
lokalinnehavare och andra som direkt kan beröras av övervakningen.

Remisstiden överskrids då yttrande ska lämnas av kommunstyrelsen enligt gällande 
reglemente och delegeringsordning.

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

Beslutsunderlag
mail.msg.pdf
20170508171432270.pdf

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

Kommunstyrelsen



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/292

§ 200 Kameraövervakning med drönare, 
PEMA, Sundsvall (dnr 1017-17)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kanslichefens yttrande översänds till länsstyrelsen så som svar på remiss angående 
PEMA:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun anser att syftet med övervakningen är godtagbart. Dock bör följande 
villkor uppställas: Inspelat material ska gås igenom efter avslutad flygning med drönaren. 
Eventuella bilder som innehåller personer ur allmänheten och som kan identifieras ska 
omgående raderas. Operatören av drönaren ska bära varselväst för att informera om att 
övervakning sker. Tillståndshavaren eller drönaroperatören ska informera om att en viss 
plats är övervakad under tiden då övervakningen sker genom annons i lokaltidning, 
information vid infartsvägar till ett område eller riktad information till boende, 
lokalinnehavare och andra som direkt kan beröras av övervakningen.

Remisstiden överskrids då yttrande ska lämnas av kommunstyrelsen enligt gällande 
reglemente och delegeringsordning.

Beslutsunderlag
1. mail.msg.pdf
2. 20170508171432270.pdf
3. Tjänsteskrivelse.docx
 
_____















TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-05-11 KSF 2017/138 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kameraövervakning med drönare, 
Spectravision AB, Örebro (Länsstyrelsens Dnr 
211-6482-2016)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Länsstyrelsens beslut att medge Spectravision AB:s tillstånd till kameraövervakning ska 
inte överklagas.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gett Spectravision AB tillstånd att använda kamerautrustad drönare för 
kameraövervakning. Kommunen har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

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

Beslutsunderlag
Beslut 211-6482-2016.pdf

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

Kommunstyrelsen



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/138

§ 201 Kameraövervakning med drönare,  
Spectravision AB, Örebro (Länsstyrelsens 
Dnr 211-6482-2016)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Länsstyrelsens beslut att medge Spectravision AB:s tillstånd till kameraövervakning ska 
inte överklagas.

 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gett Spectravision AB tillstånd att använda kamerautrustad drönare för 
kameraövervakning. Kommunen har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
1. Beslut 211-6482-2016.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx.pdf
_____



  Delegationsbeslut avseende inköp 2016-11-28 – 2017-04-19

Anmäles till KS 2017-04-12
       

Delegat      Ärende                Beslut Datum
Lars Johan 
Rosvall

Avbrytande av 
upphandling

Beslut att avbryta upphandling av 
Bulkleveranser av eldningsolja och 
drivmedel

2016-11-28

Linda Andersson Avtal Avropsavtal Fordon 2016 2016-12-05

Linda Andersson Avtal Tolktjänster 2017-01-01

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av AV-utrustning

2017-01-09

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av Färskt kött

2017-01-13

Linda Andersson Beslut att delta i 
upphandling

Medverkan vid upphandling av 
Biblioteksmedia

2017-01-20

Michael 
Andersson

Fullmakt Rättegångsfullmakt avseende gemensam 
upphandling av AV-utrustning

2017-01-23

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av Stationstankning

2017-02-07

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av Fordonsgas

2017-02-07

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av Eldningsolja och 
drivmedel-bulk

2017-02-07

Linda Andersson Beslut att delta i 
upphandling

Medverkan vid upphandling av 
Entrémattor

2017-02-13

Linda Andersson Förlängning Beslut att förlänga avtal för Färsk 
Fisk

2017-02-20

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av fakturaskanning

2017-02-28

Linda Andersson Avbrytande av 
upphandling

Beslut att avbryta upphandling av 
Posttjänster Tjänsteområde 17 och 18 
(Utskriftstjänster)

2017-03-06

Linda Andersson Förlängning Beslut att förlänga avtal för 
Mejeriprodukter

2017-03-14



Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av Förbrukningsmateriel för 
skola och förskola

2017-04-03

Linda Andersson Förlängning Beslut att förlänga avtal för Skol- och 
trygghetslarm

2017-04-04

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av Finansiella tjänster

2016-04-04

Linda Andersson Förlängning Beslut att förlänga avtal för Skol- och 
förskolemateriel

2017-04-10

Linda Andersson Förlängning Beslut att förlänga avtal för 
Sjukvårdsmaterial

2017-04-11

Linda Andersson Beslut att delta i 
upphandling

Medverkan vid upphandling av Elenergi 2017-04-19



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/12

§ 208 Redovisning av beslut tagna med stöd 
av delegering 2017

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:

Redovisning av Roberth Fribergs delegeringsbeslut för perioden ( ), KSF 2017/11

Redovisning av Joakim Ilmrud delegeringsbeslut för perioden ( ),  KSF 2017/10

Redovisning av Lars Nilsson delegeringsbeslut för perioden ( ),  KSF 2017/13

Redovisning av Gunilla Dencker Skog delegeringsbeslut för perioden (  ), KSF 2017/38

Redovisning av ekonomikontorets delegeringsbeslut för perioden (Delegeringsbeslut 
2016-11-28-2017-04-19),  KSF 2017/9

Beslutsunderlag
Delegation 2016-11-28-2017-04-19.docx 
 
 
_____
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Minnesanteckningar - Styrgruppen  
 
 
 
Tid.   24 februari 2017 kl. 10-12 
 
Plats.  Glashuset, Norra station, Hässleholm  
 
 
 
Närvarande 

      Höör     Anna Palm, Michael Andersson 
      Kristianstad    Martin Risberg 
      Hässleholm     Lena Wallentheim ordförande,  

Pär Palmgren 
      Markaryd    Bengt Germundsson 
      Sölvesborg    Håkan Andersson 
      Perstorp    Ronny Nilsson 
      Osby     Niklas Larsson 
      Älmhult    Ingemar Almqvist, Paul Robertsson 

  Helsingborg    Marcus Friberg, Håkan Lindström  
      Bromölla    Rolf Mårtensson 
      Växjö     Nils Fransson 
      Alvesta    Kjell Rosenlöf 
      Karlshamn    - 
      Laholm    - 

  Halmstad    - 
  Klippan    Kerstin Persson 

      Företagsgruppen   Jan Åström 
     
       

  Region Skåne   Anders Jönsson  
  Projektledare    Göran Svärd 
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1. Minnesanteckningar 9 december 2016. 
 

 Minnesanteckningarna lades med godkännande till handlingarna. 
 

 
 

2. Tågutveckling i regionerna/Tågstrategi 2050 - Region Skåne 
 

Anders Jönsson, Region Skåne, som leder arbetet av Tågstrategin 2050, 
redovisade det pågående arbetet och som också skall behandlas politiskt 
av Region Skåne innan sommaren 2017.  
Trots en resandeökning under 2016 så minskade marknadsandelen för 
kollektivtrafiken i Skåne.  
 
En ny Öresundspendel föreslås från 2020 med tvåvåningståg mellan 
Köpenhamn och Helsingborg och som kompletterar dagens Öresundstå-
gen. Från 2024 planeras att Öresundspendeln även förlängs till Hässle-
holm och Kristianstad.  
Skånetrafiken har fått i uppdrag att titta på underlaget och återkomma 
med förslag som tar hänsyn till helheten när det gäller den framtida tåg-
trafiken.  
Redovisades trafiklösningar även för olika pågatågssträckor. Ett alterna-
tiv med interregionala tåg Hässleholm-Halmstad-Göteborg redovisades 
för Markarydsbanan. 
 
En fortsatt utveckling av den skånska tågstrategin kan vara att utarbeta 
en Sydsvensk tågstrategi. 
 
 
 

 
3. Sydsvenska prioriteringar i infrastrukturen/Regionsamverkan Syd 
 

 
Redovisas en samverkan mellan 6 regioner i Sydsverige, Skåne,  
Kronoberg, Halland, Kalmar, Blekinge och Jönköping.  
 
Ett av samverkansområdena gäller infrastrukturen.  
Ett positionspapper har tidigare tagits fram och nu har en lista av ge-
mensamt prioriterade objekt tagits fram som behandlats politiskt i re-
spektive region och skall utgöra ett underlag för kontakterna med Tra-
fikverket och regeringen inför infrastrukturplanen 2018-2029.  
 
I redovisningen av prioriterade järnvägsobjekt betonas utbyggnadsbe-
hoven på södra Stambanan och Västkustbanan men också den stora  
betydelsen av den regionala tågtrafiken.  
 
 
 
 
 



 

 

3 
Ett flertal av de listade objekten sammanfaller med de objekt som 
Pågatåg Nordost tagits fram i våra studier under 2016 för en utbyggd 
tågtrafik, 
 
- 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm 
- dubbelspår på sista delen av Västkustbanan, Maria – Helsingborg C 
- dubbelspår Hässleholm-Kristianstad 
- kapacitetsförstärkning Växjö-Alvesta 
- kapacitetsförstärkning på Halmstad C 
 
Styrgruppen stödjer resultatet av regionsamverkan. 
 

 
4. Redovisning av pågående arbete på bandelar inom Pågatåg Nord-

ost med inriktning på infrastrukturplanen 2018-2029 
 
 Redovisades och diskuterades arbetsläget för samtliga bandelar som be-

rörs av Pågatåg Nordost. 
 

-Markarydsbanan 
  

Redovisades mötet den 1 februari mellan de 4 kommunerna ,Trafikver-
ket väst + syd och Region Halland.  
Vidare har ett gemensamt pressmeddelande skickats ut av de 3 region-
erna längs Markarydsbanan och där man är överens om att så snabbt 
möjligt få igång tågtrafiken på Markarydsbanan.  
En avsiktsförklaring mellan Halmstad,Laholm och Region Halland skall 
tas fram för att klargöra ansvar och finansiering av åtgärder. 
En åtgärdsvalastudie för Markarydsbanan påbörjades den 16/2. 
Styrgruppen diskuterade det fortsatta arbete och kontakter. 
 
-Skånebanan Helsingborg-Kristianstad 

  
Sju kommuner längs banan och Region Skåne har tagit fram ett gemen-
samt ställningstagande för prioriterade infrastruktursatsningar och ökad 
trafik. 

  
-Dubbelspår Maria och Helsingborg C 
 -Dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad 
-Partiellt dubbelspår mellan Klippan och Hyllstofta 
 
Objekten sammanfaller med de som redovisas i våra studier. 
 
En avsiktsförklaring med sam- och medfinansiering för dubbelspåret 
Hässleholm- Kristianstad är under utarbetande av Trafikverket, kommu-
nerna och Region Skåne. 
 
-Alvesta-Växjö 
 
Redovisades förslaget som Pågatåg Nordost utarbetades tillsammans 
med Växjö, Alvesta och Region Kronoberg och som föreslår en etapp-
utbyggnad av dubbelspår i 3 delar mellan Växjö och Alvesta.  
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Trafikverket har med en av etappdelarna i sitt underlag för den kom-
mande infraplanen.  
En gemensam skrivelse mellan kommunerna och regionen som under-
stryker behovet av kapacitetsförstärkning är under utarbetande. 
 
 
-Hässleholm-Malmö 

  
Åtta kommuner längs banan och Region Skåne har tagit fram ett ge-
mensamt ställningstagande för infrastruktursatsningar,2 nya spår mellan 
Lund och Hässleholm, och ökad trafik, som underlag inför den nya in-
frastrukturplanen. Fyrspårs utbyggnaden Malmö-Lund kommer att vara 
färdig 2023. 

 
 -Kristianstad-Karlshamn-Karlskrona  
  

Region Blekinges målsättning är en förtätning av tågtrafiken till två tå-
gavgångar per timme.  
Antalet turer med pågatåg mellan Bromölla och Karlshamn har dragits 
ner något från december 2016. 

 En nyligen framtagen åtgärdsvalsstudie för bandelen har fått en ny in-
riktning med en starkare betoning på åtgärder som minska restiden istäl-
let för ökad kapacitet. 

 
 Styrgruppen konstaterar sammantaget att det pågår ett mycket starkt och 

intensivt arbete i regionerna och mellan regionerna i syd Sverige för att 
gemensamt visa på behoven i vårt område. Vidare kan det konstateras 
att förslagen till mycket stor del sammanfaller med de förslag som 
Pågatåg Nordost tagit fram. 

 
 
5. Bokslut 2016 
 
 Bokslutet för 2016 har skickats ut och redovisades. 
  
 Styrgruppen beslutar att godkänna bokslutet för 2016. 

 
 
 
 
 
 

Göran Svärd 
projektledare 

      
  
      
 



#byggstartskane#byggstartskane

Henrik Fritzon 
Region Skåne

Johan Andersson 
Eslöv

Anders Almgren 
Lund

Katrin Stjernfeldt Jammeh 
Malmö

Stefan Lissmark 
Höör

Katja Larsson 
Burlöv

Lena Wallentheim 
Hässleholm

November 2016

Christian Sonesson 
Staffanstorp

Marika Bjerstedt Hansen 
Osby

BYGGSTART SKÅNE
BYGGSTART AV HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG I SKÅNE 



BYGGSTART AV HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG I SKÅNE 
Den skånska infrastrukturen står inför flera stora utmaningar och satsningen på höghas-
tighetsjärnväg är en viktig del av utvecklingen. Skåne är idag en flaskhals för ett hållbart 
transportsystem i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade 
ScanMed-korridoren. Mellan Malmö och Hässleholm finns en av de största kapacitetsbrister-
na i landets järnvägsnät, och kommande Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ytterligare öka 
trycket på det skånska väg- och järnvägsnätet. Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne 
innebär att Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm kompletteras med två nya spår 
för höghastighetståg.

Satsningar i Skåne behövs för att möta en växande efterfrågan från resenärer och säkerställa 
såväl företagens kompetensförsörjning som hållbara och effektiva godstransporter till och 
från Europa. För att klara omställningen till ett klimatneutralt transportsystem måste kapa-
citeten öka, både på länkar och i knutpunkter. På grund av dagens redan höga belastning ger 
insatser i Skåne stor effekt för ett varaktigt system, bland annat då det främjar utveckling av 
persontågstrafiken och ökar möjligheterna att flytta över gods från väg till järnväg.

Genomförande av höghastighetsjärnväg och anslutande Skånebanan ger snabbt effekt i form 
av förbättrad regional tillgänglighet som påverkar arbetsmarknad, näringslivsutveckling, 
bostadsmarknad med mera. Skånes regionala persontågstrafik är idag otillräcklig och den 
redan stora pendlingen förväntas fortsätta öka. Höghastighetsbanan möjliggör en utökning 
av regionaltrafiken vilket bidrar till ökad attraktivitet med positiva effekter för bostadsbyg-
gande, arbetsmarknad och näringsliv samt med ökade markvärden som följd. En utökad 
regionaltrafik kommer att bidra till att Skånes två arbetsmarknadsregioner växer samman till 
en. Det är därför viktigt att byggstarten av höghastighetsbanan i Skåne kommer igång så fort 
som möjligt. För att säkerställa en smidig planeringsprocess, maximal investeringsnytta samt 
hänsyn till Skånes unika flerkärnighet och landskap, står Region Skåne, Malmö stad, Lunds 
kommun, Hässleholms kommun, Burlövs kommun, Eslövs kommun, Staffanstorp kommun, 
Höörs kommun samt Osby kommun enade kring ett antal utgångspunkter: 

HÖGHASTIGHETSBANANS UTBYGGNAD I SKÅNE SKA PRIORITERAS 
I UTBYGGNADSORDNINGEN FÖR HÖGHASTIGHETSBANAN. 

Nya höghastighetsspår mellan Lund och Hässleholm är avgörande för tågtrafiken i södra 
Sverige och på grund av det strategiska läget även nationellt. Idag är Södra Stambanan endast 
dubbelspårig och hårt trafikerad av godståg, fjärrtåg och pendeltåg. Genom en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg finns det goda chanser att avlasta den befintliga banan, och sträckan 
bör därför prioriteras högt i utbyggnadsordningen för höghastighetsbanan.

REGIONAL OCH KOMMUNAL PLANERING SKA ANPASSAS 
OCH FÖRBEREDAS FÖR HÖGHASTIGHETSBANAN. 

Region Skåne och kommuner längs med sträckningen förbereder i översiktsplaner och i övrig 
långsiktig planering en utbyggnad av höghastighetsbanan. På detta sätt underlättas en snabb och 
effektiv planeringsprocess och markåtkomst tryggas.

TRAFIKERINGEN FÖR SKÅNSKA STATIONER LÄNGS SÖDRA 
STAMBANAN SKA UTVECKLAS OCH FÖRBÄTTRAS. 

Med två nya höghastighetsspår mellan Lund och Hässleholm, vilket kompletterar fyra spår 
mellan Malmö och Lund, förbinder sig Region Skåne att utveckla den regionala persontågstra-
fiken med en ny generation snabba regionaltåg (minst 250 km/h) på höghastighetsbanan och 
persontågstrafiken i form av Öresundståg och Pågatåg på Södra stambanan med förbättrad tur-

täthet, taktfasta tidtabeller och ökad punktlighet. Öresundstågen kommer ha minst 2 stopp/h 
i Eslöv och Höör, där båda linjerna trafikeras norrut. Möjligheter att trafikera höghastighetsba-
nan och köra vidare på det befintliga nätet (Skånebanan och Södra stambanan) i Hässleholm 
ska tas tillvara. På så sätt kan Skåne/Köpenhamn kopplas samman med Småland och sydvästra 
Skåne kan kopplas samman med nordöstra Skåne på ett effektivare sätt med kortare restider 
än i dag. Anslutningar till höghastighetsbanans stationer i Skåne ska ses över och säkerställas 
för samtliga trafikslag. Ett tågscenario för 2035 håller på att tas fram och ska sedan arbetas in 
i Region Skånes kommande Tågstrategi 2050. Regional persontågstrafik ska ha fortsatt goda 
möjligheter att utvecklas. Det behöver säkerställas att negativa undanträngningseffekter av 
regionaltrafik inte uppstår utan tvärt om att regionaltrafiken kan utvecklas, t.ex. på den viktiga 
sträckan mellan Lund och Malmö, genom Malmö och via Öresundsbanan till Öresundsbron/
Köpenhamn samt på Södra stambanan. Region Skånes utveckling av den regionala tågtrafiken 
ska ske i nära dialog med kommunerna och Trafikverket.

NEGATIVA MILJÖ- OCH BARRIÄREFFEKTER AV UTBYGGNAD 
AV HÖGHASTIGHETSBANAN I SKÅNE SKA MINIMERAS. 

I samband med kommande planläggningsprocess behöver en kartläggning göras för att iden-
tifiera och kunna minimera potentiellt negativa effekter av en utbyggnad av höghastighetsba-
na på kommunal nivå. Landskapets förutsättningar utifrån natur, kultur, form och funktion 
ska tas i största beaktning, exempelvis i relation till barriäreffekter längs med sträckningen. 
Exempel på andra negativa effekter som måste minimeras är buller, upplevelsevärden för 
turism, stora opåverkade områden, markintrång i areella näringar och näringslivsutveckling. 
De tekniska lösningarna för höghastighetsbanan bör beakta och minimera de negativa effek-
terna. Trafikverket har ansvar för dessa frågor i planeringsprocessen men Region Skåne och 
kommunerna längs sträckningen ska samverka för att underlätta detta arbete och säkerställa 
att de negativa effekterna blir så små som möjligt. Region Skåne kan biträda kommunerna i 
kontakterna med Trafikverket för att få ökad insyn och inflytande över spårdragning.

KOMMUNIKATION MED MARKÄGARE SKA SKE 
SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT I PROCESSEN.

Inför en utbyggnad av höghastighetsjärnväg/nya järnvägsspår i Skåne är en god dialog med 
markägare utmed sträckningen viktig, och kommunikation med markägare måste därför ske 
så tidigt som möjligt i planeringsprocessen. Trafikverket har ett formellt ansvar för samråd 
under planläggningsprocessen men Region Skåne och kommunerna ska samverka för att 
underlätta och säkerställa kommunikationen. Region Skåne kan biträda kommunerna i 
kontakterna med markägare genom att bl.a. ta fram gemensamt underlag för kommunikation 
och dialog.

HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG ÄR EN STATLIG 
ANGELÄGENHET SOM SKA FINANSIERAS AV STATEN.

Höghastighetsjärnvägen är en statlig angelägenhet som ska finansieras av staten och staten 
kommer bekosta de åtgärder som är direkt nödvändiga för att genomföra höghastighetspro-
jektet. I dessa åtgärder ingår det bland annat att ersätta brutna förbindelser med befintliga 
vägar och järnvägar samt genomföra de skyddsåtgärder som krävs, exempelvis bullerskydd-
såtgärder. Kommuner med stationsorter på höghastighetsbanan kan teckna avtal om med-
finansiering med Sverigeförhandlingen. De kommuner som enbart berörs av utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg ska inte stå för någon finansiering. Utbyggnaden finansieras via statliga 
medel och av de kommuner som sluter avtal om detta inom ramen för Sverigeförhandlingen. 
Trafikverket ansvarar för ett inledande utredningsarbete, åtgärdsvalsstudien Jönköping –  
Malmö, som därefter följs av den formella planeringsprocessen med järnvägsplaner.
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Dubbelspår Skånebanan Kristianstad-Hässleholm 

 

§1 Överenskommelse är mellan 

Trafikverket region syd, Region Skåne, Kristianstads kommun, Hässleholms kommun 
 
Bakgrund och syfte 

Under pågående åtgärdsplanering har behovet av att formalisera diskussionerna om projekt i den 
nationella transportplanen vuxit fram. Detta för att skapa trygghet avseende hanteringen i respektive 
organisation. Överenskommelsen tecknas i de fall där brister i transportsystemet med en bedömd 
kostnad av minst 50 miljoner kronor övervägs att lyftas in i planperioden 2018-2029. Denna 
överenskommelse upprättas mot denna bakgrund.  
 
Överenskommelsen ska ses som en utfästelse från kommunen till Trafikverket om framtida 
medfinansiering och från regionen till Trafikverket om framtida samfinansiering (via regional 
transportplan) som i senare skede formaliseras i ett medfinansieringsavtal. 
 
Regeringen kommer under våren 2018 fastställa den nationella transportplanen och då besluta vilka 
namngivna projekt som Trafikverket ska arbeta med under planperioden. 

§2 Beskrivning av åtgärder  

Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm är en av landets mest belastade enkelspårsträckor 
och behov finns av att bygga ut sträckan till dubbelspår för säkerställd robusthet och för att möta 
behovet av ökad tågtrafik (både person- och godstrafik). Skånebanan utgör en viktig regional 
förbindelse mellan västra och östra Skåne/Blekinge samt kommer att ha en viktig funktion som 
koppling till en framtida höghastighetsjärnväg via noden Hässleholm. 

En etapputbyggnad är möjlig men någon större nytta annat än viss ökad robusthet erhålls inte förrän 
hela sträckan är utbyggd. När hela sträckan är utbyggd till dubbelspår bedömer Trafikverket och 
Region Skåne att det är möjligt att öka utbudet av regional persontågtrafik till minst 4 från idag 3 tåg 
per timme och riktning samt att kunna öka antalet godståg vilket det också finns en efterfrågan på. 

 

Aktuellt läge för åtgärden (var i planläggningsprocessen åtgärden är)  

Åtgärdsvalsstudie har genomförts (TRV 2016/9975) 

Samlad effektbedömning (SEB) och Grov kostnadsindikation (GKI) har genomförts för två etapper av 
dubbelspårsutbyggnad: 

 Partiellt dubbelspår Vinslöv-Önnestad (530 mkr – prisnivå 2016-01) 

 Resterande dubbelspår (1232 mkr – prisnivå 2016-01) 
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§3 Finansiering 

En utbyggnad till dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm är kostnadsberäknat till 1762 mkr 
(prisnivå 2016-01). 
 
Vid beslut om utbyggnad av hela sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm till dubbelspår är 
Region Skåne beredd att samfinansiera utbyggnaden med 50 mkr. 
 
Vid beslut om utbyggnad av hela sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm till dubbelspår är 
Kristianstads kommun beredd att medfinansiera utbyggnaden med 25 mkr. 
 
Vid beslut om utbyggnad av hela sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm till dubbelspår är 
Hässleholms kommun beredd att medfinansiera utbyggnaden med 25 mkr. 
 
Ett medfinansieringsavtal tas fram i ett senare skede. 
 
Kristianstads kommun och Hässleholms kommun har en utbyggnadspotential på cirka 7000 nya 
bostäder fram till år 2035, som även är en del i Sverigeförhandlingen. Kristianstads kommun och 
Hässleholms kommun är utöver ovan nämnda medfinansiering beredd att verka för att en skyndsam 
utbyggnad av nya bostäder i stationsnära läge kommer till stånd för att stärka den positiva effekten 
av järnvägsinvesteringen. 

§4 Tidplan 

Projektets tidplan styrs av när Trafikverket får medel tilldelade av regeringen. 

§5 Övriga förutsättningar 

Denna överenskommelse är villkorad av att: 
a) Trafikverkets del av projektet kommer med i nationell transportplan 2018-2029 som 

regeringen beslutar om våren 2018; 
b) Trafikverket i enlighet med planen tilldelas medel för genomförande; 
c) regionfullmäktige i Region Skåne beslutar att godkänna den Regionala 

transportinfrastrukturplanen 2018-2029 senast våren 2018; 
d) kommunfullmäktige i Kristianstad kommun beslutar att godkänna denna 

överenskommelse senast den 18 april 2017, och att  
e) kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beslutar att godkänna denna 

överenskommelse senast den 27 mars 2017. 
 
För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de villkor som 
anges i ovanstående stycke i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något 
ekonomiskt anspråk på någon av parterna. 
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__________________________ __________________________ 
Ort och datum Ort och datum 
 
 
__________________________ __________________________ 
Lennars Andersson  Heléne Fritzon  
Trafikverket region syd Kristianstads kommun 
 

 

 
__________________________ __________________________ 
Ort och datum Ort och datum 
 
 
__________________________ __________________________ 
Mätta Ivarsson Pär Palmgren 
Region Skåne Hässleholms kommun 
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Dubbelspår Västkustbanan Maria station-Helsingborg C 

 

§1 Överenskommelse är mellan 

Trafikverket region syd, Region Skåne och Helsingborgs stad 
 
Bakgrund och syfte 

Under pågående åtgärdsplanering har behovet av att formalisera diskussionerna om projekt i den 
nationella transportplanen vuxit fram. Detta för att skapa trygghet avseende hanteringen i respektive 
organisation. Överenskommelsen tecknas i de fall där brister i transportsystemet med en bedömd 
kostnad av minst 50 miljoner kronor övervägs att lyftas in i planperioden 2018-2029. Denna 
överenskommelse upprättas mot denna bakgrund.  
 
Överenskommelsen ska ses som en utfästelse från kommunen till Trafikverket om framtida 
medfinansiering och från regionen till Trafikverket om framtida samfinansiering (via regional 
transportplan) som i senare skede formaliseras i ett medfinansieringsavtal. 
 
Regeringen kommer under våren 2018 fastställa den nationella transportplanen och då besluta vilka 
namngivna projekt som Trafikverket ska arbeta med under planperioden. 

§2 Beskrivning av åtgärder  

En utbyggnad av Västkustbanan mellan Maria station och Helsingborg C till dubbelspår kan göras dels 
med utgångspunkt i befintlig sträckning och dels som tunnel i ny sträckning. 

Utbyggnad i befintlig sträckning är förknippat med lägre investeringskostnader än i ny sträckning. 
Samtidigt medför tunnel i ny sträckning kortare restider, ökad robusthet i järnvägsnätet samt en 
nyare anläggning. Utöver dessa nationella och regionala nyttor uppkommer till följd av en 
tunnellösning lokala nyttor i Helsingborg i form av minskad barriäreffekt, minskat buller och minskat 
markintrång. 
 

Aktuellt läge för åtgärden (var i planläggningsprocessen åtgärden är)  

Åtgärdsvalsstudie har genomförts (TRV 2016/64935) 

Vidare studier innan formell planläggning startar kommer att mer i detalj studera olika lösningar, 
såväl dubbelspår i befintlig sträckning som tunnel i ny sträckning. Dessa studier som är en 
fördjupning av åtgärdsvalsstudien kommer att genomföras och finansieras gemensamt av 
Trafikverket och Helsingborgs stad under 2017. 
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§3 Finansiering 

Om beslut fattas om tunnel i ny sträckning är Helsingborgs stad beredd att medfinansiera 
merkostnaderna jämfört med utbyggnad i befintlig sträckning till en nivå som motsvarar bedömda 
lokala nyttor.  
 
Region Skåne är beredd att samfinansiera utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår med ett i 
nuläget icke specificerat belopp eller andel. 
 
Ett medfinansieringsavtal som konkretiserar fördelning av kostnaderna tas fram i ett senare skede. 
 
Helsingborgs stad har en utbyggnadspotential på cirka 20 000 nya bostäder fram till år 2035. 
Västkustbanans slutliga utbyggnad till dubbelspår innebär att en betydande del av dessa bostäder 
kan byggas. Helsingborgs stad är utöver ovan nämnda medfinansiering beredd att verka för att en 
skyndsam utbyggnad av nya bostäder i stationsnära läge kommer till stånd för att stärka den positiva 
effekten av järnvägsinvesteringen. 

§4 Tidplan 

Projektets tidplan styrs av när Trafikverket får medel tilldelade av regeringen. 

§5 Övriga förutsättningar 

Överenskommelsen är giltig från och med den tidpunkt när den undertecknats av parterna och under 
förutsättning att Trafikverkets del av projektet kommer med i nationell transportplan 2018-2029 som 
regeringen beslutar om våren 2018 samt att Trafikverket i enlighet med planen tilldelas medel för 
genomförande. 
 

 

 

__________________________ __________________________ 
Ort och datum Ort och datum 
 
 
__________________________ __________________________ 
Lennart Andersson Peter Danielsson 
Trafikverket region syd Helsingborgs stad 
 

 
__________________________ 
Ort och datum 
 
 
__________________________ 
Mätta Ivarsson 
Region Skåne 
 



Höör 2017-04-11 

 

 

Minnesanteckningar Styrgruppsmöte 

Utveckling av vård-, omsorgs- och trygghetsboende, Höörs kommun 

 

Stefan Lissmark, Anders Magnhagen, Lars-Håkan Persson, Maria Ivarsson, Anders Ihse 

 

Föregående protokoll 

Protokoll från uppstartsmöte 2016-11-10. 

 

Samarbetsavtal 

Sambetsavtalet enl KS beslut 2016-09-12 §169. 

Avtalet kompletteras med utökat uppdrag för Maglehill.  

 

Projektorganisation 

Projektorganisationen har utökats med Lisbeth Bonthron, Barn och utbildningschef. 

Organisationsplan revideras. 

Till styrgruppens nästa möte kallas även BUN ordförande. 

 

Projekttidplan 

Projekttidplanen genomgicks och är justerad med Höörs kommuns mötesplan för 2017.  

Reviderad tidplan tas upp på nästa styrgruppsmöte och justeras med preliminära datum för 

antagna detaljplaner för ”Västra stationsområdet” och Maglehill. 

 

Projektplan 

Projektplan justeras med utgångspunkt från utökat uppdrag för nytt särskilt boende, storkök 

och förskola inom området Maglehill. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag utformas utifrån förslag till innehållsförteckning och skall belysa de olika 

anläggningarna var för sig, trygghetsboende, särskilt boende, förskola och natt omsorg, 

storkök och matsal. Ritningar och planskisser får inte gå in i detaljutformningar i 

beslutsunderlag utan ge en överskådlig bild som underlag upprättade av produktionskalkyler 

och driftsbudgetar. Nuvarande hyresnivåer belyses och omsorgsavgift tas hänsyn till för 

nybyggda lägenheter.  

 

Projektgruppsprotokoll  

Anders I informerade om projektgruppens arbete, utredningsskisser Västra station och en 

övergripande struktur för Maglehill samt senaste protokoll nr 4 genomgicks. 

Referensgrupp och intressentgrupper finns bildade och Monica Dahl kallar till möten. 

Monica Dahl rapporterar och informerar vid pensionärsrådets möten. 

Större redovisning av projektet kan göras vid pensionärs- och handikappsrådets gemensamma 

möte 2017-11-27. 

 

 

 

 

 

 



Styrgruppsfrågor och inriktning 

Styrgruppen förordar det norra kvarteret inom västra stationsområdet för trygghetsboende. 

Kommunen har bjudit in ett antal byggherrar för deltagande kring framtagande av 

detaljplanen och även utarbetat ett ”intentionsavtal”. Sammarbetsavtal mellan Riksbyggen 

och Höörs kommun finns tecknat. Michael återkommer i frågan om ytterligare avtal behöver 

tecknas. Markanvisningsavtal tecknas med bildad förening i samband med antagande av 

detaljplan. 

 

Utredning kring ”Kungshällan” avslutad. Nytt läge för att täcka kommunens behov av särskilt 

boende prioriteras Maglehill. Styrgruppen förordar läget närmast Maglasätevägen för boendet. 

Behovsinventeringen visar 60 lägenheter med tillhörande verksamhetslokaler. 

Kommunen förhandlar med markägare om förvärv inom Maglehill för att få full rådighet över 

området. Planuppdrag prioriteras efter markförvärv. 

  

Storkök som producerar kost till särskilt boende, förskola, skola 1-6 samt till externa 

anläggningar som skola och förskola samlokaliseras i anläggningen. Omfattning ca 500-600 

portioner om dagen. Även skolmatsal, samlingslokal ingår. 

 

Ny förskola om 8 avdelningar, var av en med nattomsorg integreras i 

anläggningen ”Maglehill” för att nå samordningsfördelar, lokalutnyttjande och en god 

logestik. 

 

Övriga planerad kommunala anläggningar för skola 1-6 samt idrottshall anvisas i nära 

anslutning till särskilt boende/matsal/förskola men ingå ej i projektet.   

 

Uppstartat arbete med framtagande av skisser och alternativ inarbetas i projektet. 

Arkitektuppdraget, arkitekt Vlade Naumovski, Plan och Byggnadskonst i Lund anlitad. 

Kan även bistå kommunen med detaljplaneuppdrag för Maglehill. 

 

Mötesplan 

- Styrgruppsmöte sep 2017 enl senare kallelse. 

 

Övriga frågor 

Detaljplanen för Västra stationen kan det finnas risk för överklagande från närboende. Viktigt 

att föra dialog med kringboende och utformning kring ”Ravinen”. Detaljplanen för Maglehill 

kan gå fortare fram till lagakraft då sakägarna kan ses som färre och risken mindre för 

överklagande. 

 

 

Avslutning 

 

 

Vid pennan 

 

Anders Ihse 

Riksbyggen 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2017/42

§ 60 Yttrande till revisorerna gällande 
granskning av intern kontroll i Höörs 
kommun 2016

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrande från miljö- och 
byggmyndighetschefen enligt skrivelse och översända det till kommunfullmäktiges 
revisorer.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0323 i Miljö- och Byggreda.

 

Miljö- och byggmyndighetschefen har upprättat ett förslag till yttrande till revisorerna 
gällande granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016 enligt skrivelse 2017-04-04: 

 

I bifogad rapport från Kommunfullmäktiges revisorer finns deras synpunkter hur Miljö- och 
byggmyndigheten sköter den interna kontrollen.

 

I stora drag tycker nämnden att revisorerna gör en riktig bedömning och har därför till 
denna nämnd tagit fram ett förslag till ny kontrollplan som förhoppningsvis ligger i den 
riktning som revisorerna anser.

 

Dock önskar nämnden påpeka några missuppfattningar. Rapporten påpekar att det 
knappast finns någon avrapportering av resultatet från den interna kontrollen till 
nämnden. Detta stämmer inte. Det sker en tämligen omfattande skriftlig avrapportering av 
resultatet från den interna kontrollen till varje nämnd.

 

Så rapporeras måluppfyllelsen skriftligt till varje nämnd i form av en rapport som 
sektorchefen tar fram. Ekonomiskt resultat finns i de flesta fall med på denna. 
Delegationsbesluten tas upp och redovisningen godkänns av nämnden på alla 
sammanträden. Vidare konstaterar nämnden att en kontrollplan för 2017 antagits under 
hösten 2016 och är inrapporterad till kommunledningskansliet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, Yttrande till 
revisorerna gällande granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016, 2017-



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-18 2 (2)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

04-04.
2. Granskningsrapport Intern kontroll i Höörs kommun 2016 inklusive missiv från 
revisorerna, 2017-03-22.
 
_____
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2017/41

§ 61 Yttrande till revisorerna gällande bostads- 
och lokalbyggande i Höörs kommun

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till revisorerna:

 

Nämnden konstaterar att revisorn gjort ett bra arbete och genomlyst organisationen väl. I 
den mån Miljö- och byggmyndigheten kan göra något för att underlätta arbetet för att få 
ett effektiv, rättsäker och bra byggande i Höör som inte redan görs kommer myndigheten 
givetvis att göra detta.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0325 i Miljö- och Byggreda.

 

Kommunfullmäktiges revisorer har tagit fram rapporten ”Granskning av bostads- och 
lokalbyggande i Höörs kommun”.

 

Ett förslag till yttrande har upprättats av miljö- och byggmyndighetschefen enligt skrivelse 
2017-04-04.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschefen Rolf Englesson, Yttrande till 
revisorerna gällande bostads och lokal byggande i Höörs kommun, 2017-04-04.
2. Rapport - Granskning av bostads och lokalbyggande 2016 inklusive missiv från 
revisorerna, februari 2017.
 
_____
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Klart

Rönneåkommittén Beslut

2016-01-15, §2 Kontrollavgifter (Fördelningsnyckel) inför stämman 2016

Beslut finns i Minnesanteckningar 2016-01-15

2016-09-16, §5 Göran Lengdén kommer att ta fram ett förslag under 2016 vilket kommer att presenteras fredagen den 10 februari 2017. 

2016-11-25, §5 Sammanslagningsdiskussionen mellan Rönneåkommittén och Rönneåns vattenråd 

2017-02-10, §5 Göran Lengdén tar fram ett underlag innehållande ett ställningstagande där ärendet bordläggs.

2016-01-22, §10 Fråga Aqua Cross om de kan titta på lantbrukets/skogs påverkan på recipienten

Fråga ställd och de skall diskutera saken

Påminnelse 2016-09-05 De ligger fortfarande i tankarna

Diskussion även 2016-11-10De ligger fortfarande i tankarna De kommer att titta på makrofyter i Ringsjön

2016-01-22, §10 Bjuda in LRF-Region Skåne och jord- skogsägarna för diskussionsmöte gällande påverkan och dikningsföretag

Sjuts till efter ovan utförd punkt

2017-02-10, §5 Förslag framförs till rådet att punkten även bör bevakas på motsvarande lista. 

2016-05-13, § 7 Rörligt program

Rönneåkommittén beslutade att under 2016 så använder man sig av de framtagana förslaget från Ekologgruppen.

Rönneåkommittén beslutade även att framtagande av en rutin gällande detta skall skapas.

2017-02-10, §5 Marcus Ohlsson fick i uppdrag att se över hur detta program fungerar via ekologgruppen. Marcus mailar sedan ut informationen till styrelsen.

Ett förslag på upphandling av rörligt program har tidigare tagits fram av Industrigruppen och skickas igen av Katarina Lindberg. 

2016-05-13, § 9 Rutin SRKP

Att resursgruppen får i uppgift att se över hur de tillsammans med Ringsjöns vattenråds tjänstemannaberedning kan diskutera ärende inom 

det SRKP.

2017-02-10, § 6 Att resursgruppen fortsätter arbeta med frågan och att ett förslag på väl styrande avtal mellan Rönneåkommittén

 samt Klippans kommun tas fram inför årsstämman ?

2017-02-10, § 7 Adressändring från Höörs kommun till Chemical Equipment AB i Klippan.



2017-02-10, § 7 Svar på Ringsjöns vattenråds skrivelse gällande medlemskap i Rönneåkommittén.

Göran Lengdén får i uppgift att skicka svar på skrivelsen baserat på det föredragna framtagna förslaget.

Att resursgruppen får i uppgift att se över de ovan nämnda tänkbara samarbetet med Ringsjöns vattenråds tjänstemannaberedning.

2017-02-10, § 7 Fördelningsnyckel för den samordnade recipientkontrollen.

Göran Lengdén får i uppdrag att sammanställa ovan föredraget ärende till ett dokument med tillhörande förklaring. 

Att framtaget dokument skickas ut innan nästkommande styrelsemöte.
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2017-04-06 
Utgåva 4 

 
Avtal 

 

 
 
 
 
 

mellan Rönneåkommittén, Rönneåns vattenråd och Klippans kommun  
 

 
§1 Bakgrund  

 

Rönneåkommittén bildades 1992 och är ett samarbetsorgan där kommunerna längs med 

Rönneå samt ett antal företag deltar. Rönneåkommittén blev den 26 februari 1992 en 

fristående juridisk person i form av en ideell förening.  

Rönneåkommittéens uppgifter är att arbeta med och verka för:  

 

 Övervakningen av Rönneåns tillstånd (Samordnat recipientkontroll program), dels från 

myndighetskrav samt övrig övervakning.  

 

 Andra övriga frågor som Rönneåns vattenråd beslutar och har införskaffat egen 

finansiering för.  

 

Rönneåns vattenråd är ett samarbetsorgan där kommunerna längs med Rönneå samt ett antal 

organisationer och företag med intresse och verksamhet längs med ån deltar.  

Vattenrådets uppgifter är att arbeta med och verka för:  

 

 att spegla de intressen som finns i vattenrådsområdet.  

 

 att möjliggöra demokratiskt inflytande i svensk vattenförvaltningen med fokus på 

Rönneåns avrinningsområde.  

 

 att sträva efter en helhetssyn på vattenresursen.  

 

 att samverka lokalt inom sitt vattenrådsområde.  

 

Rönneåns vattenråd blev den 27 oktober 2016 en fristående juridisk person i form av en ideell 

förening.  
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§2 Parter  

 

Detta avtal ingås mellan Rönneåkommittén organisationsnummer (837600-7459), Rönneåns 

vattenråd organisationsnummer (802505- 0751) samt Klippans kommun 

organisationsnummer (212000-0928).  

 

 

§3 Ändamål  
 

Klippans kommun ska ansvara för den löpande ekonomiska administrationen, ta fram förslag 

till budget enligt styrelsens inriktning, redovisningar och uppföljningar i form kvartals- och 

årsbokslut för de båda organisationerna.  

Klippans kommun ska tilldela en tjänsteman (koordinator) som är opartisk gentemot samtliga 

intressenter. Arbetsuppgiften är att leda arbetet enligt styrelsens beslut inom kommittén samt 

vattenrådet för att som sakkunnig verkställa de uppgifter rådet beslutat i enlighet med 

gällande strategier, riktlinjer och stadgar.  

Arbetsinnehållet för koordinatorn för Rönne ås vattenråd och kommitté regleras i en 

arbetsbeskrivning, omfattningen skall dock över tid ej överskrida 50% enligt §4 i avtal.  

 

 

§4 Omfattning och ersättning  
 

Detta avtal reglerar administrationen samt den ekonomiska hanteringen av Rönneåkommittén 

samt Rönneåns vattenråd via Klippans kommun via sakkunnig resurs. Klippans kommun 

avsätter totalt, motsvarande halvtidstjänst för att fullgöra arbetsuppgifterna enligt ovan. 

Vattenrådet ska ersätta Klippans kommun med trehundra femtiotusen (350 000)kr per år samt 

resor för koordinatorn i samband konferenser och seminarier etc.  

Justering av ersättning ska ske med beaktande av revidering av anställnings- och andra villkor 

dvs. omräkning sker med hänsyn till lön. Personalkostnader mm. Det noteras att ovan angivna 

utgångsvärden är för 2017 och avser helår.  

Klippans kommun har det formella arbetsgivaransvaret.  

 

 

§5 Avtalstid och förlängning  
 

Avtalet träder i kraft fr.o.m. 2017-07-01 och gäller under två (2) år. Avtalet förlängs därefter 

automatisk med ett (1) år i sänder om ingen part säger upp avtalet.  

 

 

§6 Uppsägning  
 

Avtalet ska sägas upp skriftligt senast sex (6) månader innan avtalets utgång.  

 

 

§7 Tvist  
 

Tvister i samband med detta avtal ska i första hand lösas i samråd och om så inte kan ske 

prövas av allmän domstol.  

 

 



Bilaga 3.  2017-05-05 

§8 Överlåtelse av avtalet  
 

Detta avtal får inte överlåtas till annan utan att motparten skriftliga medgivande.  

 

 
§9 Ändringar och tillägg  
 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftliga och behörigen 

undertecknade av parterna.  
 

  
 

Underskrifter 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 

 

 

 

   

Datum  
 

 

 

 

  Tomas Rikse, Kommundirektör Klippans kommun 

 

Datum 

 

 

 

 

  Sven Bergman, ordförande Rönneåns vattenråd 

Datum   Göran Lengdén, Ordförande Rönneåkommittén 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



















Bilaga 2. 2017-05-05 Pågående Sidan 1 av 1

Klart

Rönneåns vattenråd Beslut

2016-01-22, §5 Ny hemsida

Ärendet är igång om övertagande av domäner Netnames startade ärendet 23 januari 2017

2016-09-16, §5 Styrelsen beslutade även att Marcus får i uppdrag att flytta över äganderätten från Klippans kommun till 

Rönneåns vattenråd och att denna flytt bör vara klar senast den 25 november.

2017-02-10, §8 Bjuda in LRF-Region Skåne och jord- skogsägarna för diskussionsmöte gällande påverkan och dikningsföretag

Ligger som bevakning.

2017-02-10, §6 Sekreterartjänst

Att resursgruppen får i uppdrag att presentera ett svarsförslag till Klippans kommun under styrelsemötet den 5 maj 2017 

och att ha ett färdigt underlag till årsstämman 2017.

Att sekreterare skall ändras till koordinator.

2017-02-10, §7 Årsstämman skall hållas den 9 juni 2017 och att resursgruppen får i uppdrag att ta fram var denna årsstämma skall hållas. 

Kallelse utskickad 2017-04-13

2017-02-10, §7 Döda träd längs med Rönne å

De kommunala representanterna kommer att ta med sig frågan för ställningstagande gällande de kommunalt ägda markområdena.

Nils-Olof Johansson fick i uppdrag att ta fram en skrivelse i ärendet ovan att skicka till kommunerna.

Styrelsen gav även i uppdrag åt resursguppen att se över en eventuell inventering av trädproblematiken. 
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2017-04-06 
Utgåva 4 

 
Avtal 

 

 
 
 
 
 

mellan Rönneåkommittén, Rönneåns vattenråd och Klippans kommun  
 

 
§1 Bakgrund  

 

Rönneåkommittén bildades 1992 och är ett samarbetsorgan där kommunerna längs med 

Rönneå samt ett antal företag deltar. Rönneåkommittén blev den 26 februari 1992 en 

fristående juridisk person i form av en ideell förening.  

Rönneåkommittéens uppgifter är att arbeta med och verka för:  

 

 Övervakningen av Rönneåns tillstånd (Samordnat recipientkontroll program), dels från 

myndighetskrav samt övrig övervakning.  

 

 Andra övriga frågor som Rönneåns vattenråd beslutar och har införskaffat egen 

finansiering för.  

 

Rönneåns vattenråd är ett samarbetsorgan där kommunerna längs med Rönneå samt ett antal 

organisationer och företag med intresse och verksamhet längs med ån deltar.  

Vattenrådets uppgifter är att arbeta med och verka för:  

 

 att spegla de intressen som finns i vattenrådsområdet.  

 

 att möjliggöra demokratiskt inflytande i svensk vattenförvaltningen med fokus på 

Rönneåns avrinningsområde.  

 

 att sträva efter en helhetssyn på vattenresursen.  

 

 att samverka lokalt inom sitt vattenrådsområde.  

 

Rönneåns vattenråd blev den 27 oktober 2016 en fristående juridisk person i form av en ideell 

förening.  
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§2 Parter  

 

Detta avtal ingås mellan Rönneåkommittén organisationsnummer (837600-7459), Rönneåns 

vattenråd organisationsnummer (802505- 0751) samt Klippans kommun 

organisationsnummer (212000-0928).  

 

 

§3 Ändamål  
 

Klippans kommun ska ansvara för den löpande ekonomiska administrationen, ta fram förslag 

till budget enligt styrelsens inriktning, redovisningar och uppföljningar i form kvartals- och 

årsbokslut för de båda organisationerna.  

Klippans kommun ska tilldela en tjänsteman (koordinator) som är opartisk gentemot samtliga 

intressenter. Arbetsuppgiften är att leda arbetet enligt styrelsens beslut inom kommittén samt 

vattenrådet för att som sakkunnig verkställa de uppgifter rådet beslutat i enlighet med 

gällande strategier, riktlinjer och stadgar.  

Arbetsinnehållet för koordinatorn för Rönne ås vattenråd och kommitté regleras i en 

arbetsbeskrivning, omfattningen skall dock över tid ej överskrida 50% enligt §4 i avtal.  

 

 

§4 Omfattning och ersättning  
 

Detta avtal reglerar administrationen samt den ekonomiska hanteringen av Rönneåkommittén 

samt Rönneåns vattenråd via Klippans kommun via sakkunnig resurs. Klippans kommun 

avsätter totalt, motsvarande halvtidstjänst för att fullgöra arbetsuppgifterna enligt ovan. 

Vattenrådet ska ersätta Klippans kommun med trehundra femtiotusen (350 000)kr per år samt 

resor för koordinatorn i samband konferenser och seminarier etc.  

Justering av ersättning ska ske med beaktande av revidering av anställnings- och andra villkor 

dvs. omräkning sker med hänsyn till lön. Personalkostnader mm. Det noteras att ovan angivna 

utgångsvärden är för 2017 och avser helår.  

Klippans kommun har det formella arbetsgivaransvaret.  

 

 

§5 Avtalstid och förlängning  
 

Avtalet träder i kraft fr.o.m. 2017-07-01 och gäller under två (2) år. Avtalet förlängs därefter 

automatisk med ett (1) år i sänder om ingen part säger upp avtalet.  

 

 

§6 Uppsägning  
 

Avtalet ska sägas upp skriftligt senast sex (6) månader innan avtalets utgång.  

 

 

§7 Tvist  
 

Tvister i samband med detta avtal ska i första hand lösas i samråd och om så inte kan ske 

prövas av allmän domstol.  
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§8 Överlåtelse av avtalet  
 

Detta avtal får inte överlåtas till annan utan att motparten skriftliga medgivande.  

 

 
§9 Ändringar och tillägg  
 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftliga och behörigen 

undertecknade av parterna.  
 

  
 

Underskrifter 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 

 

 

 

   

Datum  
 

 

 

 

  Tomas Rikse, Kommundirektör Klippans kommun 

 

Datum 

 

 

 

 

  Sven Bergman, ordförande Rönneåns vattenråd 

Datum   Göran Lengdén, Ordförande Rönneåkommittén 
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Skåne län. Sammanställd lägesbild april månad 2017 

Bakgrund uppdraget 
Enligt 2017 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner 

och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande 

och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård. 

Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och 

män. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till lagen 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Länsstyrelsen i Jönköpings 

län samordnar och lämnar en samlad rapport för samtliga länsstyrelser. Detta är Skåne läns 

sammanställda lägesbild för april 2017. 

Genomförandet 
 Länsstyrelsen Skåne har sammanställt svaren i en sammanställd lägesbild för länet.  

 Utöver skriftlig lägesbild har svaren kompletterats med kartor. Kartorna illustrerar nivån av 

påverkan eller hur väl kommunen instämmer i aktuellt påstående. Syftet med kartorna är att 

på ett överskådligt sätt beskriva läget per verksamhetsområde.  

 Den enkät som skickades ut i Skåne gick till samtliga länets 33 kommuner. Till den nationella 

lägesbilden inkom svar från 28 kommuner. Till sammanställningen för Skåne län har 

ytterligare två kommuner inkommit med svar. Ett antal kommuner besvarade enkäterna 

endast delvis. Region Skåne har svarat på samtliga frågor.  

 Se även länsstyrelsernas samlade återrapportering av uppdrag 40 (Länsstyrelsen Jönköping).  

 

Det finns metodologiska svårigheter/felkällor med den här typen av undersökningar. En sådan viktig 

felkälla är att det inte fullt ut går att skilja den påverkan som förändringar i antalet asylsökande och 

nyanlända har på en viss verksamhet från påverkan som beror på andra faktorer. Varför situationen 

ser ut på ett visst sätt inom ett visst verksamhetsområde är ofta komplext och hänger ihop med flera 

faktorer, varav förändringar i antalet nyanlända och asylsökande bara är en. Enkäterna fångar heller 

inte de många positiva konsekvenser som ett ökat mottagande av nyanlända har för många 

kommuner. 
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Resultat 
Påverkan på socialtjänstens verksamhet både gällande barn och unga samt den övriga 

verksamheten inom socialtjänsten 
Majoriteten av de skånska kommunerna uppger ingen eller måttlig påverkan på socialtjänsten gällande 

barn och unga samt den övriga verksamheten inom socialtjänsten.  

 

Men sju av 30 kommuner har uppgett betydande påverkan på socialtjänsten inom barn- och 

ungdomsverksamheten. Kristianstads kommun har uppgett kritisk påverkan men har kompletterat 

svaret med att det avser enbart verksamheten kring ensamkommande barn och unga och berör inte 

ordinarie barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten. 

 

Åtta av 30 kommuner uppger allvarlig och betydande påverkan på övrig verksamhet inom 

socialtjänsten. 

 

Vanligast förekommande skäl för påverkan: 
 Flera kommuner uppger ett fortsatt intensivt arbete för att hitta rutiner och struktur för 

utredning, uppföljning med mera av ensamkommande barn- och unga. Verksamheter har 

byggts upp på kort tid, nyanställd personal med låg kunskapsnivå samt svårigheter att anställa 

socionomer utgör utmaningar.  

 

 Några kommuner uppger att arbetet med försörjningsstöd påverkas allvarligt. Det är främst 

handläggarna som arbetar med ekonomiskt bistånd som märker av en markant ökning av 

ärenden kopplade till målgruppen vilket medför hård belastning.  

 

 Omställningen utifrån ett förändrat ersättningssystem innebär ytterligare ansträngning på en 

redan kritisk situation med påverkan på kommunens ekonomi.  

 

 Svårigheter att säkerställa ett snabbt, ordnat, långsiktigt och ekonomiskt hållbart mottagande 

av nyanlända och ensamkommande barn/unga med möjligheter för individen att få de 

insatser och information som de har rätt till och behov av.  

 

 Verksamheten kring ensamkommande barn/unga genomförs delvis enligt de lagstadgade krav 

som är uppsatta men uppfylls inte alltid till fullo, det rör sig om långa utredningstider, lång 

väntan på familjehem mm.  

 

 Svårigheter att på samhälls- och individnivå hantera de konsekvenser som de tillfälliga 

uppehållstillstånden medför. 

 

 Planeringsförutsättningarna har försvårats på grund av ovissheten kring hur många 

ensamkommande barn och unga som kommer. En del kommuner saknar beredskap för att ta 

emot flickor, då de tidigare endast tagit emot pojkar, beredskap saknas för mottagandet och 

bosättningen av ensamkommandes familjer som kommer på anknytning.  
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 Etableringsprocessen för de unga försvåras då bristen på bostäder innebär att steget till ett 

självständigt liv försenas och att de får bo kvar i mer kostsamma boendealternativ. 

Omställningen till stödboende är en utmaning när kommunerna samtidigt som de ska förhålla 

sig till förändrade ersättningsnivåer ska behålla barnperspektivet i arbetet. Det resulterar i en 

ökad arbetsbelastning för personalen och att nya boendelösningar sannolikt inte är anpassade 

till målgruppens generella etableringsbehov.  

 

 Psykisk ohälsa hos ensamkommande barn och unga på grund av tillfälliga uppehållstillstånd, 

åldersuppskrivningar och avslag är resurskrävande med missbruk, självskadebeteende som 

följd. Bristande kompetens hos personalen för att hantera dessa utmaningar. 

 

 Kommunerna erfar hinder i fördröjningar mellan myndigheter, det tar lång tid innan 

nyanlända får sitt personnummer, det dröjer innan Arbetsförmedlingen skriver in dem i 

etableringen, beslut om etableringsersättning dröjer och trycket ökar på verksamheterna som 

hanterar försörjningsstöd.  
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Kommentarer angående påverkan på skola/utbildning  

Av de kommuner som svarat upper alla utom en kommun att de är påverkade i någon grad inom 

respektive verksamhet inom skol- och utbildningsområdet. Majoriteten svarar att det inte riskerar att 

få olika konsekvenser kring eventuell påverkan beroende på flickor/kvinnor och pojkar/män. Några 

kommuner kommenterar att de inte bedriver gymnasie-, SFI- och vuxenutbildning i kommunal regi. 

Tio av 30 kommuner uppger att de inte har någon påverkan inom övrig kommunal vuxenutbildning 

medan tre kommuner svarar betydande påverkan.  

 

Påverkan förskoleverksamhet och grundskola 

Ungefär hälften av kommunerna uppger måttlig påverkan inom förskoleverksamheten liksom inom 

grundskola. Flera kommuner nämner utmaningen kring köer, lokalbrist och behov av 

modersmålslärare.  

 

Fem kommuner uppger betydande eller allvarig påverkan inom grundskolan. Utöver ovan nämnda 

utmaningar så ges exempel som att skolhälsovården är hårt belastad och att det på grund av 

bostadsbrist är högre påverkan på vissa skolor inom kommunen. Andra orsaker som anges är stor in- 

och utflytt, budgetunderskott för samtliga skolor dmed många nyanlända och asylsökande. 

 

 
 

Påverkan gymnasieverksamhetoch Sfi-utbildning 

Tio kommuner uppger betydande påverkan inom gymnasieverksamheten. En kommun beskriver att 

tillgängliga resurser bedöms som ansträngda. En annan uppger att det är en utmaning med en ökad 

genomströmning för högutbildade elever, elever vars progression inte går fram i önskad takt samt att 

få en helhetssyn och ett helhetsperspektiv på eleven i samverkan med Arbetsförmedlingen och andra 

externa aktörer. Flera uppger att mottagandet ställer höga krav på studievägledning, kartläggning och 

modersmålsstöd.  

 

Åtta kommuner uppger betydande påverkan inom SFI- verksamheten. Orsaker som uppges är att 

köerna växer (fler elever), lärarbrist, pågående rekryteringar och utökat lokalbehov (som också ger 
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längre köer). Större klasser idag än tidigare (och liksom i de andra skolformerna) en utmaning att 

finna en god lärkultur för grupper som är homogena. Sedan bosättningslagen trädde i kraft är 

merparten som kommer vuxna personer, både anvisade och egeninflyttade.  

 

Andra exempel vid inskrivning till Sfi när det rör par med barn, är att det är kvinnan som stannar 

hemma i väntan på plats i förskola. Annat som anges som utmaning är att möta upp de barn som ska 

flytta vidare då detta skapar oro i hela klassen/barngruppen. En kommun skriver att det är svårt att 

planera och organisera en verksamhet som är ostabil, där elever kommer och går beroende på 

kommunplacering.  

 

 
 

Övriga kommunkommentarer kring påverkan inom skol- och utbildningsverksamheterna 

 Flera kommuner nämner att det är svårt att planera för framtiden när man inte vet 

kommande elevantal.  

 

 En kommun beskriver att de har en stor grupp ensamkommande som alla är i 

gymnasieåldern. Dessa elever behöver resurser och struktur för att på bästa sätt tillgodogöra 

sig utbildning. En del har lång studievana, andra ingen men det gemensamma är att inte ha 

svenska som modersmål. Att bygga upp verksamhet som möter individ och grupp samtidigt 

är utmanande och kräver sina resurser för att nå målen i skolan.  

 

 En kommun kommenterar att språkintroduktionen behöver vara mer flexibel i tid. Svårt att 

klara studierna till gymnasiebehörighet på två år.  
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Påståenden angående bosättning- bedömning av beredskap och kapacitet 
Nyanlända erbjuds permanenta bostäder 

Sju av 30 kommuner instämmer helt i påståendet att de erbjuder anvisade nyanlända permanenta 

bostäder. Nio kommuner instämmer inte alls eller i låg grad.   

 
Kommunens bostadslösningar ger anvisade nyanlända goda förutsättningar för etablering 

och integration 

13 kommuner instämmer helt eller i hög grad medan sex kommuner instämmer i låg grad eller inte 

alls. 
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Kommunen har inte upplevt undanträngningseffekter med anledning av bosättning av 

anvisade nyanlända 

Drygt en tredjedel av kommuner uppger helt eller i hög grad att de inte upplevt 

undanträngningseffekter med anledning av bosättning av anvisade nyanlända. 14 instämmer delvis 

eller inte alls. Tre svarar att det inte är relevant. 

 

 
 

Kommunen instämmer att de arbetar aktivt för att skapa hållbara bostadslösningar för 

anvisade nyanlända 

20 kommuner instämmer helt i påståendet. Sju kommuner instämmer delvis och en uppger att det 

inte är relevant.  
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Kommunen instämmer att de i arbetet med bosättning tar hänsyn till kvinnors och mäns 

förutsättningar och behov 

12 kommuner instämmer helt eller i hög grad. Åtta kommuner instämmer delvis, fem instämmer i låg 

grad eller inte alls. Två kommuner svarar att det inte är relevant. 

 

Kommunens arbete med bostadsförsörjning innefattar hela gruppen nyanlända (anvisade, 

självbosatta, ensamkommande barn- och unga) 

Drygt en tredjedel av kommunerna instämmer helt eller i hög grad att kommunens arbete med 

bostadsförsörjning innefattar hela gruppen nyanlända Bland övriga kommuner ges svar som att 

kommunens arbete med bostadsförsörjning för nyanlända i första hand handlar om att hitta boenden 

för de som anvisas. Därmed uppstår boendelösningar som inte gynnar integration eller långsiktig 

social hållbarhet, tex genom  korridorsboende.  Flertalet kommuner uppger att bostadsbristen är 

omfattande varför individuella hänsyn får stå tillbaka. Det är mer tillgång på bostäder som avgör vem 

som bosätts på olika platser. I dagsläget gäller det att finna tak över huvudet för nyanlända flyktingar.  

 

 
 

Övriga kommentarer från kommunerna i arbetet kring bosättning 

 Några kommuner nämner att de flesta bostadslösningar som kan erbjudas är tillfälliga vilket 

försvårar etableringen och skapar oro. Många som nu anvisas enligt bosättningslagen har 

tillfälliga uppehållstillstånd vilket ytterligare försvårar för dem att få en permanent 

bostadslösning. 

 

 Några kommuner uppger att det saknas analys om de självbosattas boendesituation. Den 

stora utmaningen i flera kommuner är inte de nyanlända som anvisas, utan de som är EBO 

(dvs asylsökande som själv ordnar bostad) och självbosatta (dvs de som fått uppehållstillstånd 

och själv ordnar bostad). Där ser flera kommuner utmaningar kopplat till bostäder och 

inkluderingsfrågor i allmänhet. Särskilt svårt är det för anknytningsfamiljer som inte har 
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någon självklar rätt att få hjälp med bostad. Deras situation påverkar ofta de 

ensamkommandes mående och sociala situation. 

 

 Flera kommuner uppger att Migrationsverkets anvisningar i nuläget har stora brister både i 

kommunikation och information. En kommun påpekar att detta har en allvarlig påverkan för 

att kunna förverkliga och arbeta kvalitativt med att möta kraven i anvisningslagen.  
 

 Nedläggningen av anläggningsboendena har bidragit till en stor rörlighet och instabil situation 

hos nyanlända och asylsökande. Egenbosatta bor i dyra, tillfälliga och undermåliga boenden 

vilket försvårar planeringsarbetet med nyanlända och innebär en ökad påfrestning på 

mottagandearbetet när kommunerna får agera i akuta situationer.   
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Kommentarer angående påverkan på Region Skånes verksamhet 

Hälso-och sjukvård 

Region Skåne anger ingen påverkan på hälso- och sjukvården i länet då flertalet vårdcentraler uppger 

detta, några enstaka anger måttlig påverkan. Ett mindre mottagande av flyktingar resulterar i rimliga 

väntetider på hälsosamtal. Fortfarande kvarstår vissa problem med tillgången på tolkar. Asylsökande 

patienter innebär också ett visst administrativt merarbete.  

 

Primärvård 

Ingen påverkan men när det gäller primärvård anges som en stor utmaning att kunna hantera det 

stora antal asylsökande som anser sig ha behov av sjukvård. Deras situation visar sig i ett ökat 

vårdsökande när de borde få hjälp av annan verksamhet som till exempel vid ett optimalt mottagande.  

 

Akutsjukvård  

Ingen påverkan inom akutsjukvården.  

 

Tandvård 

Betydande påverkan på tandvården med fortsatt stor efterfrågan i några kommuner. 

 

 
 

Barn- och mödravård 

Region Skåne anger ingen eller måttlig påverkan. Uppger att det är mer press på 

barnavårdscentralerna då familjerna är stora och antalet nyfödda ökar. Det behövs mer tid för både 

läkare och sjuksköterska vid varje besök då det behövs tolk och frågeställningarna är många samt för 

att uppdatera vaccinationsstatus. Mödravården påverkas av att många nyanlända gravida kvinnor utan 

svensk/engelsk språkkunskap inte fått någon mödrahälsovård tidigare i graviditeten och att 

risker/komplikationer då inte kunnat upptäckas. Ökad risk för bärarskap av resistenta bakterier vilket 

försvårar vården trots rutiner.  

 

Psykiatrin 

Måttlig påverkan anges. En viss ökning av antalet sökande bland gruppen nyanlända samt ett ökat 

behov av adekvat utbildning bland personalen att möte denna problematik. Inom barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP)  har regionen angett betydande påverkan. En del omstruktureringar 
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inom barn - och ungdomspsykiatrin har skett. Åtgärder som vidtagits för att möta behoven är 

utökning av personal, satsning på gruppbehandlingar, utökning av mobila team och kompetensökning 

bland personalen. 

 

  
 

Annan vård 

Regionen anger måttlig påverkan, det ökade antalet mottagningsbesök då tolkhjälp behövs kan 

innebära färre antal mottagningstider p.g.a. att ett besök med tolkhjälp tar längre tid i anspråk. Ett 

exempel är ögonverksamheten där utmaningen är ett stort antal remisser på ungdomar och barn. 

Journalhandlingar saknas från hemlandet. Måttlig påverkan inom verksamhetsområde infektion, 

beroende på patienter med bland annat tuberkulos. 

 

 
Övrig kommentar från Region Skåne 

Utmaningar för verksamheten framöver är rekryteringen av nya medarbetare samt kompetens och 

resurser för att tillgodose behov av vård avseende t ex könsstympning och psykisk ohälsa. Generell 

kunskapshöjning, inklusive om andra kulturer, samt könsstympning, barnäktenskap och 

hedersrelaterat våld. Transkulturell psykiatri i hela Skåne, kommunikation viktig mellan olika 

vårdnivåer och kommunernas verksamheter. 
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Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 40 

enligt regleringsbrevet för 2017 

Uppdraget 
Enligt 2017 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder 
för kommuner och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella 
förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, 
skola/utbildning och hälso- och sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och 
förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Lägesbilden ska även omfatta 
en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till lagen (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport 
för samtliga länsstyrelser, med rapporter från respektive länsstyrelse som bilagor. 

Genomförande 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att genomföra uppdraget enligt följande: 

 Två enkäter har tagits fram, varav den ena avser kommunal verksamhet och den 
andra landstingens/regionernas verksamhet. Respektive länsstyrelse har ansvarat 
för att distribuera enkäterna till kommunerna i länet samt till landsting/region. 
Enkätfrågorna avseende socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård 
har besvarats utifrån nivå av påverkan på verksamheterna, medan enkätfrågorna 
avseende bosättning besvarats utifrån hur väl svaranden instämmer med 
uppställda påståenden. Svaranden har även haft möjlighet att lämna 
kommenterar till svaren.  

 Respektive länsstyrelse har sammanställt svaren i en länsrapport. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län har utifrån länens rapporter tagit fram en samlad rapport. 

 Utöver skriftliga rapporter har svaren även sammanställts i 21 stycken kartor. 
Kartorna illustrerar nivån av påverkan eller hur väl kommunen instämmer i 
aktuellt påstående. Syftet med kartorna är att på ett överskådligt sätt beskriva 
läget per verksamhetsområde. 

 Länsstyrelsen i Jönköpings läns samlade rapport med övriga läns rapporter som 
bilagor utgör tillsammans med de 21 kartorna den rapportering som lämnas till 
regeringen. 

 
Den enkät som skickades ut gick till samtliga landets 290 kommuner, av vilka 279 har 
svarat. Det innebär ett bortfall på cirka fyra procent. Ett antal kommuner besvarade 
enkäterna endast delvis. Av landstingen/regionerna svarade samtliga, dock ej på samtliga 
frågor.  
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Det finns metodologiska svårigheter/felkällor med den här typen av undersökningar. En 
sådan viktig felkälla är att det inte fullt ut går att skilja den påverkan som förändringar i 
antalet asylsökande och nyanlända har på en viss verksamhet från påverkan som beror på 
andra faktorer. Varför situationen ser ut på ett visst sätt inom ett visst 
verksamhetsområde är ofta komplext och hänger ihop med flera faktorer, varav 
förändringar i antalet nyanlända och asylsökande bara är en. Enkäterna fångar heller inte 
de många positiva konsekvenser som ett ökat mottagande av nyanlända har för många 
kommuner.  

Resultat 

Kommentarer angående påverkan på socialtjänstens verksamhet 

I många kommuner har läget stabiliserats efter de påfrestningar på socialtjänstens 
verksamhet som det stora mottagandet under hösten 2015 medförde. Bilden över landet 
är dock differentierad och det finns ett flertal kvarstående utmaningar, som till viss del 
även skiljer sig åt mellan små och stora kommuner.  
 
Vad gäller socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet har drygt två tredjedelar av 
Sveriges kommuner angett att de, till följd av aktuella förändringar i antalet asylsökande 
och nyanlända, för närvarande upplever ingen eller måttlig påverkan på verksamheten, 
medan drygt en femtedel av kommunerna har svarat att påverkan är betydande. Knappa 
fem procent av kommunerna anger att påverkan på barn- och ungdomsverksamheten är 
allvarlig eller kritisk.  
 
Även avseende socialtjänstens övriga verksamhet anger cirka två tredjedelar av 
kommunerna att de upplever ingen eller måttlig påverkan på verksamheten, och cirka en 
femtedel anger att påverkan är betydande. Drygt fyra procent av kommunerna anger att 
påverkan på verksamheten är allvarlig eller kritisk.  
 
Vanligast förekommande skäl för påverkan:  

 Det är i många kommuner svårt att rekrytera behörig personal till socialtjänsten, 
såsom socionomer och socialsekreterare. Det råder konkurrens om utbildad 
personal vilket inte minst missgynnar mindre kommuner och glesbygdskommuner.  
 

 Socialtjänstens förutsättningar att verka för en god integration av nyanlända 
påverkas i hög grad av den bostadsbrist som nu råder i den absoluta merparten av 
landets kommuner, och arbetet med att finna bostäder för anvisade nyanlända 
riskerar på vissa håll att tränga undan annan verksamhet. Bostadsbristen riskerar att 
resultera i att handläggare, istället för att fokusera på integrationsfrämjande insatser, 
får fokusera på att lösa frågor relaterade till den mer eller mindre akuta 
bostadssituationen. Även kommuner med stor självbosättning upplever en hög 
arbetsbelastning, och det finns en risk att socialtjänstens resurser till viss del tas upp 
av självbosatta som söker hjälp för sin bostadssituation.  
 

 En ökad psykisk ohälsa hos främst unga skapar en ökad arbetsbelastning för 
socialtjänstens personal. Detta gäller inte minst ensamkommande barn där en 
oroande försämring av gruppens hälsotillstånd skett.  
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Övriga skäl för påverkan som lyfts:  

 Det råder oro över de sänkta ersättningsnivåerna för ensamkommande barn, och 
vilken effekt de lägre ersättningarna kommer att ha på kommunens ekonomi samt 
för socialtjänstens möjligheter att erbjuda barnen kvalitativ vård och tillräckligt stöd. 
Kommunens möjligheter att upprätthålla en tillfredsställande beredskap i 
mottagandet minskar.  
 

 Därutöver skapar ett minskat antal asylsökande ensamkommande barn, och den 
påverkan denna minskning har på uppbyggd verksamhet, osäkerhet bland både 
ungdomar och personal.  
 

 Flertalet kommuner upplever eller befarar en ökning i kostnaderna för 
försörjningsstöd. Detta gäller både kostnader för nyanlända till följd av det så 
kallade glappet mellan beviljat uppehållstillstånd och påbörjad etablering, och för 
personer som avslutat sin etablering men som inte kommit i egenförsörjning.  

 

 Det finns särskilda utmaningar vad gäller kvinnors etablering, till följd av exempelvis 
en generellt svagare utbildningsbakgrund bland nyanlända kvinnor. Det behövs fler 
kvinnor i utbildningsinsatser för att få till stånd en ökad framtida etablering av 
nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden. 
 

 Flera kommuner bedömer att förekomsten av våld i nära relationer och 
hedersrelaterad problematik ökat, och att man saknar tillräckliga resurser och 
kompetens för att hantera denna ökning. Det påtalas även ett ökat behov av 
föräldrastödsinsatser.  

 

 Det finns svårigheter, både på individ- och systemnivå, att hantera de konsekvenser 
som de tillfälliga uppehållstillstånden får.   

 

Kommentarer angående påverkan på skola/utbildning 

Vad gäller skol- och utbildningsverksamheten varierar påverkan beroende på nivå, men 
inom samtliga områden som berörs i enkäten (förskola, grundskola, gymnasium, SFI och 
övrig kommunal vuxenutbildning) anger mellan cirka 60 procent och 80 procent av 
landets kommuner att de upplever ingen eller måttlig påverkan till följd av förändringar i 
antalet asylsökande och nyanlända. De verksamheter där påverkan anses vara störst är 
gymnasieverksamheten och SFI-verksamheten, där cirka en fjärdedel av landets 
kommuner anger en betydande påverkan, följt av grundskoleverksamheten, där drygt var 
femte kommun anger en betydande påverkan.  
 
Det finns en brist, totalt sett, i Sverige på utbildad personal inom skolverksamheten och 
detta tydliggörs ytterligare i och med de nu större barn- och ungdomskullarna. 
Situationen och utmaningarna ser olika ut mellan kommuner, mellan enskilda skolor i 
kommuner och mellan utbildningsnivåer, men det finns ett antal utmaningar och 
frågeställningar som återkommer i länens rapporteringar.  
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Vanligast förekommande skäl för påverkan: 

 Det föreligger på många håll stora svårigheter i att rekrytera och behålla behörig 
personal. Särskilda svårigheter finns i att rekrytera modersmålslärare, studievägledare 
och lärare i svenska som andraspråk. Även brist på lokaler för skolverksamhet 
påtalas av många kommuner.  
 

 Den ökade psykiska ohälsan hos unga utgör en utmaning då resurser, och emellanåt 
även kompetens, för att omhänderta denna problematik på många håll saknas eller 
är begränsade.  

Övriga skäl för påverkan som lyfts:  

 Grupperna i gymnasieskolans introduktionsprogram (IM-programmet) är stora och 
många nyanlända ungdomar hinner inte få behörighet till att söka till ett nationellt 
program innan de fyller 20 år. Alternativen för denna grupp är begränsade och det 
behövs fler flexibla lösningar för att deras framtida etablering ska bli lyckosam.  
 

 En sned könsfördelning på IM-programmet riskerar att försätta flickor i en särskilt 
utsatt position. Det kan finnas ett behov av mer insatser inom jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor. 
 

 Nedläggningar av asylboenden och omflyttningar av asylsökande leder till 
svårigheter att planera och anpassa skolverksamheten, liksom till oro bland elever 
och personal. För enskilda elever får omflyttningarna konsekvenser i form av 
försenad eller försvårad inlärning.  
 

 En annan konsekvens av omflyttningar eller nedläggningar av asylboenden är att 
vissa skolors elevunderlag sviktar, med de problem det för med sig. Andra skolor 
har tvärtom ett mycket stort antal asylsökande och nyanlända elever, vilket kan ge 
försämrade möjligheter till språkinlärning och öka risken för andra negativa 
konsekvenser som kommer med en ökad segregation. 
 

 Köer till barnomsorgen medför att många kvinnor med små barn påbörjar sin SFI-
utbildning senare, vilket även riskerar att försena deras etablering och integration på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet.  
 

 Inom SFI-verksamheten finns i många kommuner ett behov av mer personal och 
fler lokaler. En kontinuerlig tillströmning av elever till SFI kräver ett flexibelt 
arbetssätt, och flera län vittnar om att samverkan över kommungränser inom SFI-
utbildningen är en framgångsfaktor. Vidare behöver SFI-verksamheten i ökad 
utsträckning kunna kroka i andra insatser för etablering på arbetsmarknaden.  
 

 Även inom vuxenutbildningen finns det behov av mer flexibla lösningar, exempelvis 
utökade möjligheter till att kombinera studier med arbete, utökad yrkes-SFI och 
större möjligheter till att anpassa utbudet av utbildningar till den lokala 
arbetsmarknadens behov.  
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Kommentarer angående bosättning – bedömning av beredskap och kapacitet 

Regeringens intention är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda 
nyanlända som omfattas av anvisningar permanenta bostäder. Under första kvartalet 
2017 har nästan hälften av Sveriges kommuner helt eller i hög grad anvisat nyanlända till 
permanenta bostäder. I en femtedel av kommunerna har nyanlända delvis anvisats till 
permanenta bostäder, medan en femtedel av kommunerna anger att så skett i låg grad 
eller inte alls. Det finns dock skillnader mellan olika delar av landet. Tillfälliga 
bostadslösningar kan vara nödvändiga för att kommunerna ska kunna fullgöra sin 
skyldighet enligt bosättningslagen. Utgångspunkten torde dock vara att de nyanlända ska 
ges möjlighet att bo kvar i den kommun de anvisats till och att alla kommuner på sikt 
skapar hållbara bostadslösningar med goda förutsättningar för etablering och integration. 
Nästan två tredjedelar av kommunerna anger att de helt eller i hög grad arbetar aktivt för 
att skapa hållbara bostadslösningar för nyanlända. Hälften av landets kommuner 
instämmer helt eller i hög grad i att kommunens bostadslösningar ger goda 
förutsättningar för etablering och integration. Länsstyrelsen noterar att kommuner i vissa 
fall uppfattar sitt ansvar under bosättningslagen som begränsat till etableringsperioden 
eller en kortare tidsperiod. Tillfälliga bostäder och bostäder med trångboddhet och 
bristande kvalitet kan i förlängningen komma att leda till att vidareflyttar och hemlöshet 
ökar bland anvisade nyanlända. Kommuners bostadslösningar kan också påverka i vilken 
grad nyanlända avbryter sina bosättningsärenden. 
 
Med anledningen av den generella bostadsbristen har många kommuner svårt att 
tillgodose individuella behov och förutsättningar. Avseende frågan om kommunens 
arbete med bosättning av anvisade nyanlända tar hänsyn till flickors/kvinnors och 
pojkars/mäns förutsättningar och behov anger 35 procent av kommunerna att de delvis, 
i låg grad eller inte alls tar denna hänsyn.  
 
Många nyanlända som bosätter sig på egen hand är trångbodda och har boenden av 
tillfällig karaktär. Även om nyanlända som på egen hand har bosatt sig i en kommun 
förväntas ordna sitt boende själva, har kommunerna ett generellt bostadsförsörjnings-
ansvar för alla kommunmedborgare. Kommunernas långsiktiga arbete med bostads-
försörjning bör beakta bostadsbehoven hos hela gruppen nyanlända liksom andra 
grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. På frågan om kommunens 
arbete med bostadsförsörjning innefattar hela gruppen nyanlända (anvisade, självbosatta 
och ensamkommande barn) instämmer nästan 40 procent av kommunerna helt eller i 
hög grad. Motsvarande antal kommuner instämmer delvis, medan 20 procent av 
kommunerna instämmer i låg grad eller inte alls. 
 
Bedömning av beredskap och kapacitet  

 Kapaciteten att ta emot nyanlända under 2017 i enlighet med fastställda läns- och 
kommuntal varierar mellan län och kommuner. I flera län bedöms kommunernas 
kapacitet i dagsläget vara otillräcklig och ett omfattande arbete pågår med att få fram 
bostäder. I andra län bedöms kapaciteten för mottagande generellt vara god och 
kommuner räknar med att kunna tillhandahålla bostäder inom angiven tid. En del 
kommuner i framförallt norra Sverige har kapacitet och önskan om ett högre 
mottagande utifrån arbetsmarknadsförutsättningar såsom demografi och behov av 
kompetensförsörjning. 
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 I stort sett råder bostadsbrist i hela landet, vilket försvårar bosättningsarbetet och 
kommunernas möjligheter att anvisa nyanlända till permanenta bostäder. 
Kommunerna arbetar ofta för att hitta långsiktiga lösningar, men den påtagliga 
bostadsbristen tvingar fram kortsiktiga och delvis dyrare lösningar. 
 

 Många som nu anvisas enligt bosättningslagen har tillfälliga uppehållstillstånd vilket 
ytterligare kan minska möjligheten till en permanent bostadslösning. 
 

 Kommuner med många asylsökande och självbosatta upplever ofta detta som den 
stora utmaningen – inte mottagandet på anvisning.  
 

 Möjligheterna för kommunerna att arbeta strategiskt med bosättning och 
mottagande skiljer sig åt beroende på kommunernas skiftande förutsättningar. 
Framförallt kommuner med en hög nivå av självbosättning eller många asylsökande 
ställs inför många parallella utmaningar. 
 

 Många kommuner anser sig ha en relativt god beredskap och kapacitet avseende 
bosättning och bostadsförsörjning. Det finns en vilja att arbeta kvalitativt med 
målgruppen och att skapa hållbara bostadslösningar som främjar integration.  
 

 Bilden av bristande kommunikation och information mellan kommuner och 
Migrationsverket, i egenskap av anvisande myndighet, är spridd över hela landet. 
Migrationsverkets nuvarande arbetssätt riskerar att minska möjligheterna för 
kommunerna att leva upp till bosättningslagens krav, bland annat till följd av 
bristande hänsyn till olika matchningskriterier.  
 

 Självbosättning innebär, liksom ovan nämnts, i många fall att nyanlända vänder sig 
till kommunen för att få hjälp med bostadsanskaffningen. Bakomliggande orsaker 
kan vara tillfälliga bostäder, som den nyanlände efter en tid måste lämna, eller stor 
trångboddhet.  
 

 Det finns risk för fler och mer segregerade bostadsområden runtom i landet, särskilt 
i kommuner med många självbosatta. Om det finns lediga bostäder i någon 
kommun är det ofta i ett specifikt område, vilket gör att boendesegregationen 
fördjupas.  
 

 Flera kommuner påtalar behovet av en jämnare fördelning av asylsökande, för att på 
sikt få till stånd även en jämnare fördelning av nyanlända i kommunerna. Enligt 
Migrationsverkets regleringsbrev ska boendebeståndet ha en ”lämplig geografisk 
placering”, men vad som anses lämpligt torde variera beroende på vad som 
eftersträvas. 

 
Ytterligare kommentarer kring lägesbilden i kommunerna 
Ett flertal kommuner lyfter i sina enkätsvar de svåra planeringsförutsättningar som råder, 
och att bristen på framförhållning riskerar att leda till försämrade möjligheter till 
integration och etablering för målgruppen. Flera kommuner nämner att oförutsägbarhet 
gällande förändrade regler och lagstiftningar, och det kraftigt fluktuerande mottagandet 
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och ändringar i statens ersättningar till kommunerna, bidrar till bristande 
planeringsförutsättningar.  
 
Det finns ett stort behov av bättre information och kommunikation med den anvisande 
myndigheten Migrationsverket, och en ökad hänsyn till kommunernas förutsättningar i 
anvisningsarbetet utgör en viktig förutsättning för att bosättningslagens intentioner ska 
kunna uppnås. Det finns även behov av utökad kommunikation och information när 
asylboenden öppnar, stänger och flyttas, för att kommunerna ska kunna planera och 
organisera sin verksamhet.  
 
Den generella bostadsbrist som nu råder, i kombination med nödvändigheten i att få till 
stånd hållbara bostadslösningar för nyanlända, gör att andra frågor riskerar att hamna i 
skymundan och prioriteras ner i kommunernas arbete med målgruppen. Framförallt 
kommuner med en stor inflyttning av självbosättare vittnar om planeringssvårigheter 
inom flertalet områden, såsom barnomsorg, skola och socialtjänst.  
 
Den ökade psykiska ohälsan bland ensamkommande barn och nyanlända är oroande och 
många kommuner rapporterar att det krävs ökade resurser och kompetens i flera 
kommunala verksamheter (skola, socialtjänst etc.) för att hantera gruppens behov.  
 
Särskilt värt att nämna är även de utmaningar som finns i en likvärdig etablering och 
integration för både nyanlända kvinnor och män. Det finns behov av ett ökat fokus på 
kvinnor i etableringen och att fler kvinnor ska delta i utbildningsinsatser för att ha 
möjlighet till att komma i arbete och egenförsörjning.  

Kommentarer angående påverkan på landstingens/regionernas verksamhet 

Vid en sammanställning av enkätsvaren från Sveriges landsting framgår att man inom 
merparten av de sjukvårdsområden som lyfts anser att det råder ingen eller måttlig 
påverkan på verksamheten. De områden där flest landsting angett att påverkan är 
betydande eller allvarlig är barn- och mödravården (betydande påverkan i fyra landsting 
och allvarlig påverkan i ett landsting) och barn- och ungdomspsykiatrin (betydande 
påverkan i sex landsting och allvarlig påverkan i ett landsting).  
 
Vilken påverkan som aktuella förändringar i antalet asylsökande och nyanlända har på 
landstingens verksamhet påverkas inte minst av var större asylboenden är förlagda. När 
nya asylboenden startas eller läggs ner ger det avtryck på landstingens verksamheter, och 
en ökning av antalet asylsökande och nyanlända i en kommun kan spä på den personal- 
och resursbrist som redan råder.  
 
Situationen inom hälso- och sjukvården kan se mycket olika ut inom ett län eller inom 
olika enheter, vilket gör det svårt för landstingen (framförallt större sådana) att ge en 
samlad bild. I de svar som inkommit återkommer dock ett antal frågeställningar.  
 
Vanligast förekommande skäl för påverkan: 

 Den psykiska ohälsan bland nyanlända i allmänhet och ensamkommande barn i 
synnerhet lyfts även i landstingens rapporter, och barn- och ungdomspsykiatrin är 
det vårdområde där flest landsting har angett att påverkan på verksamheten är 
betydande (sex landsting) eller allvarlig (ett landsting). Det finns en risk för 
ytterligare ökningar i den psykiska ohälsan inom grupperna nyanlända och 
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ensamkommande barn, allteftersom fler individer får avslag på sina ansökningar om 
asyl.  

 
Övriga skäl för påverkan som lyfts:  

 Besök och samtal med tolk tar längre tid och kräver mer resurser än andra besök. 
Det råder på många håll även brist på tolkar.  
 

 Det finns ett behov av informationsinsatser gentemot målgruppen kring hur det 
svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt och till vilka vårdinstanser man ska vända sig 
i vilken situation. Inom sjukvården finns ett behov av mer resurser och kompetens 
för att möta målgruppen.  
 

 Tandhälsan i målgruppen är ofta sämre än genomsnittet, vilket på flera håll kräver 
mer resurser. Inom tandvården anger två landsting att påverkan är betydande och 
fjorton landsting att påverkan är måttlig.  
 

 Omflyttningar av asylsökande kan göra att vårdkedjor bryts och att exempelvis barn 
i behov av specialistvård kan få sin behandling fördröjd.  
 

 Även inom landstingens verksamhetsområden finns behov av bättre 
planeringsförutsättningar och ökad tillgång till information, bland annat avseende 
planerade öppnanden eller nedläggningar av asylboenden.  

 
 
 
Ärendet har handlagts av länsråd Anneli Wirtén, beslutande, och Hanna Ekner, föredragande. 

 

 
Anneli Wirtén 

Länsråd, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 

 

Bilagor 

1. Rapport Länsstyrelsen Blekinge 

2. Rapport Länsstyrelsen Dalarna 

3. Rapport Länsstyrelsen Gotland 

4. Rapport Länsstyrelsen Gävleborg 

5. Rapport Länsstyrelsen Halland 

6. Rapport Länsstyrelsen Jämtland 

7. Rapport Länsstyrelsen Jönköping 

8. Rapport Länsstyrelsen Kalmar 

9. Rapport Länsstyrelsen Kronoberg 

10. Rapport Länsstyrelsen Norrbotten 

11. Rapport Länsstyrelsen Skåne 

12. Rapport Länsstyrelsen Stockholm 

13. Rapport Länsstyrelsen Södermanland 

14. Rapport Länsstyrelsen Uppsala 

15. Rapport Länsstyrelsen Värmland 

16. Rapport Länsstyrelsen Västerbotten 

17. Rapport Länsstyrelsen Västernorrland 

18. Rapport Länsstyrelsen Västmanland 

19. Rapport Länsstyrelsen Västra Götaland 

20. Rapport Länsstyrelsen Örebro 

21. Rapport Länsstyrelsen Östergötland
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SOCIALTJÄNST  

1.1 Nivå av påverkan på socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet 
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1.2 Nivå av påverkan på socialtjänstens övriga verksamhet 
 
 

 
  



 

Rapportering av lägesbildsuppdraget 
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Socialtjänsten – samtliga kartor 
 
1.1 Nivå av påverkan på socialtjänstens 
barn- och ungdomsverksamhet 
 
 

 

1.2 Nivå av påverkan på socialtjänstens 
övriga verksamhet 
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SKOLA OCH UTBILDNING 

2.1 Nivå av påverkan på förskoleverksamheten 
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2.2 Nivå av påverkan på grundskoleverksamheten 
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2.3 Nivå av påverkan på gymnasieverksamheten 
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2.4 Nivå av påverkan på SFI-verksamheten 
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2.5 Nivå av påverkan på den övriga kommunala vuxenutbildningen 
 

 

 

 



 

Rapportering av lägesbildsuppdraget 
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Skola och utbildning – samtliga kartor 
 
2.1 Nivå av påverkan på 
förskoleverksamheten 
 

 
 
2.2 Nivå av påverkan på 
grundskoleverksamheten 

 

2.3 Nivå av påverkan på 
gymnasieverksamheten 
 

 
 
 
2.4 Nivå av påverkan på 
SFI-verksamheten 

 

2.5 Nivå av påverkan på 
den övriga kommunala 
vuxenutbildningen 
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BOSÄTTNING AV NYANLÄNDA 

3.1 Kommunen erbjuder anvisade nyanlända permanenta bostäder.  
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3.2 Kommunens bostadslösningar för anvisade nyanlända ger goda förutsättningar för 
etablering och integration. 
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3.3 Kommunen har inte upplevt undanträngningseffekter med anledning av bosättning 
av anvisade nyanlända. 
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3.4 Kommunen arbetar aktivt för att skapa hållbara bostadslösningar för anvisade  
nyanlända. 
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3.5 Kommunens arbete med bosättning av anvisade nyanlända tar hänsyn till 
flickors/kvinnors och pojkars/mäns förutsättningar och behov.  
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3.6 Kommunens arbete med bostadsförsörjning innefattar hela gruppen nyanlända 
(anvisade, självbosatta, ensamkommande barn). 
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3.7 Kommunens arbete med bostadsförsörjning för nyanlända (anvisade, självbosatta, 
ensamkommande barn) tar hänsyn till flickors/kvinnors och pojkars/mäns 
förutsättningar och behov. 
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

1.1 Nivå av påverkan på primärvården 
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1.2 Nivå av påverkan på akutsjukvården 
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1.3 Nivå av påverkan på tandvården 
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1.4 Nivå av påverkan på barn- och mödravården 
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1.5 Nivå av påverkan på psykiatrin 
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1.6 Nivå av påverkan på barn- och ungdomspsykiatrin 
 

 



 

Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 40 

 
 

31 

1.7 Nivå av påverkan på annan vård 
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Sjukvård - samtliga kartor 
 
1.1 Nivå av 
påverkan på 
primärvården 

 
 
 
1.2 Nivå av 
påverkan på 
akutsjukvården 
 

 
 

1.3 Nivå av 
påverkan på 
tandvården 

 
 
 
1.4 Nivå av 
påverkan på 
barn- och 
mödravården 

 

1.5 Nivå av 
påverkan på 
psykiatrin 

 
 
 
1.6 Nivå av 
påverkan på barn- 
och 
ungdomspsykiatrin 

 

1.7 Nivå av 
påverkan på 
annan vård 

 
 
 



Med vänlig hälsning

Lena Andersson 
Kommunvägledare

Kommunledningskansliet
Planerings- och utvecklingsenheten
Kommunhuset

Tel: 0413-280 00
lena.i.andersson@hoor.se
www.hoor.se

Från: Holmlin Gunilla [mailto:gunilla.holmlin@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 2 maj 2017 15:34
Till: Skånska kommuner - Bjuv; Bromölla kommun; 'burlov.kommun@burlöv.se'; 
bastad.kommun@bastad.se; Skånska kommuner - Eslöv; helsingborg@helsingborg.se; Hässleholm - 
Kommunen - Brevlåda; Skånska kommuner - Höganäs; Hörby - KLK - Hörby Kommun - Brevlåda; Höör - 
KLK - Höörs Kommun - Brevlåda; Skånska kommuner - Klippan; Kristianstads kommun; Skånska 
kommuner - Kävlinge; Landskrona stad; Skånska kommuner - Lomma; Skånska kommuner - Lund; 
Skånska kommuner - Malmö; Skånska kommuner - Osby; Perstorps kommun; Skånska kommuner - 
Simrishamn; Skånska kommuner - Sjöbo; Skånska kommuner - Skurup; Skånska kommuner - 
Staffanstorp; Skånska kommuner - Svalöv; Svedala kommun; Tomelilla kommun; Skånska kommuner - 
Trelleborg; Skånska kommuner - Vellinge; Skånska kommuner - Ystad; Skånska kommuner - Åstorp; 
Ängelholms kommun; Skånska kommuner - Örkelljunga; Östra Göinge - Kommun - Brevlåda; 
region@skane.se
Ämne: Till de verksamheter det berör i kommunen: Skånes sammanställda lägesbild april 2017
Till den det berör i kommunen. Tack för de snabbt inkomna svaren från era berörda verksamheter! 
Bakgrund:
Länsstyrelserna har i uppdrag att rapportera lägesbilder till regeringen vid två tillfällen under året, vi 
lämnade den första nationella rapporteringen till regeringen den 7 april. Lägesbilderna för länen avser 
enbart den påverkan som mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande har på de 
aktuella verksamheterna. 
Bifogar länsstyrelsernas nationella rapportering och Skånes lägesbild för er kännedom.
GUNILLA HOLMLIN
Integrationsutvecklare / Enheten för social hållbarhet
010-2241375
gunilla.holmlin@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

mailto:lena.i.andersson@hoor.se
http://www.hoor.se/
mailto:gunilla.holmlin@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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