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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Information om kommunens nya hemsida 
KS 2017.0693

Ärendet
Lina Wideland och Hanna Armbäck, kommunikationsavdelningen, informerar om arbetet 
med framtagande av kommunens nya hemsida.

Kommunens nya hemsida har uppdaterats och fått ett nytt utseende som är anpassat efter 
de krav som finns på kommunala hemsidor idag. Den har fått en ökad användarvänlighet, 
bland annat för personer med funktionsvariationer och nedsatt syn. Sökfunktionen har 
även förbättrats.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____

4 (281)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Utökad samverkan avseende räddningstjänst 
KS 2017.0452

Ärendet
Räddningstjänsten Söderåsen har under 2016 genomfört en framtidsstudie där man 
identifierar olika utmaningar, flera av dem finns redan idag medan vissa förväntas uppstå 
i en nära framtid. Behoven bedöms inte kunna hanteras med befintliga resurser.

Framtidsstudien har resulterat i två huvudalternativ för organisationen. Ett alternativ är att 
driva Räddningstjänsten Söderåsen vidare i egen regi i Klippan/Åstorp med ökad budget. 
Det andra alternativet är att bilda en gemensam organisation med Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst vilket är ett kommunalförbund med dagens medlemskommuner 
Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Väljer kommunerna Klippan och Åstorp att gå med i förbundet Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst får kommunerna tillgång till de egna nuvarande resurserna och förbundets 
resurser för att gemensamt jobba vidare med de nuvarande och kommande utmaningarna.

Gemensamma Räddningsnämnden för Klippan/Åstorp beslutade 2017-05-23, § 25, att 
bifalla förslaget om att gå med i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med 
driftstart den 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla förslaget om att gå med i kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med driftstart 2018-01-01.
Därmed godkänns även att processen för verksamhetsövergång påbörjas efter
beslut i Kommunfullmäktige, medan nytt förslag på förbundsordning upprättas
och beslut tas om godkännande av ny förbundsordning i Kommunfullmäktige
under hösten 2017.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutade 2017-06-14, § 92, att överlämna ärendet till 
Kommunstyrelsen utan eget förslag.
 
Kommunstyrelsen i Åstorp beslutade 2017-08-09, § 130, att avslå anslutning till 
Räddningstjänsten Nordväst.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 92, bilaga Ks § 115/17
Protokollsutdrag  Kommunstyrelsen Åstorp 2017-08-09, § 130, bilaga Ks § 115/17.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande 
Kerstin Persson (S) yrkar att ärende återremitteras då ärendet bör kompletteras med fullt 
ut jämförbara kalkyler som visar huruvida Klippans kommuns eventuella anslutning till 
räddningsförbundet är kostnadsneutralt i jämförelse med att fortsätta driva verksamheten 
i samverkan med Åstorp.
 
Ärendet bör även kompletteras med ytterligare förtydligande om skillnaden mellan 
samverkan eller att ingå i ett gemensamt förbund.
 
Ett omtag för att hämta in ytterligare synpunkter från personal/fackförening skall göras.
 
Möjligheten att senarelägga samgåendet och eventuella hinder för detta skall utredas.
 
Carl-Axel (C) yrkar bifall till Kerstin Perssons förslag om återremiss.

Då det bara föreligger ett förslag bifaller Kommunstyrelsen Kerstin Perssons förslag om 
återremiss.

Kommunstyrelsen beslut
1. Ärende återremitteras då det bör kompletteras med fullt ut jämförbara
    kalkyler som visar huruvida Klippans kommuns eventuella anslutning till
    räddningsförbundet är kostnadsneutralt i jämförelse med att fortsätta driva
    verksamheten i samverkan med Åstorp.
 
    Ärendet bör även kompletteras med ytterligare förtydligande om skillnaden 
    mellan samverkan eller att ingå i ett gemensamt förbund.
 
    Ett omtag för att hämta in ytterligare synpunkter från personal/fackförening skall
    göras.
 
    Möjligheten att senarelägga samgåendet och eventuella hinder för detta skall utredas.

2. Kompletterande information ska presenteras vid Kommunstyrelsens sammanträde
    2017-10-11.

Jäv
Christer Johansson (C) deltar ej på grund av jäv.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Utökad samverkan avseende räddningstjänst 
KS 2017.0452

Ärendet
Räddningstjänsten Söderåsen har under 2016 genomfört en framtidsstudie där man 
identifierar olika utmaningar, flera av dem finns redan idag medan vissa förväntas uppstå 
i en nära framtid. Behoven bedöms inte kunna hanteras med befintliga resurser.

Framtidsstudien har resulterat i två huvudalternativ för organisationen. Ett alternativ är att 
driva Räddningstjänsten Söderåsen vidare i egen regi i Klippan/Åstorp med ökad budget. 
Det andra alternativet är att bilda en gemensam organisation med Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst vilket är ett kommunalförbund med dagens medlemskommuner 
Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Väljer kommunerna Klippan och Åstorp att gå med i förbundet Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst får kommunerna tillgång till de egna nuvarande resurserna och förbundets 
resurser för att gemensamt jobba vidare med de nuvarande och kommande utmaningarna.

Gemensamma Räddningsnämnden för Klippan/Åstorp beslutade 2017-05-23, § 25, att 
bifalla förslaget om att gå med i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med 
driftstart den 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla förslaget om att gå med i kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med driftstart 2018-01-01.
Därmed godkänns även att processen för verksamhetsövergång påbörjas efter
beslut i Kommunfullmäktige, medan nytt förslag på förbundsordning upprättas
och beslut tas om godkännande av ny förbundsordning i Kommunfullmäktige
under hösten 2017.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Gemensam Räddningsnämnd 2017-05-23, § 25, bilaga a Au § 92/17.
Räddningschef Staffan Winsteds tjänsteskrivelse 2017-05-29, bilaga b Au § 92/17.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst- Faktaunderlag inför inriktningsbeslut,
bilaga c Au § 92/17.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst- Utredning om utökad samverkan mellan 
räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg, bilaga d Au § 92/17.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst- Faktaunderlag inför beslut om fortsatt inriktning för 
Räddningstjänsten Söderåsen, bilaga e Au § 92/17.
Räddningstjänsten Söderåsen- Sammanfattning av Framtidsstudie 2016,
bilaga f Au § 92/17.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-06-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Räddningstjänsten Söderåsen- Slutrapport för Framtidsstudie 2016, bilaga g Au § 92/17.
Kostnadskalkyler, bilaga h Au § 92/17.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Ärendet överlämnas utan eget förslag.
_____

Paragrafen är justerad
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Staffan Winstedt Räddningschef 
042-641 02 
staffan.winstedt@astorp.se 
 

 

 
KSAU Klippan  
 
Inriktningsbeslut om samgående med Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Dnr 2017-000137 
 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten Söderåsen har under 2016 genomfört en framtidsstudie där 
man identifierar olika utmaningar, flera av dem finns redan idag medan vissa 
förväntas uppstå i en nära framtid. Behoven bedöms inte kunna hanteras med 
befintliga resurser. 
  
Grovt sett kommer framtidsstudien fram till två huvudalternativ för 
organisationen. Det ena alternativet är att driva Räddningstjänsten Söderåsen 
vidare i egen regi i Klippan/Åstorp med ökad budget. Det andra alternativet, som 
nu utretts förutsättningslöst, skulle vara att bilda en gemensam organisation med 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst som är ett kommunalförbund med dagens 
medlemskommuner Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. 
 
Väljer kommunerna Klippan och Åstorp att gå med i förbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, så får kommunerna tillgång till de egna 
nuvarande resurserna och förbundets resurser, för att gemensamt jobba vidare 
med de nuvarande och kommande utmaningarna.  

 
Efter 2016 och 2017 års process med framtidsstudie och nu med en 
genomlysning av vad en eventuell sammanslagning med Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst innebär, har nu den gemensamma räddningsnämnden tagit ett 
inriktningsbeslut om att ansluta till Räddningstjänsten Skåne Nordväst, för att 
skapa en hållbar och robust räddningstjänst inom Åstorps och Klippans 
kommuner. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2017-05-29 
Version 1 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-29 räddningschef Staffan Winstedt 
Sammanträdesprotokoll 2017-05-23 RN § 25. 
Faktaunderlag inför inriktningsbeslut Räddningsnämnd Åstorp/Klippan. 
Utredning om utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen 
Helsingborg. 
Faktaunderlag inför beslut om fortsatt inriktning för Räddningstjänsten 
Söderåsen.  
Räddningstjänsten Söderåsens ”Framtidsstudie 2016” – Sammanfattning. 
Framtidsstudie Räddningstjänsten Söderåsen. 
Kostnadsanalyser. 
 

 
Förslag till beslut 
Räddningsnämndens förslag till kommunstyrelse, kommunfullmäktigebeslut. 
Den gemensamma räddningsnämnden Åstorp/Klippan bifaller förslaget om 
förbundsbildning med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, med driftstart 1 
januari 2018. Därmed godkänns också att processen för verksamhetsövergång 
påbörjas efter beslut i kommunfullmäktige, medan nytt förslag på 
förbundsordning upprättas och beslutas i respektive kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige under hösten. 
 
 

 
 
Staffan Winstedt 
Räddningschef 
 
 
 
Expedieras till: 
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2. Beslutsprocess för förbundsbildning 
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3. Process för verksamhetsövergång 
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4. Förslag på ny förbundsordning 
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Sammanfattning  
I linje med samverkan i Familjen Helsingborg fick kommundirektörsgruppen, av styrelsen i 
Familjen Helsingborg den 27 januari 2017, i uppdrag att arbeta fram ett underlag som identifierar 
områden där medlemskommunerna kan samverka när det gäller allt från operativ- 
förebyggandeverksamhet, civilt försvar, trygghet, skydd av egendom, jourfunktioner, mm. 
Utredningen är ett resultat av detta uppdrag. 
  
Redan 2007 och 2011 genomförde Skåne Nordvästs 10 kommuner utredningar i syfte att belysa 
möjligheterna med en fördjupad samverkan inom räddningstjänsten. Utredningarna resulterade i 
en tydlig rekommendation om att fördjupa samarbetet och att kommunerna borde ha ett 
gemensamt kommunalförbund som vision inom ett tioårsperspektiv. Vid ikraftträdandet av 
förbundet var det bara Ängelholm, Örkelljunga och Helsingborgs kommuner som valde att gå vidare 
med en förbundsbildning. Trots en lyckad samverkan, genom avtal, sedan 80-talet mellan 
räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg påvisade utredningen om en möjlig förbundsbildning 
2011 att ”för att möjliggöra långsiktiga hållbara samarbetsformer framgent bedöms samarbetet 
nu vara moget för att ta ytterligare steg och att däri överväga bildandet av en gemensam 
organisation i form av ett kommunalförbund”. Avtalsformen hade nått så långt som är möjligt ur 
effektivitetssynpunkt. Trots resultatet i utredningarna och att alla organisationer medger att de kan 
se samordningsvinster med förbund, är räddningstjänsterna fortfarande uppdelade och utför 
likvärdiga uppgifter parallellt. Familjen Helsingborg är inte ensam om denna lägesbild i Sverige och 
därför levererade Regeringen, 2017, ett kommittédirektiv till kommunerna, som meddelar att de 
nu utser en utredare som ska utreda effektiviteten i kommunernas brandförebyggande verksamhet 
och räddningstjänst. Regeringen tar nu ett eget initiativ som kommunerna kan föregå. 
 
Men syftet med en samordning är inte att föregå regeringens direktiv och beakta gammal historia 
utan är mer ett handlingsalternativ för den framtidsutveckling som redovisas i både kommunala 
trend- och omvärldsanalyser samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
framtidsstudie. Familjen Helsingborgs område har i nutid en komplex riskbild med persontäta 
objekt, industrier och infrastruktur med tåg, flyg, europavägar och hamnverksamhet. I framtiden 
kan transporterna öka, fler farliga verksamheter integreras i boendemiljö, klimatpåverkan skapa 
svårhanterade naturhändelser och social oro och terror kan bli sannolikare. Utifrån befintliga och 
framtida risker krävs en bred samverkan och samarbete för att stärka den totala 
krisberedskapsförmågan i samhället. I många delar är beredskapsarbetet likvärdigt för alla 
kommuner och med avseende på regeringens beslut, den 10 december 2016, om 
planeringsanvisningar för det civila försvaret bör kommunerna både samverka i arbetet och kan ta 
hjälp av Räddningstjänsten. Genom en kommunal samverkanscentral i Familjen Helsingborg kan 
också ett samutnyttjande av resurser skapas i Familjen Helsingborg vid vardagliga händelser. I 
framtiden kommer även den mer ansträngda kommunala ekonomin och rekrytering av kompetens 
att bli utmaningar. För räddningstjänsten blir detta allra tydligast genom deltidsrekryteringen som 
är beroende av kommunens rekryteringsunderlag i övrigt. Vid ett samgående i förbund skapas både 
bättre förutsättningar för personalplanering, rationaliseringar i verksamheten och karriärs-
möjligheter skapas eftersom storleken är avgörande för vilka valalternativ som kan utföras. 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst arbetar även mycket med socialt och utåtriktat arbete för att 
minska social oro och skapa värdefulla kontakter för framtiden.  
 
Några stora och snabba besparingar bedöms inte vara möjliga vid förbundsbildning, däremot 
möjliggör en gemensam organisation ökad kostnadseffektivitet på längre sikt. Förbundet kan också 
dimensionera täckningsgrader annorlunda än i nuläget. Resurser kan också omfördelas till 
aktiviteter som kompetensutveckling av personalen, uppföljning och kvalitetssäkring av 
verksamheten, utveckling och andra stödprocesser som beskriver en framgångsrik verksamhet. 
Målet är att klara en organisatorisk samverkan och framtida utmaningar med bibehållen kvalitet 
och samma eller något mindre framtida ekonomiska resurser än i dagsläget. En process från en 
ekonomisk genomlysning till förbund bör ej ta mer än ett år och erfarenheter från tidigare 
förbundsbildning kommer att bidra mycket i processen. 
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1. Bakgrund och inledning 
Samverkan mellan kommunerna i Familjen Helsingborg är reglerat i ett samarbetsavtal från och 
med 2016 och framåt. Samarbetet utgår från en gemensam vision och verksamhetsidé. Familjen 
Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Samarbetet 
inom Familjen Helsingborg bygger på att alla vinner, om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över 
tid, vilket förutsätter uthållighet och helhetssyn. Det krävs engagemang, generositet och 
medvetenhet om att helheten är större än delarna. I linje med denna samverkan fick 
kommundirektörsgruppen, av styrelsen i Familjen Helsingborg den 27 januari, i uppdrag att 
arbeta fram ett underlag som identifierar områden där medlemskommunerna kan samverka när 
det gäller allt från operativ- förebyggandeverksamhet, civilt försvar, trygghet, skydd av egendom, 
jourfunktioner, mm.  
 
Redan 2007 genomförde Skåne Nordvästs 10 kommuner en utredning i syfte att belysa 
möjligheterna med en fördjupad samverkan inom räddningstjänsten1. Utredningen resulterade i 
en tydlig rekommendation om att fördjupa samarbetet och att kommunerna borde ha ett 
gemensamt kommunalförbund som vision inom ett tioårsperspektiv. Under 2011 aktualiserades 
frågan på nytt och styrelsen i Skåne Nordväst beslutade att genomföra en utredning1 kring 
konsekvenserna av att bilda ett gemensamt kommunalförbund med ikraftträdande vid årsskiftet 
2014/2015. Trots en lyckad samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne Nordväst, sen 80-talet, 
påvisade utredningen citat ”för att möjliggöra långsiktiga hållbara samarbetsformer framgent 
bedöms samarbetet nu vara moget för att ta ytterligare steg och att däri överväga bildandet av 
en gemensam organisation i form av ett kommunalförbund” samt att ” med en gemensam 
organisation skapas förutsättningar att svara upp mot den ökade komplexitet (med ökade krav 
på specialistkompetens, resurser, mm) som räddningstjänstfrågorna alltmer präglas av samt att 
förbundet, med sina samlade resurser, kommer att ha goda möjligheter att i framtiden åta sig 
nya uppgifter samt positionera sig nationellt och internationellt i utvecklingen av 
räddningstjänstens roll och uppdrag” Samarbetet hade således redan 2011 stadgats långtgående 
inom ramen för vad som är möjligt genom avtal1.  
 
Kommunernas räddningstjänster själva angav också i utredningsmaterialet att en 
förbundsbildning förmodligen skulle innebära i exempelvis Båstad: ”en mer uthållig organisation 
genom att klara vakanser samt bredare spets på tillgänglig kompetens”.  I Höganäs: ” Ökade 
kvaliteter för medborgare och personal”, i Klippan/Åstorp: ”kompetensförstärkning genom 
tillgång till specialister” och i Landskrona: ”Nyttjande av specialistkompetens från 
medlemskommunerna för att borga för en professionell hantering av stödprocesser så som 
ekonomi, IT etc. lättare”. Vid ikraftträdandet av förbundet var det bara Ängelholm, Örkelljunga 
och Helsingborgs kommuner som valde att gå vidare med en förbundsbildning, Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst (RSNV). 
 
Efter tidigare utredningar om samverkan inom räddningstjänsten har kommunerna i Familjen 
Helsingborg initierat flera åtgärder för att stärka samarbetet ytterligare främst inom det operativa 
området men också inom det förebyggande området i ett samverkansavtal. Samverkansavtalet 
innefattar hjälp vid insatser (s.k. gränslös räddningstjänst), gemensam drift av operativa 
ledningsfunktioner, alarmeringstjänster, Gemensam TIB (tjänsteman i beredskap), 
vattendykningsresurser, med mera, se bilaga 1. Här kan också nämnas en gemensam värdegrund 
med ledorden; professionalism, öppenhet och bra bemötande. Kommunerna har även hållit fast 
i starka organisatoriska band genom kommungemensamma räddningschefer och regionala 
räddningschefer i beredskap.  
 
Familjen Helsingborgs område är dock fortfarande indelat i flera räddningstjänster som i många 
uppgifter arbetar parallellt och utnyttjar likvärdiga resurser för likvärdiga uppgifter (ex. 

                                                           
1 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011 
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handlingsprogram, planer, policys, administration, m.m.). Samma situation råder i stora delar av 
Sverige också och 2017 kom därför ett kommittédirektiv2 från regeringskansliet där det 
uttryckligen står att: ”LSO uppmanar kommunerna att ta tillvara på möjligheterna att utnyttja 
varandras resurser för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst och att det följer av 
kommunallagen (1991:900) att kommuner kan ha en gemensam organisation för uppgifter enligt 
LSO.” En utredare ska därför nu ur ett brett effektivitetsperspektiv se över kommunernas 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst för redovisning till regeringen och fortsatta 
åtgärder. 
 
Det kan således konstateras att en utökad samverkan och tankar om förbundsbildning har funnits 
sen en lång tid tillbaka inom Familjen Helsingborgs område och att alla kommuners 
räddningstjänster kan se utökade möjligheter och behov av samverkan. Trots detta har inget 
samgående skett och nu tar regeringen egna initiativ som Familjen Helsingborgs 
räddningstjänster och kommuner kan föregå.  
 

2. Nuläge för räddningstjänsterna i Sverige och Familjen Helsingborg 
I Familjen Helsingborgs område finns 20 brandstationer (Heltid och deltid, se bild 1) exkl. värn 
samt ca 100 personer i administrativt arbete (inkl. personal i förebyggande verksamhet, 
administration, internutbildning och externutbildning)3.  
 

De flesta kommuners handlingsprogram och bokslut beskriver att 
de flesta målen uppfylls för grunduppdragen och att 
tillsynsplanen uppfylls om inte oförutsedda händelser inträffar 
och behov uppkommer under året.4 I MSBs nulägesanalys5 för 
räddningstjänstverksamheten 20156 anges att kommunerna 
ansåg själva att de inte utförde tillsynsbesök i tillräcklig 
omfattning men att MSB kunde se att tillsyn av skolor och andra 
viktiga verksamheter i huvudsak genomfördes i tillräcklig 
omfattning. 
 

I Förbundet räddningstjänsten Skåne Nordvästs egen 

verksamhetsuppföljning för 20157 anges att 
förbundets operativa och förebyggande verksamhet bedrivs i princip enligt plan och att 
verksamhetens grunduppdrag uppfyller de mål som formulerats. Dock är det tydligt att 
oförutsedda händelser (så som flyktingsituationen och nya krav och behov från kommunerna) 
medför att organisationen trots sin storlek är relativt slimmad för en ”daglig drift”. Utvecklingen 
av räddningstjänstens roll i samhället och behovet av specialistkompetenser ställer stora krav 
även på en organisation av förbundets storlek. I RSNVs måluppföljningen för 2016 kan avläsas att 
det är önskvärt med mer resurser på förebyggandeavdelningen för andra och i viss form oväntade 
ärendetyper, att operativa avdelningen arbetar mycket med andra roller än den traditionellt 
operativa rollen och att avdelningen har utmaningar när det gäller rekryteringen av 
deltidspersonal. Detta visar att utvecklingen ser fortsatt likadan ut från 2015 och att trenderna 
håller i sig för förbundet. 

 
Genom intervju8 med Perstorps räddningstjänst (Räddningschef Leif Hyllander) beskriver han 
nuläget i Perstorp som att man klarar av att upprätthålla en god operativ förmåga genom avtal 
med grannkommunerna men behöver tillskott för att kunna hantera förebyggandeverksamheten. 

                                                           
2 Kommittédirektiv, En effektivare kommunal räddningstjänst, Dir:2017:15, Justitiedepartementet 
3 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011 
4 Alla kommuners handlingsprogram, i familjen Helsingborg, 2015 
5 UB Lägesanalys, januari 2016, MSB 
6 2016 års lägesanalys från MSB är i skrivande stund ej publicerad ännu 
7 Räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhetsuppföljning 2015, strategiska staben 
8 Telefonintervju, 2017-02-21 

Bild 1. Placering av brandstationer (inkl. värn)                                                                                                              
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Prioriteringar i verksamheten görs hela tiden och räddningstjänsten upplever det som en mycket 
stor utmaning att kunna hantera de framtida risker och behov som kräver specialistkompetenser 
(ex. IT). Leif anger citat att ”gemensamma resurser behövs, så är det bara”. I Söderåsens 
framtidsanalys9 anges att organisationen har problem med rekryteringen av personal och ser 
möjligheter med ett förbund genom ”Mer kraft och resurser i organisationen att lösa de 
utmaningar och problem som vi har framför oss”. Även Söderåsens räddningstjänst och Perstorps 
räddningstjänst kan därför redovisa likvärdiga resultat i uppföljningen av verksamheten som 
räddningstjänsten Skåne Nordväst. Oavsett storlek står vi inför utmaningar som bättre går att lösa 
tillsammans. 
 
I en snabbenkät10 som skickades ut till räddningscheferna i Familjen Helsingborg, i samband med 
denna utredning, efterfrågades deras tro om framtiden och den upplevda tidsåtgången för sina 
grund- och tilläggsuppdrag. Frågeställningen var enkel och för att belysa frågan bör egentligen en 
mer ingående analys av varje kommun utföras. Resultatet visade att räddningstjänsterna såg 
utmaningar att hinna med utveckling, kvalitetssäkring och andra ”stödaktiviteter” i framtiden 
samt att räddningstjänsterna enhälligt såg samordningsvinster (materiella och immateriella) med 
en mer utökad samordning. Åsikterna skiljde sig åt huruvida man ansåg sig hinna med sina grund 
och tilläggsuppdrag men det bör nämnas att åsikten i alla fall inte var enhällig kring att man 
faktiskt skulle kunna hinna med båda uppdragen. En av räddningscheferna skrev citat ”samverkan 
mellan räddningstjänsterna måste till, det står tom i lagen. Ja absolut skall vi samverka mer, men 
det måste ske på villkor som alla är överens om”, vilket är viktigt att ha i åtanke. 
 
Det är därför rimligt att anta att situationen/nuläget ser relativt likadant ut för alla 
räddningstjänster i Familjen Helsingborg och att räddningstjänsterna har generellt svårt att hinna 
med oväntade behov och ärenden, i viss mån sina tilläggsuppdrag, sin utvecklingsverksamhet, 
kvalitetssäkring och specialistfunktioner. I MSB framtidsstudie med fokus på 203011 framgår det 
att de upplever att alla räddningstjänster i Sverige är mycket framgångsrika då det gäller akuta, 
konkreta räddningsuppdrag med traditionellt fokus men att räddningstjänsterna, citat ”utifrån 
omvärldsanalysen pekar mycket på att räddningstjänsten behöver bredda och utveckla sin 
kompetens inom ett antal områden”.  Kommunerna är således generellt bra på sina grunduppdrag 
i nutid men sämre rustade för nya kompetenser, tilläggsuppdrag och framtidens utmaningar som 
redovisas i avsnitt 5. 
 
I Söderåsens framtidsstudie anges det även att det citat ”Behövs ett beslut om för eller emot 
ingående i förbundet för att kunna påbörja ett långsiktigt arbete och implementering oavsett 
vilken lösning det än blir” Det framstår därför tydligt att besked kring ett samgående behövs för 
att stärka inriktning mot framtiden och att väntandet endast skapar en kortsiktighet i bedrivandet 
av verksamheten. 
 

3. Myndighetskrav i nutid 
Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) §3 ska det finnas uppgifter om 
samverkan med andra aktörer och kommuner i kommunernas handlingsprogram. Redan då Lag 
om skydd mot olyckor 2003:778 (LSO) trädde ikraft var således intentionen från styrande parter 
att kommunerna skulle samverka med varandra i sitt uppdrag. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) är i sin framtidsstudie, publicerad 2017, tydliga kring myndighetens syn på 
räddningstjänsternas framtid, roll och samverkan, se avsnitt 5.7. Regeringens direktiv till 
kommunerna 2017, är också tydligt med att en utökad samverkan mellan räddningstjänsterna 
är ett krav för framtiden och effektiviteten. Regeringen vill se en utvidgad skyldighet för 
kommunerna att samverka med varandra för att en räddningsinsats ska ske snabbt och säkert, 

                                                           
9 Framtidsstudie räddningstjänsten Söderåsen, 2016 
10 4/6 personer besvarade enkäten, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxhAH4X1bK9zf9f-  

RMjFgdBlsdsV8WKcgGsmtGSVaGYQwkQ/viewform 
11 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016 
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oavsett kommungränser. En rättslig reglering kan bidra till en effektivare och säkrare kommunal 
räddningstjänst och ge en mer sammanhållen och enhetlig kommunal samverkan, skriver 
regeringen i direktiven.12 Regeringen påbörjar därför nu en utredning för att visa detta, som 
tidigare nämnt. Uppdraget som går till en extern utredare, ska vara slutfört före valet och 
slutsatserna ska lämnas till regeringen den 30 juni 2018. ”Jag tror inte att det finns någon i dag 
som vill ändra huvudmannaskapet för räddningstjänsten. Däremot tror jag att vi behöver ändra 
formerna för samverkan, säger inrikesministern till Altinget”.13 Förslag på statlig och regional 
räddningstjänst är således inte aktuellt att utreda i detta läge men definitivt i formen av 
kommunalförbund. 

 

4. Riskbild inom Familjen Helsingborgs område  
Familjen Helsingborgs elva kommuners landareal omfattande en yta på 2583 km² med cirka 350 
000 invånare. Det innebär en stor befolkningsmängd inom ett relativt litet landområde. Familjen 
Helsingborgs område har en komplex riskbild14 med persontäta objekt, industrier och en 
infrastruktur med olika kommunikationsslag som tåg, flyg, europavägar och hamnverksamhet. 
Utifrån befintliga och framtida risker krävs en bred samverkan och samarbete för att stärka den 
totala krisberedskapsförmågan i samhället. Det omfattar både internt inom den egna 
organisationen men även gentemot kommunerna i Familjen Helsingborgs område och andra 
aktörer (polis, hemtjänst, m.m.). Utvecklingen av sambrukstjänster kommer därmed vara en 
förutsättning för att stärka vår förmåga. 

Transportsystemet 
Inom Familjen Helsingborgs område finns ett antal hårt trafikerade vägar där även farligt gods 
transporteras. Huvudlederna utgörs av E6 som passerar Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och 
Båstad och E4 som passerar Helsingborg, Åstorp, Klippan och Örkelljunga. Andra huvudvägar är 
väg 111 mellan Helsingborg och Höganäs och väg 112 (väg 21) från Höganäs till Ängelholm, 
Åstorp, Klippan och Perstorp. Inom området sker omfattande transporter med farligt gods på väg, 
tåg och båt där konsekvenserna vid en olycka kan bli stora. Västkustbanan mellan Malmö och 
Göteborg passerar Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. Trafikintensiteten för 
persontrafik har ökat sedan tunneln genom Hallandsåsen togs i drift, vilket har inneburit en 
kapacitetsökning från fyra tåg per timme till 24 tåg per timme. Och med tanke på planerna för en 
tunnel över HH-leden i Helsingborg, lär inte denna intensitet minska. I Helsingborg och 
Landskrona finns omfattande hamnverksamhet där Helsingborg är näst största containerhamn i 
Sverige. Till detta tillkommer färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör och Helsingborgs 
hamn är utsedd som en nationell karantänshamn för fartyg och kryssningsfartyg med smitta 
ombord. Dessutom kan hamnen vid behov även bli utsedd till nödhamn vid brand eller kemiska 
utsläpp ombord på ett fartyg. Fem kommuner inom Skåne nordväst gränsar till Öresund och 
Kattegatt som har en omfattande fartygstrafik. Vid en olycka kan kuststräckan drabbas av stora 
oljepåslag med skador på miljö, påverkan på ekosystem och djurliv, kostnader för saneringsinsats 
samt socioekonomiska konsekvenser för näringslivet, medborgarna samt kommunen. 
 
Farlig verksamhet  
Inom Skåne nordväst finns ett antal objekt som enligt lagstiftningen är farlig verksamhet.  Dessa 
objekt utgöras av punktrisker såsom flygplatser eller enstaka avskilda verksamheter. När det 
gäller objekten i södra Helsingborg och i Landskrona finns en mer sammanhängande geografisk 
gruppering av farlig verksamhet. Detta innebär större industriområden där ett flertal företag finns 
etablerade förutom de företag som har en farlig verksamhet. I kombination av att Familjen 
Helsingborgs område befinner sig i ett expansivt område innebär detta att bostäder och andra 
skyddsvärda objekt kommer allt närmare befintliga industrier och transportleder. 
 

                                                           
12 Kommittédirektiv, En effektivare kommunal räddningstjänst, Dir:2017:15, Justitiedepartementet 
13 http://www.altinget.se/sakerhet/artikel/nya-tider-vantar-kommunernas-raddningstjanst#.WLVuzH00BMM.twitter 
14 Avsnittet baseras på samtliga kommuner i Familjens Helsingborgs aktuella risk- och sårbarhetsanalyser 
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Klimatpåverkan  
Klimatförändringarna påverkar samhället både på kort och lång sikt. Effekterna kan bli 
översvämningar, torka, stormar och nya sjukdomar. Rikligare nederbörd är också att vänta 
eftersom varmare luftmassor innehåller mer vatten och stormar kan bli mer kraftfulla i ett 
varmare klimat. Sammantaget behövs en ökad beredskap och planering då påverkan på 
samhällets infrastruktur kan bli stor. Konsekvenserna av de väderrelaterade händelserna kan 
omfatta både liv, egendom och att ekologiska värden tar skada. 
 
Demografi och social oro 
Skåne nordväst har en kontinuerlig befolkningsökning, företagsetablering och bostadsutbyggnad. 
Befolkningens medelålder ökar samtidigt som allt fler äldre bor hemma längre i sina egna 
bostäder15. Äldre personer är överrepresenterade i den nationella olycksstatistiken. Det omfattar 
såväl fallolyckor som omkomna vid trafikolyckor och brand i byggnad. En annan demografisk 
faktor som kan påverka de framtida riskerna i samhället är en ökad segregation. Detta kan dels 
bero på att arbetsmarknaden ställer högre krav på utbildning, vilket medför en högre andel 
arbetslösa, större skillnader i medelinkomst och ökat behov av ekonomiskt bistånd. Ett ökat utan-
förskap med segregerade områden inom kommunerna kan medföra en ökad risk för social oro.   
 
Terror 
Hotet om terror har ökat i samhället och kan vara beroende av olika typer av grupperingar, 
ensamvargar som agerar självständigt utifrån egna övertygelser och främmande makter. Sverige 
är inte det högst rankade landet för terrorhändelser men ett tänkbart mål. Konsekvenserna av en 
terrorhandling kommer att få en stor påverkan på samhället och en svår situation för kommunen 
och räddningstjänsten att hantera. 
 

5. Utmaningar och möjligheter i framtiden i kommunens verksamhet  
5.1 Ett tryggt och säkert Familjen Helsingborg 
Medborgarna lever i ett sårbart samhälle och i en tid där hot och risker inte är begränsade vid 
några kommun, läns, eller nationsgränser. Allvarliga epidemier, terrorhot, sabotage, omfattande 
elavbrott, större skyfall och kollapsade IT-system är exempel på händelser som kommunen måste 
förhindra men också kunna hantera väl, om de inträffar16.  Parallellt med attraktionskraften i 
Familjen Helsingborg som innebär ökat antal besökare, arbeten och inflyttning förutsätts också 
en utveckling av kommunerna, att förebygga och hantera samhällsstörningar. Kommunerna är 
ofta hårt ansträngda med slimmade organisationer17. Uppgifter som rör samhällsskydd och 
beredskap är i vissa fall tilläggsuppdrag som räddningstjänsterna ibland utför. För att på lokal nivå 
möta de utmaningar kommunerna står inför behöver kommunerna arbeta utan kommungränser. 
Kommunerna är beroende av varandra, det visar sig tydligt från utvärderingar av inträffade 
händelser18. Lag 2006:544 om extraordinära händelser finns till för att säkra en kontinuitet i 
kommunala verksamheter och för att den svenska allmänheten ska vara säker. Det svenska 
krishanteringssystemet skiljer sig från många andra länders dito, då det grundar sig på 
decentralisering, det vill säga att resurser och kompetens sprids över samtliga aktörer, från 
regerings-, till kommunnivå. I och med att resurserna är utspridda, ställs höga krav på att 
kommunen kan samarbeta och samverka med olika aktörer, både i beredskapsplaneringen och 
under ett eventuellt händelseförlopp.19 För att hantera samhällsstörningar och framtida kriser 
behöver kommunernas resurser hjälpas åt och arbetet kan i många fall samordnas i förväg.  
 

                                                           
15 Helsingborgs Trend och omvärldsanalysen, 2015 
16 Risker och förmågor 2014 – Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning, MSB. 
17 SKL:s makrobedömningar 2015 – En utvärdering, 2016 
18 Skogsbrandsutredningen, Aud Sjökvist, 2015 
19 Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap, 2014, MSB. 
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5.2 Civilt försvar 

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för 
samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det avser skydd av befolkningen, 
säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten. Det 
civila försvaret är därmed inte en organisation, verksamheten bedrivs av bland annat statliga 
myndigheter och kommuner20. Med anledning av att det säkerhetspolitiska läget i och kring 
Östersjön har ändrats har ett arbete för att återuppta förberedelser inför höjd beredskap 
påbörjats. Den 10 december 2015 beslutade regeringen21 om planeringsansvisningar för det civila 
försvaret. Beslutet innebar att de så kallade bevakningsansvariga myndigheterna på central och 
regional nivå åter ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. 
Som MSB anger22 är: ”Civilt försvar i grunden hela samhällets inneboende robusthet, 
motståndskraft och förmåga att hantera ett väpnat angrepp. Förmågan att hantera kriser i fred 
ger grundläggande förmåga att hantera krigsfara och krig”. Myndighetens för samhällsskydd och 
beredskap har därför en viktig roll i detta arbete och därför i förlängningen räddningstjänsten. 
Räddningstjänsten har viktiga uppgifter inom civilt försvar när det gäller planeringen inför höjd 
beredskap och under höjd beredskap. I ett brev till kommunerna23 (säkerhetssamordnare och 
räddningschefer), från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, står det uttryckligen att ” 
Statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under höjd beredskap 
kommer att öka och behöver konkretiseras”. Därför finns det i nuläget inget konkretiserat 
uppdrag utöver att säkerställa det operativa uppdraget under ofred, men det kommer. 
 

5.3 Ekonomin 

Alla kommuner och räddningstjänster går mot en framtid av utmaningar när det gäller det 
ekonomiska läget. Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport om kommunernas 
ekonomi12 bedöms att resultaten i kommuner och landsting kommer att försämras på grund av 
ökad efterfrågan på välfärd, befolkningsökningen med en större andel äldre och stora 
investeringsbehov. Inom något år kommer de demografiska förändringarna att bli påtagliga i 
kombination med att intäkterna inte ökar i samma takt. År 2020 beräknas kostnaderna 
överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor, om inget görs24. Stora utmaningar, alltså även för 
räddningstjänsterna, att hantera ekonomiskt eftersom räddningstjänsten ägs av kommunerna 
även som förbund. Med ökade utmaningar och behov inom många olika områden för 
räddningstjänsterna, ökar behovet av specialistfunktioner och ett samgående kan därför skapa 
en effektivisering och synergi i resursanvändningen. 

5.4 Rekryteringen 

Samhället blir allt mer komplext och tillgången på kunskap och kompetens kommer att bli 
avgörande vid etablering och utveckling i ett område inom såväl näringslivet som i den offentliga 
sektorn. Städer med stora multiinternationella företag kan drabbas hårt om företagen 
förhållandevis lätt flyttar sin verksamhet till annan plats, vilket kan skapa en hög arbetslöshet i 
framför allt mindre orter. Kommunerna kan i framtiden få svårt att rekrytera kvalificerade 
medarbetare på grund av hårdnande konkurrens. Det kommer ställa stora krav på att verka för 
att bli en attraktiv arbetsgivare. För att nå framgång måste den anställdes behov beaktas och 
skapa mervärde utöver lön med flexibel arbetstid, utbildning och kompetensutveckling, digitala 
hjälpmedel etc. Arbetsgivaren måste även skapa en variation i tjänsten med nya utmaningar och 
karriärvägar inom verksamheten. I större organisationer ökar möjligheten att uppfylla dessa 
kriterier både vad avser specialisering och karriärutveckling. En stor organisation medger även 
flexibla personallösningar t.ex. genom kombitjänster eller tillfälliga omplaceringar, vilket medför 
en utveckling av medarbetarna genom ny kunskap och stimulans. 

                                                           
20 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Civilt-försvar/Civilt-försvar/ 
21 Regeringsbeslut 11:16, Justitiedepartementet, 2015-12-10 
22 Sverige kommer att möta utmaningarna, Gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för 
totalförsvaret. Försvarsmakten och MSB, 2016 
23 Aktuell information om civilt försvar, Myndighetsledningens stöd, 2016-12-05 
24 https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/mangaatgarderkravsforattklaraekonomin.10026.html 
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Bild 2. Täckningsgrad i Familjen Helsingborg 

 
Rekrytering av RIB-personal (Räddningsman i beredskap) 
Arbetsmarknaden är inte enbart relaterad till bostadsorten. Inom Familjen Helsingborg sker en 
omfattande in- och utpendling mellan bostad och arbetsplats. Detta innebär att anspänningstiden 
vid larm blir svår att hålla för räddningstjänsten. Dessutom är näringslivet optimerat och medger 
i mindre grad att personalen lämnar arbetsplatsen vid larm. Framförallt i de mindre orterna 
uppstår därmed ett rekryteringsproblem av RIB-personal. För att möta framtiden kan det krävas 
att deltidsstationer omvandlas till heltidsstationer eller kombinationer av båda alternativen. I 
vissa fall kan det lösas med täckning från annan station eller att stationen flyttas för att nå två 
kommuner/orter. 
 

5.5 Förebyggandeverksamheten 

Förebyggandeverksamheten står inför en rad utmaningar i framtiden. Utmaningarna är både på 
organisatorisk nivå (internt) men också på samhällsnivå. Som MSBs framtidsstudie belyser ändras 
olyckslandskapet och räddningstjänsten måste ständigt undersöka inom vilka nya områden man 
kan bidra till huvuduppdraget, att rädda liv, hälsa och egendom. Vardagsolyckorna består av 
många olika typhändelser där bränder bara utgör en liten del, fallolyckor är idag en mycket vanlig 
olyckstyp som står för större samhällskostnader än trafikolyckorna. Samhällets förändringar av 
livsstil och inte minst teknikutveckling leder till helt nya risker och faktorer att arbeta med i det 
förebyggande arbetet. Räddningstjänstens förmåga att ta till sig nya metoder och verktyg blir helt 
avgörande för resultatet i förebyggandearbetet. Traditionella olycksrisker ska hanteras samtidigt 
som koncept för att arbeta med ”nya” risker behöver tas fram. Då ett område identifierats som 
prioriterat ska organisationen säkerställa att ett arbetssätt tas fram, att alla lär sig nyheten och 
slutligen kan tillämpa den nya kunskapen på ett kvalitetssäkrat sätt i rätt situationer.  

För att ha bättre möjligheter att agera i den nya verkligheten är det viktigt att räddningstjänsterna 
organiserar sig så att man har arbetskapacitet att både utvärdera, utveckla och utföra de 
förväntade tjänsterna. I klartext kan det innebära att ingen medarbetare kan arbeta med alla 
ärendetyper (då bredden blir för stor), men ingen medarbetare ska heller vara ensam att hantera 
någon ärendetyp (behov av redundans för såväl kvalitetssäkring som sårbarhet vid ledighet/byte 
av tjänst etc.). Mindre organisationer kan i framtiden få svårt att hålla med specialistkompetens 
och än svårare att ha redundans i systemet. Att kvalitetssäkra verksamheten och följa rättspraxis 
etc. är redan idag prioriterat inom förebyggandeverksamheten. Det behovet ses fortsatt öka i 
framtiden. 

5.6 Operativ dimensionering inom familjen Helsingborg 

Familjen Helsingborg är ett relativt litet område till ytan med avseende på antalet 
brandstationer. Detta innebär att det geografiska 
området har en mycket bra täckningsgrad med 
befintliga stationer, vilket körtidsanalysen visar, 
se bild 2. Hela området täcks inom 20 minuter 
och samtliga städer/tätorter inom 10 minuter 
från larm. Närmsta yttre befäl larmas också vid 
händelser inom Familjen Helsingborg och i det 
geografiska området finns totalt fyra yttre befäl. 
Vakthavande brandingenjör är en gemensam 
funktion för hela Familjen Helsingborg, liksom 
Beslutsfattare i beredskap (BIB)/TIB och 
finansieras gemensamt av räddningstjänsterna, 
se bilaga 1. Ur ett geografiskt perspektiv kan 
ledningsorganisationen inom det operativa 
området optimeras. Även brandstationerna kan 
ha en fullgod geografisk täck-  
ning med en viss optimering.  
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5.7 MSBs framtidsstudie  

I MSBs framtidsstudie25 anges tydligt att myndigheten själva tror på ett olyckspanorama från 
lokalt till regionalt och nationellt. Att vi allt oftare kommer att få hantera situationer som sträcker 
sig över kommungränserna. ”Från litet och ofta till stort och sällan” som analysen uttrycker det. 
Uttryckligen skriver de att ”Räddningstjänsten i Sverige kommer därför att behöva hitta nya 
organisatoriska lösningar”. Stora olyckor är inte bara en del av de nya situationer och roller som 
MSB beskriver att räddningstjänsterna ska vara förberedda på utan räddningstjänsterna lyfts 
även fram som en viktig aktör inom det civila försvaret och att det kommer att ställas nya krav på 
utbildning, utrustning och bemanning.  
 
I framtidsstudien lyfter MSB fram många delar som handlar om räddningstjänstens förändrade 
roll i samhället och behovet av kommunikation. Räddningstjänsten har ett ansvar att kunna 
kommunicera med alla de olika etniska, kulturella och språkliga grupperingarna som är dagens 
storstad. Likaså måste räddningstjänsten hänga med i och till viss del kunna skydda samhället mot 
den teknikutveckling som speglar dagens samhälle. Räddningstjänsten måste ex. kunna erbjuda 
nya former av e-tjänster, ha tillgång till GIS-verktyg men också kunna hantera nya former av 
elfordon vid ett olyckstillfälle. Räddningstjänsten måste också hantera ett ökat informationsflöde, 
där exempelvis sensorer i bilar och hus själva larmar räddningstjänsten och kommunicerar värden 
(ex. inomhustemperaturer) som kan vara bra att använda vid en insats. MSB utrycker att 
räddningstjänsterna ”måste ha förmågan att följa utvecklingen och tidigt värdera vilka tekniker 
som kan vara till hjälp” och för detta krävs både utbildning och resurser. Vidare nämns rekrytering 
av ny personal som en fortsatt utmaning, vilken kommunerna känner av redan idag. 
 
I MSBs framtidsstudie ställdes också frågan (till deltids- heltidsbrandmän, brandbefäl, 
räddningsledare, ansvarig nämnds politiker, ansvarig tjänsteman på länsstyrelsen samt personal 
på myndighet och beredskap) om vem som i framtiden kommer att utföra och bekosta de 
arbetsuppgifter som idag utförs av enskilda kommuner. I diagram 1 kan resultatet avläsas och det 
är tydligt att alla kategorier av tjänstemän inom krisberedskapsorganet tror att framtiden endast 
kan lösas genom kommuner i samverkan.  

 
 
Diagram 1. Olika funktioners tro om framtidens utförare och finansiär av kommunal räddningstjänst22 
 
 

Vidare frågades om vilka uppgifter de tror att räddningstjänsten kommer att arbeta med i 
framtiden. Resultatet kan avläsas i diagram 2 och det är tydligt att de flesta tjänstemännen 
tror att fokus kommer att ligga på nya uppgifter i det förebyggande skedet. 

 

                                                           
25 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016 
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Diagram 2. Olika funktioners tro om framtidens fokus för räddningstjänstarbetet26 

 
I framtidsstudien står också att mycket tyder på att den förebyggande sidan kommer att stärkas 
ännu mer och breddas till att inte bara förebygga brand utan också andra olyckor och riskfyllda 
situationer och att detta måste ske utan att förmågan att rycka ut försvagas. Med avseende på 
detta kan det konstateras att det förebyggande arbetet förmodligen kommer att öka i framtiden, 
som tidigare avsnitt har identifierat. 
 

6. Förslag på samverkan genom förbundsbildning med RSNV 
Trots en långtgående samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg, genom 
tidigare samverkansavtal påvisade utredningen27 om en möjlig förbundsbildning redan 2011 att 
”för att möjliggöra långsiktiga hållbara samarbetsformer framgent bedöms samarbetet nu vara 
moget för att ta ytterligare steg och att däri överväga bildandet av ett kommunalförbund” samt 
att ” Med en gemensam organisation skapas förutsättningar att svara upp mot den ökade 
komplexitet (med ökade krav på specialistkompetens, resurser, mm) som räddningstjänstfrågorna 
alltmer präglas av” Nuläget i kommunerna och MSBs framtidsanalys för 2030 motsäger inte 
denna rekommendation och en samverkan i form av en förbundsbildning är därför fortsatt ett 
bra alternativ. Det nuvarande samverkansavtalet har, som angivet i tidigare utredningar, nått så 
långt inom ramen som det är möjligt. För att frigöra tid och resurser för bl.a. 
specialistkompetenser, förberedelser för ”sällanhändelser”, tilläggsuppdrag och den breddade 
rollen i samhället så behövs en rationalisering/effektivisering göras genom ett samgående. Som 
en del av denna utredning följer, i kapitel 6, en beskrivning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
och varför en förbundsbildning är ett bra alternativ till lösning på de framtida utmaningar och 
risker som tidigare har beskrivits i utredningen. Eftersom analysen i tidigare avsnitt har pekat på 
att räddningstjänsterna är relativt bra på sitt grunduppdrag så redovisas endast RSNVs 
tilläggsuppdrag och ”stödaktiviteter” mer ingående i kapitel 6. 
 

6.1 Farhågor 
I Söderåsens egen framtidsstudie28 står det att ”många anställda tror att vi kommer få mindre 
påverkan på vår räddningstjänst, att styrkor ska förändras och att dagtidsbemanning och service 
ska bli sämre om vi skulle gå med i förbundet. Politiken uttrycker också en oro om eventuell sämre 
chans att styra och påverka den egna räddningstjänsten och en räddningstjänst som eventuellt 
skulle komma längre från den egna kommunen”. Efter intervju med operativ personal i 

                                                           
26 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016 
27 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011 
28 Framtidsstudie räddningstjänsten Söderåsen, 2016 
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Ängelholm29 i samband med denna utredning framkom det att ”Den oro som fanns, att den lilla 
organisationen skulle bli uppäten av den stora organisationen och att resursfördelningen skulle 
missgynna den lilla organisationen, har inte infriats. Tvärtom upplever alla att det finns mer 
resurser totalt sett för alla och att man kan få stöd med saker som man tidigare fick göra själv”. 
Vidare nämns det att ”de saker som verksamheten eventuellt har försakat i processen, exempelvis 
egna bra rutiner och metoder har ändå varit värt det i det stora hela, man kan väl konstatera att 
viss försakelse är nödvändigt för alla att göra i en sådan här process till förmån för att få det 
bättre totalt sett”. 
 
I Räddningstjänsten Skåne Nordvästs medarbetarundersökning för 2016 kunde följande resultat 
uppvisas för förbundets RIB-personal (deltidspersonal), se tabell 1 vilket visar att farhågorna kring 
att en mindre organisation skulle försvinna in i en större organisation och att arbetssituationen 
skulle bli sämre, ej besannades. 

Tabell 1. Resultat av 2016 och 2015 års medarbetarenkät för RIB-personalen (deltidspersonalen) 
 

Efter intervju30 med kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau i Örkelljunga anger hon att 
samgåendet innebar en farhåga om att mista något i den egna kommunen. Att ett samgående 
skulle kunna innebära att brandstationen skulle läggas ner och att den lokala anknytningen skulle 
försvinna. Inget av detta har infriats anger hon utan tvärtom. Den lokala anknytningen finns kvar 
men utöver en bra operativ förmåga har kommunen nu fått tillgång till kompetens och resurser 
som inte fanns tidigare. Exempelvis bedrivs nu en rad sociala projekt (se avsnitt 6.2, Socialt och 
utåtriktat arbete) i Örkelljunga som inte bara skapar ett gott klimat och medvetenhet i 
kommunen, utan också en framtida potentiell rekryteringsbas för deltidsbrandmän. Carina tror 
inte att kriser kommer att minska framöver och saker som vi inte känner till i nuläget kommer 
förmodligen att drabba oss i framtiden. De mindre kommunerna har inte förmåga att hantera en 
sådan händelse ensamma tror Carina, för det behövs mer resurser och det kan skapas genom 
förbundsbildning.  
 
Sammangåendet till ett förbund omges således med en rad farhågor som ej kan styrkas av 
kommunerna som har genomfört förändringen.  

 
6.2 Beskrivning av räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Förbundets uppdrag är, inom förbundets kompetensområde och i samverkan med 
medlemskommunerna, att: 

 Förebygga olyckor och bränder. 

 Genomföra effektiva räddningsinsatser, tillsyn och kontroll. 

 Utvärdera och genomföra olycksundersökningar. 

 Utbilda och informera. 

 Stödja kommunens krisberedskap och krishanteringsarbete. 

 Stödja i plan- och byggprocessen 

 Genomföra tilläggsuppdrag via särskilda avtal med respektive medlemskommun. 
 

Förbundet räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhet bedrivs med grund- och 
tilläggsuppdrag enligt förbundsordningen31, se exempel i tabell 2. Grunduppdrag innebär att: 
 

                                                           
29 Styrkechef Morgan Bengtsson, 17-02-20 
30 Telefonintervju, 2017-02-21 
31 Förbundsordning för räddningstjänsten Skåne Nordväst, antagen 2013 

Medarbetarskap 2016 2015 

Jag trivs på min arbetsplats 89% 87% 

Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 95% 85% 

Jag är stolt att arbeta inom RSNV 92% 85% 
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 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor samt förordningen (2003:789).  

 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor samt förordningen (2010:1075). 

 Kommunalförbundet är den nämnd som anges i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar i enlighet med lag (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt 
förordningen (1999:382). Detta med undantag för medlemmarnas ansvar som avser 
miljö- och hälsoskyddsfrågor inom nämnda lag.  

 Kommunalförbundet ska biträda medlemmarna i samhällsplaneringen genom att utifrån 
plan- och bygglagen (2010:900) bistå i plan- och byggprocessen. 
 

Med tilläggsuppdrag avses: 

 Kommunalförbundet kan efter överenskommelse utföra tilläggsuppdrag åt 
förbundsmedlem samt annan intressent än förbundsmedlem under förutsättning att 
uppdraget överensstämmer med förbundets ändamål samt inte strider mot 
kommunallagens regler om den kommunala kompetensen. 

 

Grunduppdrag Tilläggsuppdrag 
Genomföra räddningsinsats Krisberedskapssamarbete  

Upprätta handlingsprogram enligt LSO Samverkanscentralen 

Utföra tillsyn Stöd inom civilt försvar 

Ge information och rådgivning   

Rengöring och brandskyddskontroll via upphandlad part  

Utföra externutbildning  

Bedriva skol- och ungdomsverksamhet relaterat till 
brand- och säkerhetsfrågor 

 

Utföra olycksundersökning och intern 
kompetensutveckling 

 

Automatlarmshantering exkl. anläggningskötare  
Remisshantering   
Tillståndsgivning vid alkoholtillstånd, polistillstånd 
och miljötillstånd i säkerhetsrelaterade ärenden 

 

Tabell 2.  Exempel på grund och tilläggsuppdrag 
 

Utöver detta bedriver förbundet en stor verksamhet med socialt och utåtriktat arbete riktat till 
ungdomar som en tolkning av sitt grunduppdrag. 
 
Krisberedskapssamarbete  
För att nå bäst effektivitet av satsade skattemedel bör flera av uppgifterna i krisarbetet i 
kommunerna bygga på samordning, anser RSNV. Det bör inte skapas egna funktioner i varje 
enskild kommun då frågor och utmaningar i flertalet fall är likartade. Flera av de förberedande 
uppgifterna som ska utföras enligt lag, förordningar och föreskrifter är lika och kan med fördel 
utföras parallellt i kommunerna. Uppdragen i MSBFS 2015:15 föreskrifter om kommuners risk- 
och sårbarhetsanalyser konkretiseras i sex utvecklingsområden Planering, Samverkan, 
Kompetens, Kommunikation, Resurser och Övning, se bild 3. 
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Bild 3. Kommunens skyldighet enligt MSBFS 2015:15 föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 

 

 

 
 
 
Räddningstjänsten är en viktig aktör på lokal- och regional nivå i det svenska 
krishanteringssystemet såväl före, under som efter en samhällsstörning och till hjälp med de sex 
utvecklingsområdena. Mycket av arbetet är förberedande och förebyggande, områden som 
räddningstjänsten har lång tradition att arbeta med. Kommunen är beställare av uppdragen med 
RSNV som samordnande utförare. Med RSNV används kompetensen i kommunen på ett 
resurseffektivt sätt. Resultatet blir en kommun som stärker sin krishanteringsförmåga samtidigt 
som samarbetet med räddningstjänsten fördjupas, vilket också är en framgång vid skarp 
krishantering. Vid en samhällsstörning kan kommunerna också använda egna tillgängliga, övade 
och utbildade resurser inom och mellan varandra. Att kommunerna i Familjen Helsingborg ska få 
samma hjälp och att krisberedskapsfrågornas förberedande arbete ska hanteras likartat är 
grunden för RSNV:s engagemang. I ett skarpt krisläge agerar givetvis också den sedan tidigare, 
avtalade gemensamma TIB:en i Familjen Helsingborg, som i nuläget redan är knuten till RSNV. 
 
Det ska påpekas att kommunen fortfarande har ansvaret för sin krisberedskap och krishantering, 
den kan aldrig frånsägas. Som kommunal beställare blir RSNV en tydlig utförare och den 
sammanhållande länken i flera arbeten som kommunen har att utföra före, under och efter en 
samhällsstörning. Krishanteringen kommer att organiseras på ett likartat sätt vilket underlättar 
ledning, samordning och uthållighet för alla kommuner i Familjen Helsingborg. 
 
Samverkanscentralen i Familjen Helsingborg 

RSNV har också förmåga att samordna fler uppdrag som åligger kommunerna i att öka tryggheten 
och säkerheten i kommunen på samma tema som ovan. Verksamheten leds operativt från den 
under uppbyggnad gemensamma kommunala jourcentralen för Familjen Helsingborg. Målet för 
en jourcentral är att samla alla kommunala trygghetstjänster i Skåne Nordväst i en gemensam 
jourcentral. Fördelen med att samla ärendena till en gemensam plats är att där hanteras alla 
händelser, från till synes triviala vardagshändelser till stora olyckor och kriser. Därigenom 
underlättas arbetet med att skapa en gemensam lägesbild. Jourcentralen integreras med 
räddningstjänstens akuta uppdrag för att inte larmkedjan ska brytas och helhetsbilden därmed 
gå förlorad. En gemensam larm- och ledningscentral ökar dessutom möjligheten att samutnyttja 
samhällets resurser. Förslaget innebär också att kommunerna står väl rustade inför 
alarmeringsutredningen där akuta tjänster och övriga kommunala uppdrag ska utföras av olika 
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huvudmän32. Inrikesminister Anders Ygeman säger i utredningen att alarmeringsverksamheten är 
en samhällsviktig verksamhet som i alla lägen måste fungera på ett säkert och effektivt sätt. Det 
finns således ett tydligt behov av en effektivare och bättre samordnad alarmering 29. Genom en 
kommunal jourcentral skapas förutsättningar för att hantera alla jour- och trygghetstjänster i 
kommunerna från en gemensam geografisk plats i Familjen Helsingborgs område även i 
framtiden.  
 
Som ett exempel av produkter i konceptet med samverkanscentralen kan 
nyckelhanteringssystemet ”intelligenta nycklar” nämnas. Det nya systemet med intelligenta 
nycklar innebär att räddningstjänsten enkelt får tillgång till hela samhället med endast en nyckel, 
som till exempel nyckelskåp, automatlarm, bommar, grindar och även nyckelgömmor till 
personer med trygghetslarm. I korthet fungerar nyckeln som i princip ser ut som en bilnyckel, så 
att nyckeln uppdateras vid varje passbyte på stationen. Vid larm aktiveras nyckeln i 
utryckningsfordonet under en kort begränsad tid. Låscylindern i det intelligenta systemet behöver 
ingen extern strömförsörjning eller uppkoppling mot internet eftersom batteriet i nyckeln 
strömförsörjer cylindern vid öppningstillfället. Systemet fungerar således både vid strömavbrott 
eller bortfall av internet, vilket kan bli viktigt vid en krishändelse. Systemet har utöver hemvården 
i Örkelljunga även väckt intresse hos Helsingborgs hem, NSVA och Öresundskraft där provdrift ska 
ske i en begränsad omfattning.  
 
Stöd inom civilt försvar 
Räddningstjänsten är en viktig aktör i kommande uppdrag och har förmåga att samordna flera 
uppdrag som framledes kommer att åläggas kommunerna. Inom detta område kan exempelvis 
nämnas att bistå med material och personella resurser, säkerställa kommunikation och logistik. 
Räddningstjänsten har även ett trovärdigt varumärke och trovärdig roll i samhället som kan bli 
viktigt vid angrepp förknippat med desinformation. I nuläget analyserar RSNV, liksom andra 
aktörer, sin förmåga vid civilt försvar och säkerställa sin förmåga i ofred.. 
 
Socialt och utåtriktat arbete 
I MSBs framtidsstudie33 anges att ”om räddningstjänsten skall kunna göra sitt jobb även i 
framtiden är det helt avgörande att alla känner att detta är min räddningstjänst. För att klara 
detta måste räddningstjänsten bygga relationer och förtroende med hela samhället” 
Förbundets sociala och utåtriktade arbete är därför direkt avgörande för framtidens utveckling 
av räddningstjänstarbetet. I RSNVs socialt och utåtriktat arbete innefattas:  
 
Kontaktbrandman 
På en del skolor i Helsingborg finns behovet av en kontakt- 
brandman på plats upp till en dag i veckan, under en period.  
Huvudsyftet med närvaron är att förebygga skador och olyckor.  
Genom att skapa relationer och vara vuxna förebilder kan RSNV  
till exempel bidra till en ökad trygghet på skolan och berätta  
om konsekvenser av anlagda bränder. RSNV bygger även upp  
system med egna elever som trygghetsvärdar.  
 
Din bror skapar en trygg relation 
”Din Bror” är ett projekt med samtalsgrupper för unga pojkar och  
ett samarbete mellan socialförvaltningen och räddningstjänsten. Den  
primära målgruppen är pojkar på högstadiet. Genom att skapa ett tryggt  
forum att diskutera olika frågor ges möjligheter för pojkarna att utvecklas som individer.  
 
 

                                                           
32 Kommittédirektiv, En samordnad alarmeringstjänst, Justitiedepartementet, 2015 
33 Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016 
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Människan bakom uniformen 
”Människan bakom uniformen” är ett samarbete mellan respektive stad Helsingborg, Ängelholm, 

Örkelljunga och polisen, ambulans, fritid och socialtjänsten som riktar sig till ungdomar mellan 
15–20 år. Projektet ger deltagarna insyn och förståelse för samhällsstödjande yrken som polis och 
räddningstjänst. Personal inom de olika yrkena får samtidigt en chans att lära känna ungdomarna. 
En kväll i veckan, under tio veckor, får deltagarna tillsammans med personal från de olika yrkena 
prova på delar av deras arbetsuppgifter och vardag.  
 
Barn och ungdomar 
RSNV utbildar barn och unga ett antal gånger under skolgången. RSNV tror på att möta eleverna 
tidigt i skolan och på att bygga goda relationer tillsammans med elever och personal. Exempelvis 
i förskolan får barnen möjlighet att komma till räddningstjänsten. I årskurs 1 kommer RSNV till 
skolan för den första brandlektionen. I årskurs 3 besöker RSNV skolor och förmedlar mer 
brandskydd och i årskurs 5 sker brandutbildning på station Berga i Helsingborg, där barnen också 
får prova på en del praktiska moment. I årskurs 7 besöker RSNV skolor med både repetition och 
nya brandkunskaper och i gymnasiet diskuteras händelser och konsekvenser. RSNV erbjuder även 
praoplatser till högstadiet i Helsingborg och Ängelholm samt sommarläger för den som gillar 
spänning. Efter brandincidenter har RSNV samtal med eleverna i samråd med skolan och 
föräldrar. Har någon elev varit med om en händelse kan RSNV även bistå med information och 
avlastande samtal till de drabbade. 

 

STARK  
STARK (Säkerhet, trygghet, arbete, resurs och kompetens) vänder sig till personer som är 18–29 
år, är arbetssökande och får aktivitetsstöd och/eller försörjningsstöd. Syftet med STARK är att 
deltagaren ska växa som person och ta steget mot arbete eller studier.  
 
Stödaktiviteter i verksamheten 
Förbundet har också genom sin storlek en stor möjlighet till utförande av kompetensutveckling 
av personalen, uppföljning av verksamheten, kvalitetssäkring, utveckling och andra stödprocesser 
som beskriver en framgångsrik verksamhet. Personalen kan möjliggöras olika karriärvägar i sin 
tjänst, vilket är helt avgörande på storleken av organisation. Efter intervju med personal i 
Ängelholm34 beskrevs detta som ”Förbundsbildningen har, genom sin storlek i jämförelse med en 
mindre räddningstjänst, öppnat upp för fler karriärvägar för alla funktioner. Även om 
konkurrensen också är större så har ändå förbundet skapat mer möjligheter för alla”. När det 
gäller problemet med deltidsrekryteringen generellt i Sverige och inom familjen Helsingborgs 
område, kan inte heller ett förbund påverka företagsutvecklingen och arbetsmarknaden på orten. 
Däremot kan ett förbund bidra till mer flexibla lösningar för personalen på grund av sin storlek, 
där exempelvis personal skulle kunna arbeta som deltidsbrandmän på en plats under dagen på 
sin arbetsort och en annan under kvällen, på sin bostadsort. Kommunstyrelsens ordförande 
Carina Zachau anger, under sin intervju 35 , att också hon tror att förbund är en mer attraktiv 
arbetsgivare för deltidsbrandmän och att själva förbundsbildningen därför innebär att potentiellt 
intresserade tar steget.  
 

En förbundsbildning mellan kommunerna kan innebära: 

 Med en gemensam organisation skapas förutsättningar att svara upp mot den ökade 
komplexitet (med ökade krav på specialistkompetens, resurser, mm) som 
räddningstjänstfrågorna alltmer präglas av. Genom gemensam hantering av formella 
krav på verksamheten (ex. upprättande av handlingsprogram) kan resurser enkelt 
frigöras till andra uppgifter. 

 En starkare organisation både vad det gäller kompetens och resurser. Förutsättningar för 
att kunna leva upp till gemensamma mål, leda, utveckla och höja kvaliteten ökar 

                                                           
34 Styrkechef Morgan Bengtsson, 17 – 02 - 20 
35 Telefonintervju, 2017-02-21 
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påtagligt. Genom ett rationellare nyttjande av resurserna inom vissa kompetensområden 
kan också effektivisering uppnås. 

 Förbundet, med sina samlade resurser, kommer att ha goda möjligheter att i framtiden 
åta sig nya uppgifter samt positionera sig regionalt, nationellt och internationellt i 
utvecklingen av räddningstjänstens roll och uppdrag.  
 

7. Principer för prisbild 
I utredningen36 från 2011, inför förbundsbildningen 2014/2015, beskrivs att ”erfarenheter från 
liknande fusionsarbete har visat att ekonomiska effekter av samordningsvinster inte uppstår 
omedelbart. Vid en samordning av räddningstjänstorganisationerna finns det dock vissa 
ekonomiska vinster att initialt hämta inom främst ledningsorganisationen. På vilken tidshorisont 
övriga ekonomiska vinningar kan realiseras i en samordnad organisation beror på de 
samverkande parternas förmåga att styra och leda verksamheten.”  Det övergripande målet 
måste vara att klara en organisatorisk samverkan och framtida utmaningar med bibehållen 
kvalitet och samma eller något mindre framtida ekonomiska resurser än i dagsläget. Några stora 
och snabba besparingar bedöms inte vara möjliga, däremot möjliggör en gemensam organisation 
ökad kostnadseffektivitet på längre sikt.  
 
Vid en förbundsbildning finns inte sällan dolda kostnader i respektive kommun som måste 
beaktas exempelvis sådana som avser stöd från andra förvaltningar och gemensamma 
driftkostnader i kommunen (ex. licenser), vilket inte minst upptäcktes vid förbundsbildningen 
mellan Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Dessutom hanteras hyressättningen av lokaler 
oftast olika i kommunerna och det finns poster som är svåra att jämföra. Det kan även finnas 
interna intäkter inom verksamheten (ex. SBA samordning för kommunen, försäljning av 
brandsläckare o.s.v.) och som ej kan tillgodogöras förbundet. Detta är frågor som mer exakt kan 
bedömas i en genomförandeprocess, se avsnitt 8.  
 
När det gäller antalet och storleken av hel- och deltidsstyrkor påverkas det i normalfallet initialt 
inte heller i någon större utsträckning av en samordning. Det finns dock möjlighet för en 
gemensam ledningsorganisation att ta ett helhetsgrepp på dimensioneringen inom ett större 
geografiskt område om en gemensam drift kan bedrivas i hela Familjen Helsingborg. Ur ett 
geografiskt perspektiv kan ledningsorganisationen inom det operativa området optimeras och 
även brandstationerna kan ha en fullgod geografisk täckning med en viss optimering, som 
redovisades i avsnitt 5.6.  
 
Principen för prisbilden gällande förbundets grunduppdrag utgår från kommunens bruttokostnad för 
verksamheten med e.v. justeringar för beslutade verksamhetsförändringar och investeringar. Till 
prisbilden tillkommer även kostnader som i nuläget ligger centralt i kommunerna (ex. IT-
support/servicekostnader, försäkringskostnader, pensionskostnader, m.m.). Engångskostnader kommer 
att förekomma för IT-uppkoppling och eget kapital. Anläggningsregistret köps över av förbundet till 
bokfört värde (exkl. moms). 
 
Som principer för prisbilden gällande förbundets tilläggsuppdrag bör dessa finansieras genom 
separata överenskommelser och avtal med varje enskild kommun. 

 
 
 
 
 

                                                           
36 Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011 

*Förutsatt att material och inventarier övergår i likvärdig standard med förbundets och att investeringsplanen är rimlig. 
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Diagram 3. Processen till medlem i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

 

 

8. Processbeskrivning  
En utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg, genom 
förbundsbildning med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, bör bedrivas enligt principschema 
nedan, diagram 3. Tack vare erfarenheter från förbundsbildningsprocessen mellan Örkelljunga, 
Helsingborg och Ängelholm 2014/2015 kan lärdomar tas tillvara och metoderna är väl beprövade. 
En process från ”Beslut om nästa steg” till ”Ny medlem i förbundet” bör därför ej ta mer än 
maximalt ett verksamhetsår.  

 

 

9. Rapportens giltighet 
Rapporten är giltig för det nuläge som råder inom Familjen Helsingborg, 2017. Trots att historia redovisas i 
rapporten, baseras dessa på nuläget de årtal som utredningarna genomfördes. Sedan dess har utökad 
samverkan skett mellan kommunerna, dock inte i formen av en förbundsbildning mellan alla kommuner.  
 
Det bör även nämnas att det framkom, i enkäten till räddningscheferna, i fritexten, att man i vissa fall 
hänvisade till en samverka utan förbundsbildning eftersom man trodde mer på det. Det vill säga att vissa 
kunde se en utökad samverkan genom avtal, utan förbundsbildning som lösning på ”problemen”. 
Författarna och en del av räddningscheferna samstämmer inte i detta påstående av flera anledningar, 
som förhoppningsvis framkommer i rapporten, men vill ändå lyfta fram åsikten. En del av 
Räddningscheferna lyfter även fram den regionala och nationella samverkan som en lösning. Eftersom 
uppdraget endast behandlar Familjen Helsingborg, har författarna valt att bortse från att redovisa en 
sådan samverkan som en potentiell lösning. 
 
Det bör även beaktas, vid läsande av rapporten, att rapportens författare är tjänstemän i 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Trots att egna åsikter, i största möjliga mån, har undvikits i rapporten 
(med hänvisning till vedertagna källor och intervjuer med andra istället), är det oundvikligen så att 
författarnas stolthet för Räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhet kan lysa igenom i rapporten. 
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Bilaga 1. Samverkansavtal mellan Räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg 
 
 

39 (110)45 (281)



 

22 
 

 
 
 
 
 

40 (110)46 (281)



 

23 
 

 
 
 
 
 

41 (110)47 (281)



 

24 
 

 
 
 
 
 

42 (110)48 (281)



 

25 
 

 
 
 
 
 

43 (110)49 (281)



 

26 
 

 
 
 
  

44 (110)50 (281)



 

27 
 

 
 
 
 
 

45 (110)51 (281)



 

28 
 

 
 
 
 
 

46 (110)52 (281)



 

29 
 

 
 
 
 
 

47 (110)53 (281)



 

30 
 

 
 
 
 
 

48 (110)54 (281)



 

31 
 

 
 
 
 
 

49 (110)55 (281)



 

32 
 

 
 
 
 
 

50 (110)56 (281)



 

33 
 

 
 
 
 
 

51 (110)57 (281)



 

34 
 

 
 
 

52 (110)58 (281)



  

Diarienr 51/2017 

  

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaunderlag inför beslut om fortsatt inriktning för 

Räddningstjänsten Söderåsen  
- eventuell gemensam organisation med Räddningstjänsten Skåne Nordväst  

 

 

 

 

 

 

På uppdrag av  

Räddningsnämnden Klippan/Åstorp 

 

 

Helsingborg 

2017-03-27  

53 (110)59 (281)



 

Diarienr: 51/2017 

Sida 2 av 32 

 

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaunderlag har sammanställts av:  
Fredric Hermansson, Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
 
Sakkunniga har som bidragit med material och/eller kvalitetssäkrat  
innehållet i rapporten är:  
Daniel Stepanovic, Räddningstjänsten Söderåsen,  
Simon Jaldefjord, Åstorps kommun (ekonomi),   
Lotta Nordfors, Räddningstjänsten Skåne Nordväst,  
Jonathan Sjöberg Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
 
 
Faktagranskning av material har utförts av:  
Christer Ängehov, förbundsdirektör räddningstjänsten Skåne Nordväst  
Staffan Winstedt, räddningschef Räddningstjänsten Söderåsen  
 

 
 
 
 
  

54 (110)60 (281)



 

Diarienr: 51/2017 

Sida 3 av 32 

 

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se 

  

 

 

Innehåll 
1 Bakgrund ......................................................................................................................................... 4 

2 Uppdrag ........................................................................................................................................... 4 

3 Sammanfattning .............................................................................................................................. 5 

4 Varför förbundsbildning .................................................................................................................. 6 

4.1 Framtida utmaningar för räddningstjänstens verksamhet ..................................................... 7 

4.2 MSBs Framtidsstudie ............................................................................................................... 9 

5 Räddningstjänsten Söderåsen ....................................................................................................... 12 

5.1 Personal ................................................................................................................................. 12 

5.2 Räddningstjänsten Söderåsens farhågor kring eventuell förbundsbildning ......................... 13 

6 Räddningstjänsten Skåne Nordväst ............................................................................................... 15 

6.1 Grunduppdrag och tilläggsuppdrag ....................................................................................... 15 

6.1.1 Socialt och utåtriktat arbete .......................................................................................... 18 

7 Förutsättningar för framtida gemensam organisation ................................................................. 20 

7.1 Ekonomi ................................................................................................................................. 20 

7.2 Medlemskommunernas styrning av förbundet .................................................................... 22 

7.2.1 Förbundsordning ........................................................................................................... 23 

7.2.2 Medlemsdirektiv ............................................................................................................ 24 

Bilaga 1 Förbundsbildning – processen att ansluta till förbundet ........................................................ 25 

Bilaga 2 Frågor från Söderåsens personal kring förbundet / förbundsbildning: ................................... 27 

 

 

  

55 (110)61 (281)



 

Diarienr: 51/2017 

Sida 4 av 32 

 

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se 

  

1 Bakgrund 
Räddningstjänsten Söderåsen (RNSN) har genomfört en framtidsstudie1 där man identifierar olika 

utmaningar, flera av dem finns redan idag medan vissa förväntas uppstå i en nära framtid. Behoven 

bedöms inte kunna hanteras med befintliga resurser. Grovt sett kommer framtidsstudien fram till två 

huvudalternativ för organisationen. Det ena alternativet är att driva Räddningstjänsten Söderåsen 

vidare i egen regi i Klippan/Åstorp med ökad budget. Det andra alternativet, som nu utreds 

förutsättningslöst, skulle vara att bilda en gemensam organisation med Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst som är ett kommunalförbund med dagens medlemskommuner Helsingborg, Ängelholm och 

Örkelljunga. 

För att kunna besluta om inriktning enligt ovan behöver beslutsfattarna i Klippan/Åstorp ett 

faktaunderlag från Räddningstjänsten Skåne Nordväst att ställa mot Räddningstjänsten Söderåsens 

egen framtidsstudie. Mot denna bakgrund har föreliggande faktaunderlag tagits fram på uppdrag av 

den gemensamma räddningsnämnden för Klippan/Åstorp.  

2 Uppdrag 
Uppdragsbeskrivningen för detta faktaunderlag anger: 

En faktastudie genomförs för att ta fram underlag för att räddningsnämnden Klippan/Åstorp ska 

kunna fatta ett beslut om den framtida inriktningen för organisationen. Studien ska innehålla fakta 

om personal, ekonomi, materiel samt en övergripande bild av den framtida gemensamma 

organisationen. Studien ska också innehålla en processbeskrivning inför ett eventuellt samgående. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Framtidsstudie Räddningstjänsten Söderåsen, upprättad av: Räddningstjänsten Söderåsen, 2016 
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3 Sammanfattning 
På nationell nivå kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) färska 

framtidsstudie2  fram till att räddningstjänster i Sverige är framgångsrika då det gäller akuta, konkreta 

räddningsuppdrag med traditionellt fokus. Samtidigt belyses att, citat, ”utifrån omvärldsanalysen 

pekar mycket på att räddningstjänsten behöver bredda och utveckla sin kompetens inom ett antal 

områden”. Kommunerna kan således generellt sägas hantera sina grunduppdrag i nutid men sämre 

rustade för nya kompetenser, utvecklingsfrågor och framtidens utmaningar. De senare delarna anges 

samtidigt ha, och inte minst få, en allt större vikt. 

På lokal nivå kan konstateras: 

Räddningstjänsten Söderåsen bedriver i stort en god daglig drift.  

Räddningstjänsten Skåne Nordväst bedriver i stort en god daglig drift. 

Räddningstjänsten Söderåsen har utvecklingsbehov. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har utvecklingsbehov (inte nödvändigtvis samma behov). 

Utvecklingsbehovet är inte valfritt – det är tvärtom en direkt förutsättning för att kunna bedriva en 

acceptabel räddningstjänst med dagens mått och behovet blir än större med framtidens krav. 

Tillsammans, som en organisation, kan man med samma grundbemanning leverera mer (både 

basverksamhet samt utveckling) än vad de separata organisationerna kan göra var för sig. Detta till 

följd av att parallellarbete kan undvikas i de olika kommunerna. Stor som liten kommun kan bidra till 

att utveckla helheten för hela organisationen, om man gör det i en gemensam organisation. På köpet 

får man minskad sårbarhet och ökad kvalitetssäkring. 

Detta handlar inte om att släcka en lägenhetsbrand, utföra en tillsyn eller hålla en utbildning. Det kan 

alla organisationer göra idag. Detta handlar om något mer övergripande. Det handlar om att ha ett 

fungerande och robust system bakom kulisserna, det handlar om att möta framtidens behov inom 

såväl basverksamheten som andra delområden. 

Självständig eller i samverkan 

Det är upp till varje kommun att bedöma om man bäst möter framtiden som självständig 

räddningstjänstorganisation eller som en del av en större organisation. Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst och dess ägarkommuner ser sig ha bäst förutsättningar att möta framtiden tillsammans 

med engagerade samarbetspartners.  

Behov och kostnadsprincip 

Räddningstjänsten Söderåsens framtidsstudie belyser en rad behov. Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst ser att behoven i huvudsak skulle täckas vid gemensam förbundsbildning. De flesta behov 

täcks helt medan något täcks delvis där rekrytering av RIB-personal är den största utmaningen. 

Kostnadsprincipen för eventuellt samgående redovisas i avsnitt 7. 

 
2.Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016   
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4 Varför förbundsbildning 
 

Det finns olika synsätt på nyttan med förbundsbildning. Val av synsätt beror av olika parametrar. Den 

egna rollen, erfarenheten och ideologin kan givetvis vara bidragande till val av synsätt. 

Kortfattat kan konstateras att utryckningsverksamheten förblir densamma efter en eventuell 

förbundsbildning. Tillsyns-/utbildnings-/olycksundersöknings- och den allmänna förebyggande-

verksamheten förblir också densamma. Det vill säga samma uppgifter ska utföras – förbundsbildning 

innebär inte någon skillnad i det perspektivet – däremot ökar möjligheten att arbeta med hur 

uppgifterna ska utföras om man arbetar i en större organisation. 

Skillnaden är att parallellarbete som idag utförs i kommunerna kan minska. Det är en av fördelarna 

med vad som kan vinnas med förbundsbildning. En annan fördel är att man indirekt kan få större 

resurser att arbeta fram anpassade arbetssätt, vid behov. 

 

Varför inte ”bara samverka”? Såklart ska räddningstjänster samverka med alla tänkbara berörda 

aktörer. Men vad innebär det att samverka med grannkommunernas räddningstjänster? Hur mycket 

man än samverkar: likväl måste varje enskild kommun ta fram sitt handlingsprogram, sin tillsynsplan, 

sina rutiner, metodiker, avvikelsehanteringssystem, omvärldsbevakning, sin administration, 

webplats, e-tjänster, sina upphandlingsunderlag, sina övningssystem och så vidare. Det tar tid. Om 

delar av den tiden kunde frigöras (medan samma tid som tidigare fortfarande läggs på grund-

läggande kärnverksamhet) skulle det frigöra tid till att arbeta med förbättringsbehoven. Det vill säga 

de behov som redan idag är större än resurserna i många organisationer. Varje medlemskommun 

kan då bidra med delar som blir direkt tillämpbara i alla medlemskommunerna. Alla nyttjar resultatet 

fullt ut. Den effekten kan man inte nå genom att ”bara” samverka. Så länge man formellt sett är olika 

organisationer behöver man ”parallellarbeta” och lägga tid på att ta fram likvärdig ”formalia” i varje 

enskild kommun.  

 

RSNV söker inte en lillebror. RSNV söker heller inte en storebror. RSNV söker samarbetspartners som 

är intresserade av att, liksom RSNV, bli bättre på såväl basuppdrag som utvecklingsområden. 

För detta krävs samgående – inte samverkan (eftersom resurser inte frigörs på samma sätt med 

samverkan som om man är en organisation). Blir man en och samma organisation kan samma totala 

personalstyrka fördela arbetsuppgifter på ett helt annat sätt – med större total leverans som följd.  

Basuppdragen såsom utryckningsverksamhet, förebyggandeverksamhet, utbildningsverksamhet 

fungerar precis som tidigare – men med skillnaden att det finns större organisatoriska muskler 

bakom vilket är till nytta för att svara upp mot utvecklingsbehov som redan är identifierade och mot 

de behov som vi ännu inte ens känner till (men kan vara hundraprocentigt säkra på att de kommer). 
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4.1 Framtida utmaningar för räddningstjänstens verksamhet 

Förebyggande- och räddningsverksamheten står inför en rad utmaningar i framtiden. Utmaningar 

finns både på organisatorisk nivå (internt) men också på samhällsnivå. Som MSBs framtidsstudie3 

belyser ändras olyckslandskapet och räddningstjänsten måste ständigt undersöka inom vilka nya 

områden man kan bidra till huvuduppdraget -att rädda liv, hälsa och egendom. 

Samhällets förändringar av livsstil och inte minst teknikutveckling leder till helt nya risker och 

faktorer att arbeta med i det förebyggande arbetet.  

Räddningstjänstens förmåga att ta till sig nya metoder och verktyg blir helt avgörande för resultatet i 

förebyggande- och räddningsarbetet. Traditionella olycksrisker ska hanteras samtidigt som koncept 

för att arbeta med nya risker behöver tas fram. Befintliga koncept behöver dessutom ständigt 

utvärderas, och ibland uppdateras. Ibland är det komplicerade ämnesområden. Det behöver dock 

inte alltid vara svårt eller komplicerat, men det tar tid. Tid som kanske inte finns i alla organisationer, 

eller som upplevs som en tidstjuv som tar fokus från det ”primära” arbetet.  

Tid kan dock frigöras om man kan undvika att parallellarbeta med att ta fram likvärdiga 

”basuppgifter” i varje kommun. I det fall ett specifikt koncept istället kan tillämpas över en större 

geografisk yta –exempelvis flera kommuner -kan fler individer bidra till att, på samma totala 

arbetstid, ta fram fördjupad kunskap och arbetsmetodik inom fler delområden.  

”Nya” risker med exempelvis solceller, elbilar eller bränsleceller ser likadana ut i varje kommun. Nya 

erfarenheter kommer också ständigt fram inom traditionella områden som exempelvis 

radhusbränder, bränder i vårdanläggningar eller flyktingboenden, bostadsbränder med koppling till 

äldres säkerhet eller spisbränder. Vardagsolyckorna består vidare av många olika typhändelser där 

bränder bara utgör en liten del, fallolyckor är idag en mycket vanlig olyckstyp som står för större 

samhällskostnader än trafikolyckorna.  

Att samla på sig fakta och utvärdera vad som är viktigt att lära ”från” är bara ett första steg. Då ett 

område identifierats som prioriterat ska organisationen säkerställa att anpassat arbetssätt tas fram, att 

alla lär sig nyheten och slutligen att alla kan tillämpa den nya kunskapen på ett kvalitetssäkrat sätt i 

rätt situationer. Denna organisatoriska förmåga behöver alla organisationer redan idag, behovet av 

förmågan ses dock växa än mer i en nära framtid. 

Om man arbetar i en och samma organisation kan man tydligare undvika parallellarbete och istället se 

till att personalresurserna fördelas mellan roller som utvärderare, utvecklare och utförare. 

Medarbetaren kan naturligtvis arbeta inom olika roller i olika ärendetyper – något som kan bidra till 

stimulans, omväxling och utveckling för individen, samtidigt som organisationens totala förmåga 

stärks. Jämfört med om varje kommun skulle parallellarbeta med att ta fram baskunskapen kan man 

dessutom nå högre specialisering på samma arbetstid.  

Tyvärr är det inte räddningstjänsten som slutligen förhindrar att de oönskade händelserna inträffar. 

Det är helt andra parter och ansvariga (medborgare och organisationer) som har rådighet över de 

”slutliga åtgärderna” för att förhindra olyckorna. Räddningstjänsten kan verka som katalysator och på 

alla tänkbara sätt försöka ge kunskap, eller riskglasögon, till de berörda parterna. Räddningstjänsten  

 
3.Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016   
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bidrar på så sätt till att olycksriskerna totalt sett kan minska i samhället – men effekt uppnås endast 

om budskapet ”når fram” till den mycket breda och inhomogena grupp av mottagare. För 

räddningstjänsten finns därmed utmaningar såväl avseende kommunikation som faktamässig kunskap 

inom arbetsområdet.  

Räddningstjänsten har ofta ett stort och naturligt intresse för risk- och säkerhetsfrågor. Givetvis 

avseende de delar som ligger inom det nuvarande uppdraget, men också för frågor som tangerar, 

eller ibland ligger utanför det egna uppdraget. Samhällsutvecklingen tycks leda till att 

räddningstjänsten kommer få en allt bredare roll med allt större förväntningar inom helt nya 

arbetsområden. Det breddade uppdraget kommer också kräva en god portion fantasi för att finna 

kopplingar och samarbetsformer med nya aktörer. 

För att ha bättre möjligheter att agera i den nya verkligheten är det viktigt att räddningstjänsterna 

organiserar sig så att man har arbetskapacitet att både utvärdera, utveckla och utföra de förväntade 

tjänsterna.  

I klartext kan det innebära att ingen medarbetare kan arbeta med alla ärendetyper (då bredden blir 

för stor), men ingen medarbetare ska heller vara ”ensam” att hantera någon ärendetyp (behov av 

redundans för såväl kvalitetssäkring som sårbarhet vid ledighet/byte av tjänst etc). Mindre 

organisationer kan i framtiden få svårt att hålla med specialistkompetens –och än svårare att ha 

redundans i systemet. 

Ekonomi  

Alla kommuner och räddningstjänster går mot en framtid av utmaningar när det gäller det 

ekonomiska läget. Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport om kommunernas 

ekonomi bedöms att resultaten i kommuner och landsting kommer att försämras på grund av ökad 

efterfrågan på välfärd, befolkningsökningen med en större andel äldre och stora investeringsbehov. 

Inom något år kommer de demografiska förändringarna att bli påtagliga i kombination med att 

intäkterna inte ökar i samma takt.  

Med ökade utmaningar och behov inom många olika områden för räddningstjänsterna, ökar behovet 

av specialistfunktioner och ett samgående kan därför skapa en effektivisering och synergi i 

resursanvändningen.  

Rekrytering  

Samhället blir allt mer komplext och tillgången på kunskap och kompetens kommer att bli avgörande 

vid etablering och utveckling i ett område inom såväl näringslivet som i den offentliga sektorn. Städer 

med stora multinationella företag kan drabbas hårt om företagen förhållandevis lätt flyttar sin 

verksamhet till annan plats, vilket kan skapa en hög arbetslöshet i framför allt mindre orter.  

Kommunerna kan i framtiden få svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare på grund av hårdnande 

konkurrens. Det kommer ställa stora krav på att verka för att bli en attraktiv arbetsgivare. För att nå 

framgång måste den anställdes behov beaktas och skapa mervärde utöver lön med flexibel arbetstid, 

utbildning och kompetensutveckling, digitala hjälpmedel etc.  

Arbetsgivaren måste kunna skapa en variation i tjänsten med nya utmaningar och karriärvägar inom 

verksamheten. I större organisationer ökar möjligheten att uppfylla dessa kriterier både vad avser 

specialisering och karriärutveckling. En stor organisation medger även flexibla personallösningar t.ex. 
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genom kombitjänster eller tillfälliga omplaceringar, vilket medför en utveckling av medarbetarna 

genom ny kunskap och stimulans.  

Inom Familjen Helsingborg sker en omfattande in- och utpendling mellan bostad och arbetsplats. 

Detta innebär att anspänningstiden vid larm blir svår att hålla för räddningstjänsten. Dessutom är 

näringslivet optimerat och medger i mindre grad att personalen lämnar arbetsplatsen vid larm. 

Framförallt i de mindre orterna uppstår därmed ett rekryteringsproblem av RIB-personal.  

4.2 MSBs Framtidsstudie 

MSBs framtidsstudie konstateras bland annat: 

Utifrån omvärldsanalysen pekar mycket på att räddningstjänsten behöver bredda och utveckla sin 

kompetens inom ett antal områden. Vi har uppfattat att räddningstjänsten är mycket framgångsrik 

när det gäller akuta och konkreta räddningsuppdrag med traditionellt fokus som bränder, 

trafikolyckor etc. I framtiden kommer det enligt vår analys att ställas andra krav mot mer av 

förebyggande och långsiktigt arbete med fokus på nya uppgifter som civilt försvar, terroraktioner och 

ökat antal klimateffekter som översvämningar och bränder. 

Vidare konstaterar MSB att räddningstjänsten i framtiden behöver stärka och utveckla kompetens 

inom följande områden:  

 teknisk kompetens,  

 social och kulturell kompetens,  

 kompetens inom samhällsbyggnad 

 ledningskompetens samt 

 kompetens kring nya uppgifter  
 

Myndigheten själva tror på ett olyckspanorama från lokalt till regionalt och nationellt. Att vi allt 
oftare kommer att få hantera situationer som sträcker sig över kommungränserna. ”Från litet och 
ofta till stort och sällan” som analysen uttrycker det. Uttryckligen skriver de att ”Räddningstjänsten i 
Sverige kommer därför att behöva hitta nya organisatoriska lösningar”.  
 
Stora olyckor är inte bara en del av de nya situationer och roller som MSB beskriver att 
räddningstjänsterna ska vara förberedda på utan räddningstjänsterna lyfts även fram som en viktig 
aktör inom det civila försvaret och att det kommer att ställas nya krav på utbildning, utrustning och 
bemanning.  
 
I framtidsstudien lyfter MSB fram många delar som handlar om räddningstjänstens förändrade roll i 
samhället och behovet av kommunikation  

 Räddningstjänsten har ett ansvar att kunna kommunicera med alla de olika etniska, kulturella 
och språkliga grupperingar.  

 Likaså måste räddningstjänsten hänga med i och till viss del kunna skydda samhället i den 
teknikutveckling som speglar dagens samhälle.  

 Räddningstjänsten måste kunna erbjuda nya former av e-tjänster, ha tillgång till GIS-verktyg men 
också kunna hantera nya former risker såsom solcellsanläggningar, risker med nya bränsleslag 
(elbilar, vätgasbilar, etc) vid olyckstillfällen.  

 Räddningstjänsten måste också hantera ett ökat informationsflöde, där exempelvis sensorer i 
bilar och hus själva larmar räddningstjänsten och kommunicerar värden (ex. 
inomhustemperaturer) som kan vara bra att använda vid en insats.  
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MSB utrycker att räddningstjänsterna ”måste ha förmågan att följa utvecklingen och tidigt värdera 
vilka tekniker som kan vara till hjälp”. För detta krävs både utbildning och resurser. Vidare nämns 
rekrytering av ny personal som en fortsatt utmaning, vilken kommunerna känner av redan idag.  
 
I MSBs framtidsstudie ställdes också frågan (till deltidsbrandmän, heltidsbrandmän, brandbefäl, 

räddningsledare, ansvariga nämndpolitiker, ansvariga tjänstemän på länsstyrelsen samt personal på 

MSB) om vem som i framtiden kommer att utföra och bekosta de arbetsuppgifter som idag utförs av 

enskilda kommuner. I diagram 1 kan resultatet avläsas och det är tydligt att alla kategorier av 

tjänstemän inom krisberedskapsorganet tror att framtiden endast kan lösas genom kommuner i 

samverkan. 

 

Diagram 1. Olika funktioners tro om framtidens utförare och finansiär av kommunal räddningstjänst (MSB Framtidstudie) 

 

Vidare frågades om vilka uppgifter de tror att räddningstjänsten kommer att arbeta med i framtiden. 

Resultatet kan avläsas i diagram 2 och det är tydligt att de flesta tjänstemännen tror att fokus 

kommer att ligga på nya uppgifter i det förebyggande skedet. 
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Diagram 2. Olika befattningshavares tro om framtidens fokus för räddningstjänstarbetet (MSB Framtidstudie) 

 

I framtidsstudien framgår också att mycket tyder på att den förebyggande sidan kommer att stärkas 

ännu mer och breddas till att inte bara förebygga brand utan också andra olyckor och riskfyllda 

situationer och att detta måste ske utan att förmågan att rycka ut försvagas. Med avseende på detta 

kan det konstateras att det förebyggande arbetet förmodligen kommer att öka i framtiden med alla 

de behov det för med sig.  
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5 Räddningstjänsten Söderåsen 
Räddningstjänsten Söderåsens framtidsstudie4 pekar på att man idag hanterar den dagliga driften 

men samtidigt ser behov kring vissa områden för att säkra framtiden. Framtidsstudien har 

identifierat att behoven inte är valfria, de utgör en direkt förutsättning för att bedriva en modern 

räddningstjänst. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har system och organisation för att hantera de flesta av de 

uppräknade behoven. RSNV ser att de behov Räddningstjänsten Söderåsen lyfter fram skulle 

tillgodoses i en gemensam organisation.  

Rekrytering tycks vara den största utmaningen av de delområden Söderåsen identifierat som 

framtidsbehov. Till viss mån kan RSNV ha bättre möjligheter men just detta område är en utmaning 

som kräver mycket fokus och där det inte finns något enkelt svar. 

Det finns inga självklara svar vad som kan öka attraktiviteten, naturligtvis kan parametrarna också 

vara starkt individberoende. RSNV har under förbundets korta resa öppnat upp flera möjligheter för 

RIB-anställda. RSNV har börjat erbjuda sommarvikariat på heltid och öppnat upp för den egna RIB-

personalen vid rekrytering till heltid. Området kräver en fullständig genomlysning, något som är 

naturligt för RSNV att arbeta med. 

5.1 Personal 

Räddningstjänsten Söderåsens bemanning på dagtid samt RIB-personal framgår av följande tabeller. 

Dagtidspersonalen fördelas inom de olika verksamhetsområdena enligt tabell 1. 

Befattningar (dagtidspersonal) 

 räddningschef 

 assistent, 50 % 

 assistent, 50 % 

 brandingenjör 

 brandingenjör 

 tillsynsförrättare (projekt-/timanställd) 

 insatsledare 

 insatsledare 

 insatsledare 

 tekniker 

 service 

 brandman/styrkeledare  

(ny tjänst 2017, rekrytering pågår) 

Tabell 1. Dagtidspersonal inom Räddningstjänsten Söderåsen 
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RIB-personal och operativ grundbemanning är dimensionerad enligt tabell 2. 

RIB-personal: Grundbemanning Antal anställda idag Operativ bemanning (beredskap) 

Åstorp 21 21 1+5 

Klippan 21 22 1+5 

Ljungbyhed 18 19 1+4 

Tabell 2. RIB-personal inom Räddningstjänsten Söderåsen 

 

I teoretiska tal fylls grundbemanningen men eftersom individernas förutsättningar över dygnet 

varierar (till följd av arbetsort/bostadsort etc) upplever Räddningstjänsten Söderåsen i praktiken en 

viss underbemanning. 

En naturlig personalomsättning gör att rekryteringen är en ständigt aktuell fråga. Svårigheter med 

rekrytering av personal är kännbar. På senare tid har det varit mest arbete med bemanning av station 

Åstorp men behoven har varierat mellan de olika stationerna över tid. 

5.2 Räddningstjänsten Söderåsens farhågor kring eventuell förbundsbildning 

Räddningstjänsten Söderåsens framtidsstudie innehåller reflektioner av följande karaktär kring 

eventuell förbundsbildning: (citat) ”många anställda tror att vi kommer få mindre påverkan på vår 

räddningstjänst, att styrkor ska förändras och att dagtidsbemanning och service ska bli sämre om vi 

skulle gå med i förbundet. Politiken uttrycker också en oro om eventuell sämre chans att styra och 

påverka den egna räddningstjänsten och en räddningstjänst som eventuellt skulle komma längre från 

den egna kommunen”.  

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har erfarenhet av och förståelse för att kommuner och 

organisationer upplever ovisshet eller farhågor kring vissa detaljer då eventuell förbundsbildning 

diskuteras i potentiellt nya medlemskommuner. Mot bakgrund av detta blir det extra intressant att 

utvärdera hur Ängelholm och Örkelljunga upplevt processen med förbundsbildning. 

 

Ängelholm 

Efter intervju med operativ personal i Ängelholm i samband med Utredning om utökad samverkan 

mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg6  framkom att: 

 ”Den oro som fanns, att den lilla organisationen skulle bli uppäten av den stora organisationen och 

att resursfördelningen skulle missgynna den lilla organisationen, har inte infriats. Tvärtom upplever 

alla att det finns mer resurser totalt sett för alla och att man kan få stöd med saker som man tidigare 

fick göra själv”  

Vidare nämns att  

”de saker som verksamheten eventuellt har försakat i processen, exempelvis egna bra rutiner och 

metoder har ändå varit värt det i det stora hela, man kan väl konstatera att viss försakelse är 

nödvändigt för alla att göra i en sådan här process till förmån för att få det bättre totalt sett”.  

 
6. Utredning om utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg, uppdrag för styrelsen i Familjen 

Helsingborg, (Räddningstjänsten Skåne Nordväst), februari 2017 
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Örkelljunga 
Efter intervju7 med kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau i Örkelljunga anger hon att 
samgåendet på förhand innebar en farhåga om att mista något i den egna kommunen. Att ett 
samgående skulle kunna innebära att brandstationen skulle läggas ner och att den lokala 
anknytningen skulle försvinna. Inget av detta har infriats anger hon, tvärtom - den lokala 
anknytningen finns kvar men utöver en bra operativ förmåga har kommunen nu fått tillgång till 
kompetens och resurser som inte fanns tidigare. Exempelvis bedrivs nu en rad sociala projekt (se 
avsnitt 6.1, Socialt och utåtriktat arbete) i Örkelljunga som inte bara skapar ett gott klimat och 
medvetenhet i kommunen, utan också en framtida potentiell rekryteringsbas för deltidsbrandmän.  
 
Carina tror inte att kriser kommer att minska framöver och saker som vi inte känner till i nuläget 
kommer förmodligen att drabba oss i framtiden. De mindre kommunerna har inte förmåga att 
hantera en sådan händelse ensamma tror Carina7, för det behövs mer resurser och det kan skapas 
genom förbundsbildning.  
 

Sammangåendet till ett förbund omges således med en rad farhågor som ej kan styrkas av 

kommunerna som har genomfört förändringen. 

Medarbetarundersökning (RIB-personal RSNV) 

Vidare kan det vara intressant att följa upp Räddningstjänsten Skåne Nordvästs 

medarbetarundersökning för 2016. Där kunde följande resultat konstateras för förbundets RIB-

personal, se tabell 3, vilket visar att farhågorna kring att en mindre organisation skulle försvinna in i 

en större organisation och att arbetssituationen skulle bli sämre ej besannades. 

Medarbetarskap 2016 2015 

Jag trivs på min arbetsplats 89% 87% 

Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? 95% 85% 

Jag är stolt över att arbeta inom RSNV 92% 85% 
Tabell 3. Resultat av 2016 och 2015 års medarbetarenkät för RIB-personalen (deltidspersonalen)  

Kompetensutveckling och medarbetarens stimulans 
Förbundet har också genom sin storlek möjlighet till utförande av kompetensutveckling av 
personalen, uppföljning av verksamheten, kvalitetssäkring, utveckling och andra stödprocesser som 
beskriver en framgångsrik verksamhet. Personalen kan möjliggöras olika karriärvägar i sin tjänst, 
vilket är helt avgörande på storleken av organisation. Efter intervju med personal i Ängelholm7 
beskrevs detta som ”Förbundsbildningen har, genom sin storlek i jämförelse med en mindre 
räddningstjänst, öppnat upp för fler karriärvägar för alla funktioner. Även om konkurrensen också är 
större så har ändå förbundet skapat mer möjligheter för alla”.  
 
När det gäller problemet med deltidsrekryteringen generellt i Sverige och inom familjen Helsingborgs 
område, kan inte heller ett förbund påverka företagsutvecklingen och arbetsmarknaden på orten. 
Däremot kan ett förbund bidra till mer flexibla lösningar för personalen på grund av sin storlek. 
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau (Örkelljunga) anger under sin intervju7 att också hon 
tror att förbund är en mer attraktiv arbetsgivare för deltidsbrandmän och att själva 
förbundsbildningen därför innebär att potentiellt intresserade tar steget. Vad som slutligt avgör om 
en individ ställer sig intresserad till RIB-anställning varierar naturligt från individ till individ, 
ovanstående bedömning har dock gjorts i Örkelljunga. 
 

7. Utredning om utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg, Uppdrag för styrelsen i Familjen 

Helsingborg, (Räddningstjänsten Skåne Nordväst), februari 2017 
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6 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
 

Förbundsordningen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst anger att: 

Samordningen under gemensam ledning inom kommunalförbundet syftar till att möta nya och 

ändrade krav lokalt och i regionen samt att mer kraftfullt kunna utveckla arbetssätt och 

erfarenhetsutbyte. 

Utifrån ovanstående kan läsas in förväntningar kring bland annat uppdragets genomförande, 

kvalitetssäkring, ekonomisk hushållning, ökad effektivitet och minskad sårbarhet vilket alla är 

centrala parametrar för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. De medlemskommuner som valt att 

ansluta till förbundet har en tro att totala resultatet når längre om vi arbetar i en gemensam 

organisation.  

Varför Räddningstjänsten Skåne Nordväst bildades 

Utredningen8 om en möjlig förbundsbildning som genomfördes redan 2011 konstaterade att: 

för att möjliggöra långsiktiga hållbara samarbetsformer framgent bedöms samarbetet nu vara 

moget för att ta ytterligare steg och att däri överväga bildandet av ett kommunalförbund  

samt  

Med en gemensam organisation skapas förutsättningar att svara upp mot den ökade komplexitet 

(med ökade krav på specialistkompetens, resurser, mm) som räddningstjänstfrågorna alltmer präglas 

av.  

Nuläget i kommunerna och MSBs framtidsanalys9 motsäger inte denna rekommendation och en 

samverkan i form av en förbundsbildning är därför fortsatt ett bra alternativ. Det nuvarande 

samverkansavtalet inom Familjen Helsingborg har, som angivits i tidigare utredningar, nått så långt 

det är möjligt inom ramen för samverkan. För att frigöra tid och resurser för bl.a. 

specialistkompetenser, förberedelser för ”sällanhändelser”, tilläggsuppdrag och den breddade rollen 

i samhället så behövs en rationalisering/effektivisering göras genom ett samgående.  

6.1 Grunduppdrag och tilläggsuppdrag 

Förbundets uppdrag är, inom förbundets kompetensområde och i samverkan med 

medlemskommunerna, att:  

 Förebygga olyckor och bränder.  

 Genomföra effektiva räddningsinsatser, tillsyn och kontroll.  

 Utvärdera och genomföra olycksundersökningar.  

 Utbilda och informera.  

 Stödja kommunens krisberedskap och krishanteringsarbete.  

 Stödja i plan- och byggprocessen  

 Genomföra tilläggsuppdrag via särskilda avtal med respektive medlemskommun.  
 
 

8. Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst, Public Partner, 2011   

9. .Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation, MSB, dec 2016   
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Räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhet bedrivs med grund- och tilläggsuppdrag enligt 

förbundsordningen, se exempel i tabell 4. Grunduppdrag innebär att: 

 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor samt förordningen (2003:789).  

 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor samt förordningen (2010:1075).  

 Kommunalförbundet är den nämnd som anges i lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

 Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar i enlighet med lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt 
förordningen (1999:382). Detta med undantag för medlemmarnas ansvar som avser miljö- och 
hälsoskyddsfrågor inom nämnda lag.  

 Kommunalförbundet ska biträda medlemmarna i samhällsplaneringen genom att utifrån plan- 
och bygglagen (2010:900) bistå i plan- och byggprocessen.  

 
Med tilläggsuppdrag avses:  
 Kommunalförbundet kan efter överenskommelse utföra tilläggsuppdrag åt förbundsmedlem 

samt annan intressent än förbundsmedlem under förutsättning att uppdraget överensstämmer 
med förbundets ändamål samt inte strider mot kommunallagens regler om den kommunala 
kompetensen.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tabell 4. Exempel på grund- och tilläggsuppdrag 

 

Intelligenta nycklar 
Som ett exempel av tjänster som RSNV utvecklar kan nämnas nyckelhanteringssystemet ”intelligenta 
nycklar”. Det nya systemet med intelligenta nycklar innebär att räddningstjänsten enkelt får tillgång 
till hela samhället med endast en nyckel, som till exempel nyckelskåp, automatlarm, bommar, grindar 
och även nyckelgömmor till personer med trygghetslarm. I korthet fungerar nyckeln som i princip ser 
ut som en bilnyckel, så att nyckeln uppdateras vid varje passbyte på stationen. Vid larm aktiveras 
nyckeln i utryckningsfordonet under en kort begränsad tid. Låscylindern i det intelligenta systemet 
behöver ingen extern strömförsörjning eller uppkoppling mot internet eftersom batteriet i nyckeln 
strömförsörjer cylindern vid öppningstillfället. Systemet fungerar således både vid strömavbrott eller 
bortfall av internet, vilket kan bli viktigt vid en krishändelse.  
 

Grunduppdrag Tilläggsuppdrag 

Genomföra räddningsinsats  Samverkanscentralen 

Upprätta handlingsprogram enligt LSO  Krisberedskapssamarbete 

Utföra tillsyn  Stöd inom civilt försvar  

Ge information och rådgivning  

Rengöring och brandskyddskontroll via upphandlad part   

Utföra externutbildning   

Bedriva skol- och ungdomsverksamhet relaterat till brand- och säkerhetsfrågor   

Utföra olycksundersökning och intern kompetensutveckling   

Automatlarmshantering exkl. anläggningskötare   

Remisshantering   
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Systemet har utöver hemvården i Örkelljunga även väckt intresse hos Helsingborgshem, NSVA och 
Öresundskraft där provdrift ska ske i en begränsad omfattning. 
Intelligenta nycklar är nära knutet till arbetet med Samverkanscentralen i Familjen Helsingborg. 
 
Samverkanscentralen i Familjen Helsingborg  
RSNV har möjlighet att samordna uppdrag som åligger kommunerna i att öka tryggheten och 
säkerheten i kommunen. Verksamheten leds operativt från den under uppbyggnad gemensamma 
kommunala jourcentralen för Familjen Helsingborg. Målet för en jourcentral är att samla alla 
kommunala trygghetstjänster i Skåne Nordväst i en gemensam jourcentral. Fördelen med att samla 
ärendena till en gemensam plats är att där hanteras alla händelser, från till synes triviala 
vardagshändelser till stora olyckor och kriser. Därigenom underlättas arbetet med att skapa en 
gemensam lägesbild. Jourcentralen integreras med räddningstjänstens akuta uppdrag för att inte 
larmkedjan ska brytas och helhetsbilden därmed gå förlorad. En gemensam larm- och ledningscentral 
ökar dessutom möjligheten att samutnyttja samhällets resurser.  
Förslaget innebär också att kommunerna står väl rustade inför alarmeringsutredningen där akuta 
tjänster och övriga kommunala uppdrag ska utföras av olika huvudmän10. Inrikesminister Anders 
Ygeman säger i utredningen att alarmeringsverksamheten är en samhällsviktig verksamhet som i alla 
lägen måste fungera på ett säkert och effektivt sätt. Det finns således ett tydligt behov av en 
effektivare och bättre samordnad alarmering. Genom en kommunal jourcentral skapas 
förutsättningar för att hantera alla jour- och trygghetstjänster i kommunerna från en gemensam 
geografisk plats i Familjen Helsingborgs område även i framtiden.  
 
Krisberedskapssamarbete  
Kommunen är beställare av eventuella uppdrag. Mycket av arbetet är förberedande och 
förebyggande. RSNV kan vid önskemål bli utförare och den sammanhållande länken kring vissa 
uppgifter som kommunen har att utföra före, under och efter en samhällsstörning. Resultatet blir en 
kommun som stärker sin krishanteringsförmåga samtidigt som samarbetet med räddningstjänsten 
fördjupas, vilket också är en framgång vid skarp krishantering inom vissa händelsetyper.  
 
I ett skarpt krisläge agerar givetvis också den sedan tidigare, avtalade gemensamma TIB:en i Familjen 
Helsingborg, som i nuläget redan är knuten till RSNV. Den enskilda kommunen har ansvaret för 
krisberedskap och krishantering, ansvaret kan aldrig frånsägas. 
 
Stöd inom civilt försvar  
Räddningstjänsten är en aktör i kommande uppdrag och har förmåga att samordna flera uppdrag 
som framledes kommer att åläggas kommunerna. Inom detta område kan exempelvis nämnas att 
bistå med material och personella resurser, säkerställa kommunikation och logistik. 
Räddningstjänsten har även ett trovärdigt varumärke och trovärdig roll i samhället som kan bli viktigt 
vid angrepp förknippat med desinformation. I nuläget analyserar RSNV, liksom andra aktörer, sin 
förmåga vid civilt försvar och säkerställa sin förmåga i ofred. 
 
 
 
 
 
 
 
10 Kommittédirektiv, En samordnad alarmeringstjänst, Justitiedepartementet, 2015   
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6.1.1 Socialt och utåtriktat arbete 
Utöver de traditionella grunduppdragen bedriver RSNV en stor verksamhet med socialt och utåtriktat 
arbete riktat till ungdomar som en tolkning av sitt grunduppdrag. 
 
I MSBs framtidsstudie anges att ”om räddningstjänsten skall kunna göra sitt jobb även i framtiden är 
det helt avgörande att alla känner att detta är min räddningstjänst. För att klara detta måste 
räddningstjänsten bygga relationer och förtroende med hela samhället” Förbundets sociala och 
utåtriktade arbete är därför direkt avgörande för framtidens utveckling av räddningstjänstarbetet.  
 
I RSNVs socialt och utåtriktade arbete innefattas bland annat följande områden.  
 
Kontaktbrandman  
På en del skolor i Helsingborg finns behovet av en kontakt-  
brandman på plats upp till en dag i veckan, under en period.  
Huvudsyftet med närvaron är att förebygga skador och olyckor.  
Genom att skapa relationer och vara vuxna förebilder kan RSNV  
till exempel bidra till en ökad trygghet på skolan. RSNV bygger även  
upp system med egna elever som trygghetsvärdar.  
 
Din bror skapar en trygg relation  
”Din Bror” är ett projekt med samtalsgrupper för unga pojkar och  
ett samarbete mellan socialförvaltningen och räddningstjänsten. Den  
primära målgruppen är pojkar på högstadiet. Genom att skapa ett tryggt  
forum att diskutera olika frågor ges möjligheter för pojkarna att utvecklas som individer. 

Människan bakom uniformen  
”Människan bakom uniformen” är ett samarbete mellan socialtjänst, fritidsförvaltning, 
räddningstjänst, polis och ambulans i respektive kommun (Helsingborgs stad, Ängelholms kommun, 
Örkelljungas kommun). Projektet riktar sig till ungdomar mellan 15–20 år. Projektet ger deltagarna 
insyn och förståelse för samhällsstödjande yrken som polis och räddningstjänst. Personal inom de 
olika yrkena får samtidigt en chans att lära känna ungdomarna. En kväll i veckan, under tio veckor, får 
deltagarna tillsammans med personal från de olika yrkena prova på delar av deras arbetsuppgifter 
och vardag.  
 
Barn och ungdomar  
RSNV utbildar barn och unga ett antal gånger under skolgången. RSNV tror på att möta eleverna 
tidigt i skolan och på att bygga goda relationer tillsammans med elever och personal. Exempelvis i 
förskolan får barnen möjlighet att komma till räddningstjänsten. I årskurs 1 kommer RSNV till skolan 
för den första brandlektionen. I årskurs 3 besöker RSNV skolor och förmedlar mer brandskydd och i 
årskurs 5 sker brandutbildning där barnen också får prova på en del praktiska moment. I årskurs 7 
besöker RSNV skolor med både repetition och nya brandkunskaper och i gymnasiet diskuteras 
händelser och konsekvenser.  
 
RSNV erbjuder även praoplatser till högstadiet i Helsingborg och Ängelholm samt sommarläger för 
den som gillar spänning.  
 
Efter brandincidenter har RSNV samtal med eleverna i samråd med skolan och föräldrar. Har någon 
elev varit med om en händelse kan RSNV även bistå med information och avlastande samtal till de 
drabbade.  
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STARK  
STARK (Säkerhet, trygghet, arbete, resurs och kompetens) vänder sig till personer som är 18–29 år, är 

arbetssökande och får aktivitetsstöd och/eller försörjningsstöd. Syftet med STARK är att deltagaren 

ska växa som person och ta steget mot arbete eller studier. 

STARK är utvecklat i Helsingborg, det började som ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) i 

samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen och räddningstjänsten. Arbetet har väckt intresse 

nationellt med många studiebesök som följd. I nuläget saknas statistik på vilka kommuner som infört 

hela eller delar av konceptet. I Helsingborg har delar av konceptet nu tagits över av 

arbetsmarknadsförvaltningen då det uppvisat god effekt för många av deltagarna i den aktuella 

målgruppen. 
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7 Förutsättningar för framtida gemensam organisation 
 

Om Klippan och Åstorps kommuner skulle besluta att bilda gemensam organisation med 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst innebär det att RSNV, efter beslut i samtliga 

medlemskommuners fullmäktige, tar över driften av den befintliga räddningstjänstverksamheten i de 

båda kommunerna. 

I praktiken innebär det att RSNV genom verksamhetsövergång övertar driften av den verksamhet 

som Räddningstjänsten Söderåsen idag bedriver. 

För utryckningsorganisationen skulle det innebära samma bemanning. Lokal bemanning är också 

nödvändig, och en direkt förutsättning, inom områdena ledning, förebyggande och servicefunktioner. 

En positiv effekt av förbundsbildning är att servicefunktioner kan samordnas så att ett 

behovsanpassat system byggs upp. Den exakta utformningen baseras på ett system där leverans ska 

kunna ske inom hela förbundet samtidigt som den lokala närvaron tillgodoses. 

I den framtida organisationen kommer det finnas enhetlig syn kring kvalitetssäkring och rutiner inom 

olika verksamhetsområden. Nuvarande Räddningstjänsten Söderåsen skulle komma att utgöra en 

stor del av förbundets RIB-organisation och bidra till förbundets arbete kring ambitionsnivå, stations-

förmågor, årsövningstid och andra parametrar som är centrala för RIB-organisationen.  

Jämförelse med Räddningstjänsten Söderåsens verksamhet idag 

Räddningstjänsten Söderåsens framtidsstudie visar, som tidigare nämnts, att man idag hanterar den 

dagliga driften men samtidigt ser utvecklingsbehov eller andra behov inom vissa områden för att 

säkra framtiden. Framtidsstudien har identifierat att behoven inte är valfria, de utgör en direkt 

förutsättning för att bedriva en modern räddningstjänst. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ser att de behov som Räddningstjänsten Söderåsen identifierat i 

huvudsak skulle täckas om de båda organisationerna bildade ett gemensamt förbund. Rekrytering av 

RIB-personal är den största utmaningen, denna punkt är inte är helt självklar hur den långsiktigt ska 

lösas. I övrigt har RSNV de strukturer som efterfrågas för att täcka Räddningstjänsten Söderåsens 

identifierade behov.  

Räddningstjänsten Söderåsen skulle å sin sida bidra till att utveckla RSNVs verksamhet genom att 

effektivisering och undvikande av parallellarbete skulle frigöra vissa resurser till att arbeta med 

gemensamma utvecklingsbehov. Personal från de båda organisationerna skulle helt enkelt kunna 

uppnå ett högre gemensamt resultat än vad de båda organisationerna gör var för sig idag. 

7.1 Ekonomi 

I det följande beskrivs princip för prisbild om Klippan och Åstorps kommuner skulle välja att bli 

medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

Det primära syftet är att täcka de identifierade utvecklingsbehoven samt hantera en organisatorisk 

samverkan kring framtida utmaningar med ökad kvalitet (där så är nödvändigt) utan att kostnaderna  
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påverkas i samma omfattning som om förändringen hade genomförts i egen regi. Kostnadsprincipen 

redogörs för nedan. Några stora och snabba besparingar bedöms inte vara möjliga, däremot 

möjliggör en gemensam organisation ökad kostnadseffektivitet på längre sikt.  

Vid förbundsbildning finns dolda kostnader i respektive kommun som måste beaktas, exempelvis 

sådana som avser stöd från andra förvaltningar och gemensamma driftkostnader i kommunen 

(exempelvis licenskostnader), vilket inte minst blev tydligt vid förbundsbildningen mellan 

Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.  

Principen för prisbilden gällande förbundets grunduppdrag utgår från kommunens bruttokostnad för 

verksamheten med justeringar för i kommunen redan beslutade verksamhetsförändringar och 

investeringar.  

Engångskostnader tillkommer för IT-uppkoppling (nätverk mellan arbetsplatserna i förbundet) och 

eget kapital (alla medlemskommuner lånar vid övergången ut ett bidrag till förbundets egna kapital, 

enligt förutbestämd princip). Anläggningsregistret köps över av förbundet till bokfört värde (exklusive 

moms).  

Som princip för prisbilden gällande förbundets tilläggsuppdrag finansieras dessa genom separata 

överenskommelser och avtal med varje enskild kommun. 

Bedömning av medlemsavgift utifrån kostnadsprincip: 

Räddningstjänsten Söderåsens kostnad idag (bokslut 2016) 22 917 483 
Tillkommer vakant tjänst (beslutad av nämnd, rekryteras 2017) 450 000 
Ej redovisade anläggningar 2016 320 000 
Summa Söderåsens kostnad 23 687 483 

Tabell 5 Bruttokostnad idag för Räddningstjänsten Söderåsen 

  

Engångskostnad IT 285 000 
Engångskostnad eget kapital (lån till förbundet)   
    - Klippan                                   1) 

    - Åstorp                                    1) 

Tabell 6 Engångskostnader utifrån kostnadsprincip 

1). Nuvarande medlemskommuner har bidragit med lån till eget kapital på totalt 7.500tkr,  

     fördelat kommunvis: Helsingborg 5.600tkr, Ängelholm 1.440tkr och Örkelljunga 460tkr. 

 

Kostnad per kommun 

Utifrån redovisad kostnadsprincip skulle kostnad för Klippan och Åstorps kommuner bli 

Klippan:     60%(*) av kostnad (tabell 5) 

                + andel av engångskostnad IT  

                + lån eget kapital (till förbundet) 

 

Åstorp:   40%(*) av kostnad (tabell 5) 

                + andel av engångskostnad IT  

                + lån eget kapital (till förbundet) 

 

 

 

* 

 
 

 

 

Fördelningen av det totala beloppet 

mellan Klippan och Åstorp är en fråga 

kommunerna emellan, dagens 

kostnadsfördelning är 60/40 mellan de 

båda kommunerna. 
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Den presenterade kostnadsprincipen ger en god uppfattning om framtida medlemsavgift.  
Vid slutlig förhandling inför beslut om medlemsavgifter och beslut om förbundsordning i respektive 

kommunfullmäktige kommer de exakta beloppen fastställas utifrån slutavstämning av investeringar, 

avskrivningar, driftkostnader, anläggningsregister och motsvarande uppgifters aktuella status. 

Kostnadsprincipen bygger på att material och inventarier övergår i likvärdig standard med 

förbundets.  

 

Vid framtagande av eventuell gemensam förbundsordning beslutas om respektive medlems 
(kommuns) kostnadsandel i förbundet. Processen för förbundsbildning framgår också av principskiss i 
bilaga 1. 
 
Årsövningstid 
Beredskapspersonalens förmåga att utföra olika arbetsmoment vid räddningsuppdrag (som 
rökdykning, arbete på hög höjd, kapning/håltagning, osv, osv) har en direkt återspegling på vilken 
årsövningstid som erfordras för den aktuella personalkategorin. För att kunna säkerställa 
arbetsmiljön kring de olika arbetsmomenten har Räddningstjänsten Skåne Nordväst ett 
kvalitetssäkringssystem där de olika förmågorna (arbetsmomenten) ingår. Ambitionsnivån kring vilka 
arbetsmoment personalen vid respektive brandstation ska kunna utföra (stationsförmågor) påverkar 
övningstid och därmed årskostnaden. Då Räddningstjänsten Söderåsens stationer jämförs med 
likvärdiga stationer i förbundet konstateras att mindre ökning av årsövningstiden per person kan bli 
aktuell. Detta behöver tas hänsyn till vid slutavstämning inför eventuell förbundsbildning. 
 
RiB-17 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta och Brandmännnens 
Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision har tecknat nytt 
kollektivavtal för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. 
 
Avtalet och tillhörande arbetsgivarbeslut kommer att innebära ökade kostnader för RIB-
verksamheten i Klippan/Åstorp, oavsett huvudman (med fortsatt drift som enskild räddningstjänst 
eller förbundsbildning). Ändrade förutsättningar kring beredskap under semestermånaderna 
kommer innebära ökade kostnader (upp till 5% av den totala beredskapskostnaden). Många 
kommuner kommer även kompensera RIB-personalen, utifrån nu kända fakta kring de pågående 
lokala förhandlingarna. Sammanfattningsvis kan RiB-17 för Klippan/Åstorp medföra en bedömd 
kostnadsökning i storleksordningen 500tkr/år. Utfallet av dessa förändringar kommer påverka 
slutliga kostnaden vid eventuell förbundsbildning med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

7.2 Medlemskommunernas styrning av förbundet 

 
Ett kommunalförbund bildas genom att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun antar en 
gemensam förbundsordning.  
 
Medlemskommunernas ansvar och möjlighet till styrning av förbundet framgår tydligt av  

 Förbundsordning 

 Medlemsdirektiv 
 
Kommunalförbundet styrs av en förbundsdirektion. Om ny kommun önskar bli medlem i förbundet 
ska kommunens ansökan beredas av förbundsdirektionen. Beslut fattas slutligt genom att 
medlemskommuners fullmäktige samstämmigt beslutar om ny förbundsordning. 
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Det är tydligt reglerat hur förbundet ska lämna information till medlemskommunerna om 
verksamheten samt hur medlemskommunerna har insikt i och genom medlemsdirektivet styr 
förbundets verksamhet. 

7.2.1 Förbundsordning 

 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har idag medlemskommunerna Helsingborg, Ängelholm och 
Örkelljunga. Förbundet har sitt säte i Ängelholm. 
 
I förbundsordningen anges förbundets ändamål: 
Kommunalförbundet ska under gemensam ledning hålla en för medlemmarna ömsesidig 
räddningstjänst samt därtill hänförligt förebyggande och angränsande verksamhet inom området 
samhällsskydd, räddning och beredskap, i ett för alla medlemmar lika grunduppdrag och i 
tilläggsuppdrag utifrån respektive medlems eller annan intressents behov.  
 
Samordningen under gemensam ledning inom kommunalförbundet syftar till att möta nya och 
ändrade krav lokalt och i regionen samt att mer kraftfullt kunna utveckla arbetssätt och 
erfarenhetsutbyte. 
 
Förbundsdirektionen 
Direktionen ska bestå av ledamöter och ersättare från medlemskommunerna. Idag består 
direktionen av 7 ledamöter och 7 ersättare, med dagens fördelning enligt nedan. 
Helsingborgs stad  3 + 3  
Ängelholms kommun  2 + 2  
Örkelljunga kommun  2 + 2  
 
Hur direktionens sammansättning exakt utformas (avseende antal ledamöter/ersättare) då nya 
kommuner blir medlemmar i förbundet är upp till samtliga medlemskommuner att avgöra. En ny 
förbundsordning behöver tas fram och beslutas i samtliga medlemskommuners fullmäktige genom 
samstämmiga beslut. 
 
För direktionen gäller reglemente som medlemskommunerna fattar beslut om. Ledamot ska 
samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i medlemskommunen. 
Mandattiden är fyra år. 
 
Förbundsordningen 
Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.  
Förbundet ska årligen till medlemskommunernas kommunstyrelser lämna följande rapporter: 

 Budget och verksamhetsplan 

 Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 

 Årsredovisning  
 
Medlemmarna i förbundet ska minst en gång per mandatperiod gå igenom förbundsordningen och 
därvid bland annat pröva gällande bestämmelser om kostnadsfördelning och andel i tillgångar, samt 
vid behov lägga fram förslag till ändringar i förbundsordningen till direktionen. 
 
Ändring av förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  
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7.2.2 Medlemsdirektiv 

 
Förbundets ändamål och syfte beskrivs närmare i ett direktiv som fastställs för varje mandatperiod 
genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige. I direktivet anges bl a vilken inriktning och 
utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur 
medlemmarna ska samverka, t ex i medlemsforum. 
 
Medlemssamråd 
Medlemssamrådet är ett beredande organ där medlemskommunerna kan samråda och agera 
värdeskapande i strategiskt viktiga frågor. Kommunstyrelsens ordförande i respektive 
medlemskommun företräder medlemskommunen om inget annat beslutats. Medlemskommunerna 
kallas till medlemssamråd minst två gånger per år. Ytterligare möten kan hållas vid behov. 
Sammankallande är Örkelljunga kommun. 
 
Medlemsdialog 
Syftet med medlemsdialogen är att föra dialog kring förbundets ställning, ekonomi och utveckling. 
Vid medlemsdialogen kan förbundets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter 
från medlemskommunerna i ett informellt forum. Medlemsdialog ska hållas minst en gång per år i 
samband med medlemssamråd.  
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Bilaga 1 Förbundsbildning – processen att ansluta till förbundet 
 

Processen att ansluta till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst bedrivs enligt följande 

principschema. Erfarenheter från förbundsbildningsprocessen mellan Helsingborg, Ängelholm och 

Örkelljunga 2014/2015 har gjort att metoderna är beprövade. En process från ”Beslut om nästa steg” 

till ”Ny medlem i förbundet” bör därför ej ta mer än maximalt ett verksamhetsår. 

 

Processen till medlem i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst:
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Bilaga 2 Frågor från Söderåsens personal kring förbundet / 
förbundsbildning: 
 

Medarbetare inom Räddningstjänsten Söderåsen har i olika forum lyft fram frågor kring 

förbundsbildning och Räddningstjänsten Skåne Nordväst. De frågor som hittills framkommit besvaras 

övergripande i det följande. 

Frågorna är anonymiserade och förtydligade där det behövs (genom diskussion med den/de som har 

inkommit med frågan).  

1. Hur kommer bemanningen dagtid på Rtj Söderåsen att se ut efter ett ev. sammangående? Lokalkännedom 
om bl.a. kommunernas interna organisationer är av stor vikt anser jag.  
 
Om Söderåsen går med i förbundet tar RSNV över driften av den befintliga organisationen. En lokal bemanning 
är mycket viktig och en självklarhet. Bemanning krävs angående såväl operativ verksamhet, förebyggande 
verksamhet samt servicefunktioner. 
 
2. Det som många naturligtvis funderar över är hur deltidsorganisationen kan komma att förändras? Hur 
kommer bemanningen se ut i respektive utryckningsstyrka?  
 
Om Söderåsen går med i förbundet tar RSNV över driften av den befintliga organisationen. RSNV ser inte att 
förbundsbildningen innebär någon förändring av RIB-organisationen jämfört med om Söderåsen driver 
verksamheten vidare i egen regi. 
 
3. Kan förbundet genomföra en bättre rekrytering av brandmän än vad som görs idag?  
 
Rekrytering tycks vara den största utmaningen av de delområden Söderåsen identifierat som sina 
framtidsbehov. Till viss mån kan RSNV ha bättre möjligheter men just detta område är en utmaning som kräver 
mycket fokus och där det inte finns något enkelt svar. 
 
Det finns inga självklara svar vad som kan öka attraktiviteten. Vi har under förbundets korta resa öppnat upp 
flera möjligheter för RIB-anställda. Vi har börjat erbjuda sommarvikariat på heltid och öppnat upp för den egna 
RIB-personalen vid rekrytering till heltid. Vi har också goda möjligheter att involvera personalen inom olika 
områden där vi bland annat timanställt personal som utbildare. 
 
4. Vad händer med bemanningen i Klippan och Åstorp (heltid)? Kommer det finnas någon personal kvar på 
brandstationerna under dagtid?  
 
Om Söderåsen går med i förbundet tar RSNV över driften av den befintliga organisationen. En lokal bemanning 
är mycket viktig och en självklarhet. Bemanning krävs angående såväl operativ verksamhet, förebyggande 
verksamhet samt servicefunktioner. 
 
5. Hur påverkas övningsverksamheten?  
 
RSNV har en enhet som ansvarar för övningsverksamheten. Vi jobbar på olika nivåer med utbildning. Vi har ett 
kvalitetssäkringssystem som bygger på en övningsplanering. En viktig del i detta arbete är att stödja 
styrkeledarna med utbildningsmaterial och planering. En del av övningen är även instruktörsledd för att skapa 
en enhetlig kompetensnivå i förbundet. Vi jobbar även med utbildningsdagar på Brandorama där vi kan 
genomföra effektiv och väl förberedd övning. 
6. Kommer vi att se någon chef ute i verksamheten?  
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RSNV anser att den lokala bemanningen borde innefatta chefs/arbetsledarskap, det finns inget ”beslut” kring 
den exakta formen. Det är en fråga som Söderåsen kan vara med och påverka. 
 
7. Vad händer med våra insatsledare?  
 
Om Söderåsen går med i förbundet tar RSNV över driften av den befintliga organisationen. Det är svårt att 
bedöma hur utvecklingen ser ut på längre sikt men RSNV ser inte att förbundsbildningen i sig innebär någon 
förändring av den operativa bemanningen jämfört med om Söderåsen driver verksamheten vidare i egen regi. 
 
8. Kommer standarden på utrustning att påverkas negativt (kommer vi får ”ärva” fordon och utrustning från 
Helsingborg)?  
 
I en större organisation finns det möjlighet till större inköp vilket ofta leder till bättre priser. I förbundet strävar 
vi efter en likvärdig standard kring material och utrustning. Tittar man i den befintliga organisationen så har det 
satsat en hel del resurser på att höja nivån i Örkelljunga. Det finns inga inriktningar om att ärva fordon men 
givetvis kommer förbundets resurser användas så effektivt som möjligt. Vi tror även det är viktigt att den 
ingående organisationens ambitionsnivå bibehålls.  
 
9. Vilken möjlighet får våra lokala politiker att påverka verksamheten?  
 
Förbundet styrs av en politiskt tillsatt direktion med politiker från samtliga medlemskommuner. Om Söderåsen 
går med i RSNV kommer RSNVs förbundsordning skrivas om – fördelningen av politiker från respektive 
kommun kommer då räknas om utifrån de nya ägandeförhållandena i förbundet. 
 
Utöver den styrande förbundsdirektionen har varje medlemskommun möjlighet att påverka genom det 
medlemsdirektiv som upprättas varje mandatperiod. Medlemsdirektivet fastställs genom samstämmiga beslut i 
varje medlemskommuns fullmäktige. Vidare hålls medlemssamråd och medlemsdialog vid flera tillfällen varje 
år där medlemskommunernas representanter har insyn i förbundet och möjlighet till påverkan av förbundets 
verksamhet. 
 
10. Hur ser RSNV på bakgrund/kompetenskrav gällande bemanningen av N2? Att kunna blanda insatsledare 
och ingenjörer i N2-kollektivet upplever vi som en framgångsfaktor gällande integrationen av dessa, det är även 
en viktig principfråga för helheten i organisationen. Sett ur ett ingenjörsperspektiv får personen även chansen 
att börja ”skolas in” på en lägre nivå inför en eventuell framtida N3-tjänst, vilket ger en god grund att stå på 
inför framtiden.  
 
Förbundet ser positivt på att ledningssystemet innehåller både ingenjörer och RLB-utbildade. Vi ser det som en 
styrka att olika utbildningsbakgrunder samverkar på en skadeplats. 
 
11. Förebyggandearbetet inom vår egen organisation är ganska genomarbetat, framför allt under det senaste 
året där MSBs modell (med tjänsteanteckningar och förelägganden) har anammats fullt ut. Hur arbetar RSNV 
med tillsyner utifrån denna modell och i vilken utsträckning kommer Söderåsens befintliga modell att beaktas 
av RSNVs förebyggandeavdelning?  
 
RSNV vill ständigt utvecklas och lära. Såväl nyanställda i det befintliga förbundet som nya medlemskommuner 
kommer kunna tillföra kompetens och påverka arbetssätt och rutiner. En av styrkorna med förbundsbildning är 
just att fler personer kan tillföra specifik kunskap som utvecklar förbundets totala verksamhet. 
 
12. Söderåsens förebyggandeverksamhet består även av viss deltidsanställd personal som vid behov kan 
förstärka upp organisationen (timanställning). Hur ser RSNV på denna möjlighet att gynna enskilda individer 
från deltidskollektivet som visar intresse och har rätt kompetens/utbildning för att utföra jobbet?  
 
RSNV arbetar just nu med att internt ”rekrytera” operativ personal som vid behov ska kunna stärka upp 
förebyggandeavdelningen. Helt i linje med frågeställarens inriktning.  
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13. Hur arbetar RSNV med sina deltidsanställda gällande att få dem engagerade och ”sedda”? Kan RSNV 
erbjuda en lösning på denna fråga, d v s ett väl fungerande deltidskollektiv där vår personal kan få ”haka på”? 
Om inte, vad ser RSNV som möjlig lösning på problematiken. Kan t ex förbundet erbjuda en högre nivå på 
servicen och i rekryteringsfrågorna (gentemot deltidarna) än den som Söderåsen håller idag?  
 
Detta är en stor utmaning. Vi har under förbundets korta resa öppnat upp flera möjligheter för RIB-anställda. Vi 
har börjat erbjuda sommarvikariat på heltid och öppnat upp för den egna RIB-personalen vid rekrytering till 
heltid. Vi har också goda möjligheter att involvera personalen inom olika områden där vi bland annat 
timanställt personal som utbildare 
 
14. Hur ser RSNV på utbildning och kompetensutveckling av N2? Hur mycket bör/ska man öva och vilka effekter 
kan en sammanslagning få om man jämför med idag?  
 
Förbundet har en hög ambitionsnivå kring övning och kompetensutveckling. RSNV bedömer att det kommer bli 
mer utbildningstid riktad mot befälsfunktionerna i förbundet än vad Söderåsen har haft tidigare. 
 
15. Vilken syn har RSNV på att Perstorp håller på att köpa Söderåsens N2-tjänst till sin kommun?  
 
Samarbete inom familjen Helsingborg är positivt och det ligger helt i linje med RSNVs målsättning.  
 
16. Vilka möjligheter finns det att man som N2 kan söka sig till en inre befälstjänst? Eller jobba mer med inre 
ledning/stab?  
 
Det finns många möjligheter att jobba med olika saker i förbundet. N2-funktionen är en bra rekryteringsbas för 
inre befäl. N2-funktionen kommer absolut vara en del av de individer som kan användas till inre ledning/stab 
 
17. I en liten organisation som Söderåsen har man som dagtidsanställd möjlighet att variera sig och arbeta 
”bredare” med helheten. Av naturliga skäl hamnar man i en mer nischad roll inom en större organisation men 
vilka möjligheter finns det att variera sig i arbetsuppgifterna inom ett större RSNV? D v s vilka ”modeller” finns 
det framtagna för att kunna variera arbetsuppgifter/roller när man väl sitter i den stora organisationen?  
 
Man kommer inte kunna arbeta med alla delområden. Normalt sett kommer man sannolikt inte arbeta med så 
många olika delområden som man ”i genomsnitt” gör inom Söderåsen idag. Att variation är viktig, att stimulans 
och personlig utveckling är viktig är dock väl känd fakta för RSNV. Det går inte att svara entydigt angående 
någon framtagen modell etc. Generellt kan sägas att vi vill ha hög kvalitet i våra olika kärnuppdrag (vilket delvis 
talar för specialisering) men precis som frågan antyder måste det finnas möjlighet att arbeta med olika 
”delområden”. (Även om man är ”specialiserad” inom ett visst område kan man arbeta med flera andra 
områden). Det är viktigt för såväl individen som organisationen. Sett ur RSNVs perspektiv kan samtidigt 
konstateras att när organisationen växer så ökar möjligheten att, tillfälligt eller permanent, ingå i projekt 
och/eller söka sig till nya uppdrag vilket bedöms vara utvecklande för individen och organisationen. RSNV ser 
därför att medarbetarna har möjlighet till varierade arbetsuppgifter även inom den större organisationen. 
 
18. Tillåter RSNV att man som deltidare går en kurs i Revinge ”på eget bevåg” som egen kompetensutveckling, t 
ex Räddningsledare A (egen bekostnad)?  
 
Vi har inte gjort så tidigare men vi ser inga hinder så länge förbundet kan skicka alla deltagare som är utvalda. 
 
 
19. Finns det IT-möjligheter som gör att man kan arbeta på distans om det skulle behövas eller måste man alltid 
”docka in” sig på en brandstation?  
 
IT-möjligheterna möjliggör distansarbete. 
 
20. Vilken modell har RSNV valt gällande personalansvaret i deltidskollektivet? D v s vem är chef över 
deltidarna? Vilket ansvar ställs på de lokala styrkeledarna?  
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Vi har distriktschefer som har det formella personalansvaret. 
Vi har platschefer som tar ansvar för stationens planering och övergripande frågor på stationen. Fungerar som 
länken till distriktschefen. 
Styrkeledaren ansvarar för sin grupp och dess utbildningar. 
 
21. Vilket inflytande har styrkeledarna på deltid inom RSNV? Idag planerar och genomför styrkeledarna inom 
Söderåsen sina egna gruppers övningar (de flesta övningarna). Vilken modell ser RSNV som gångbar?  
 
Styrkeledarna kommer att ha en central roll och de är centrala i gruppens övningar. Mycket av dialogen med 
RIB-personalen sker via styrkeledarna. 
 
22. Vilket inflytande har brandmännen på deltid inom RSNV? T ex om vi ska köpa in en ny släckbil till 
brandstationen. Idag har vi möjlighet att både träffa dagtidspersonalen som ska genomföra köpet men även 
sitta med i fordonsgruppen för att kunna bidra med våra erfarenheter.  
 
Givetvis kommer det ske samtal med brukarna så att det finns möjlighet att påverka. I ett förbund så kommer 
det finnas individer som har sin huvudsakliga arbetsuppgift att jobba med dessa frågor och de har i uppdrag att 
lyssna in personalen.  
 
23. Kommer specialiseringen på våra stationer att ändras om vi blir ett förbund? Idag är vi ju inriktade på 
motorsågning/håltagning, rappellering/djurlivräddning och trafikolycka på våra respektive  
stationer.  
 
Förbundet jobbar med stationsförmågor utifrån den riskbild som varje station ska hantera. Utifrån 
stationsföråmågorna beslutas om lämplig övningstid. Exempelvis så har Örkelljunga 70 övningstimmar och 
Allerum 50 övningstimmar. Det är viktigt att förbundets resurser kompletterar varandra samtidigt som vi ska 
tillräcklig närhet till de viktigaste förmågorna. 
 
24. Kommer vi kunna få mer delaktighet av N2- och N3-befäl om vi skulle bli en större organisation, t ex vid 
kemövningar, högriskmiljö eller liknande?  
 
Det finns möjlighet till större delaktighet. De stora övningarna planeras av insatsförberedande enheten i 
förbundet. 
 
25. Ett sammangående med förbundet gör nog att våra resurser kommer hamna ”längre bort”. Hur säkerställer 
vi att en god servicenivå upprätthålls trots avståndet? D v s hur gör vi så att man som enskild brandman inte 
drabbas negativt av att resurserna centraliseras till någon heltidsstation i Helsingborg, t ex om något verktyg 
har gått sönder, släckbilen behöver fixas eller att man måste komplettera med rökskydd som förbrukats?  
 
Det är en viktig fråga och den kommer att hanteras genom att det finns en lokal bemanning som hanterar de 
dagliga frågorna och en centraliserad organisation som hanterar de större frågorna. Hur den fördelningen ser 
ut i detalj beror på behoven på stationerna 
 
 
26. I en större organisation blir det nog så att kontaktvägarna också blir längre. Hur gör vi så att dessa inte 
upplevs som längre? D v s hur når man ut till den enskilde brandmannen på ett lika bra sätt som man når ut till 
en heltidsanställd? Vilka kommunikationsvägar/forum måste vi ha för att det ska gå smidigt? Idag använder vi 
oss t ex av sms-grupper och nyhetsbrev dagtidspersonalen för att enkelt kunna ta del av informationen i 
organisationen.  
 
Det förutsätter att det finns en lokal bemanning samtidigt som vi har hjälpmedel som fb-grupper, sms-grupper, 
nyhetsbrev etc etc. RSNV satsar mycket på kommunikationsarbete i olika former och kanaler. Det måste finnas 
system som gör att det är enkelt att vara RIB-anställd. 
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27. Dynamisk resurshantering har diskuterats under en tid inom vår räddningstjänst. Hur ser RSNV på detta 
koncept? Kommer vi få det på våra stationer?  
 
Vi ingår i samma projekt kring DRH och vår avsikt är att ansluta oss till DRH under förutsättning att SOS 
hanterar de brister som är identifierade i systemet. Detta är ett gemensamt ställningstagande för hela Skåne 
nordväst så det innebär ingen förändring 
 
28. Man har läst om RSNVs ”intelligenta nycklar” på automatlarmsobjekten i Helsingborg. Är detta något som 
även vi skulle kunna använda på våra objekt och ha i våra fordon på deltiden?  
 
Ja det är ett system som kan införas i fler kommuner. RSNV ser det som en förutsättning för att kunna hantera 
räddningstjänstens tillgång till byggnader/låsta utrymmen i framtiden. Om vi förväntas kunna ha access till en 
byggnad anser vi att det ska lösas på detta sätt. 
 
29. Vilka möjligheter finns det att låta våra nyutbildade styrkeledare tjänstgöra under en kortare period på en 
heltidsstation inom RSNV (som intro efter att ha genomgått Räddningsledare A)? Jag vet att vissa större 
förbund gör så som ”avslutning” efter Revinge och ”intro” till den lokala organisationen (fler larm på heltid ger 
ju fler möjligheter att få en god handledning och befästa sina nya kunskaper med heltidsstyrkeledarna).  
 

Den lösningen används inte idag men om/när vår deltidsorganisation växer så måste vi hitta nya sätt för att 

utveckla verksamheten. Detta kan vara ett bra sätt med tanke på att styrkeledarna är en prioriterad grupp. Det 

är viktigt att även ta ansvar för att det blir hållbart för individen och huvudarbetsgivaren. 
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Räddningstjänsten Söderåsens ”Framtidsstudie 2016” – Sammanfattning 

Räddningstjänsten har, likt övriga förvaltningar, stående arbetsuppgifter som måste utföras för att 

driva verksamheten utifrån kommunala och nationella mål. Uppgifterna kan benämnas som den 

”dagliga driften/basuppdraget” inom räddningstjänsten. En tillbakablick visar att räddningstjänsterna 

historiskt sett har separerat den ”dagliga driften/basuppdraget” från utvecklingsarbetet (se bilaga). 

 

Sammantaget innebär detta att det som idag benämns som den ”dagliga driften/basuppdraget” även 

omfattar ett stort mått av det som förr låg inom området ”utvecklingsarbete” enbart för att säkra 

framtiden. Det kan delas in i två huvudsakliga frågor som bör besvaras för att skapa långsiktig 

trygghet och tillförlitlighet inom räddningstjänstens framtida organisation. 

 

1. Hur uppnås målet om förbättrade förutsättningar för samverkan med övriga aktörer och 

organisationer i samhället på bästa sätt? 

 

a. Inom befintlig räddningstjänstorganisation (”Framtidsstudie 2016”1). 
 

b. Med en utökad räddningstjänstorganisation (”Förstudie 2016”2). 

 

 

2. Hur ökar man räddningstjänstens förmåga att hantera samhällets allt högre ställda krav på 

organisationen, arbetsplatsen och individerna samtidigt som lagkraven uppfylls på bästa sätt? 

 

a. Genom utökade resurser till befintlig organisation för att klara den ”dagliga 

driften/basuppdraget”, en budgetutökning om uppskattningsvis 6 miljoner kr/år 

(”Framtidsstudie 2016”1). 
 

b. Genom utökade resurser i gemensam organisation för att klara den ”dagliga 

driften/basuppdraget”, uppskattning av budgetutökning med 0-5 miljoner kr/år 

(underlag3 ej framtaget). 

 

 

Förslag till beslut 

Räddningschefen upprättar en dialog kring konkreta förutsättningar samt ekonomiskt underlag för en 

gemensam organisation tillsammans med räddningstjänsten Skåne Nordväst (punkt 2b ovan). Syftet 

med detta uppdrag är inte att per definition skapa en gemensam organisation utan att arbeta fram 

konkreta fakta kring allt från personal och materiel till ekonomi och måluppfyllnad.  

 

På detta sätt får man ett, både politiskt och tjänstemannamässigt, ordentligt faktabaserat underlag att 

granska och ta ställning till i syfte att skapa långsiktig trygghet och tillförlitlighet.  

                                                      
1 Framtidsstudie 2016, rtj Söderåsen 
2 Förstudie 2016, rtj Skåne Nordväst 
3 Ekonomisk genomlysning, rtj Skåne Nordväst 
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Bilaga 

Kostnadsjämförelse med utgångspunkt i 2016 års budget för respektive organisation. 

 

Dagens organisation 

Räddningstjänsten Söderåsens medlemskommuner har tillsammans en (182 kr*) lägre genomsnittlig 

avgift per invånare än räddningstjänsten Skåne Nordvästs medlemskommuner. Detta bör ställas i 

relation till att genomförd utredning och personalen själva framhäver att Söderåsens organisation är i 

stort behov av utökade samverkansmöjligheter samt utökad förmåga att lösa den ”dagliga driften”. 

 

Framtidens organisation 

Utifrån uppskattade beräkningar kan man även dra slutsatsen att en gemensam organisation skulle 

kosta (29 kr**) mindre i genomsnittlig avgift per invånare jämfört med fortsatt drift i egen regi. 

 

Detta förutsatt att den nya organisationen väljer att låta samtliga medlemskommuner betala samma 

genomsnittliga avgift. Nuvarande medlemskommuner har dock historiskt sett gått in i den 

gemensamma organisationen med befintliga budgetar vilket i Söderåsens fall hade resulterat i en 

relativ förminskning av kostnaderna (185 kr/invånare***) kombinerat med en utökad förmåga. 

 

 

 

 

  

2A) Ex. egen 

org. 20xx 

Årsbudget 

[kr] 

Invånare 

[pers] 

Kostnad per inv 

[kr/pers och år] 

Klippan -- 17 056 -- 

Åstorp -- 15 395 -- 

Tot: 26 150 022 32 451 Medel: 806 

 

2B) Ex. gemensam 

org. 20xx 

Årsbudget 

[kr] 

Invånare 

[pers] 

Kostnad per inv 

[kr/pers och år] 

Helsingborg 117 262 000 139 659 840 

Klippan 12 000 022 17 056 704 

Åstorp 8 150 000 15 395 529 

Ängelholm 27 203 000 41 147 661 

Örkelljunga 8 695 000 9 889 879 

Tot: 173 310 022 223 146 Medel: 777 

 

Rtj Söderåsen, 
befintlig org 2016 

Årsbudget 

[kr] 

Invånare 

[pers] 

Kostnad per inv 

[kr/pers och år] 

Klippan 12 000 022 17 056 704 

Åstorp 8 150 000 15 395 529 

Tot: 20 150 022 32 451 Medel: 621 

 

Rtj Skåne Nordväst, 
befintlig org 2016 

Årsbudget 

[kr] 

Invånare 

[pers] 

Kostnad per inv 

[kr/pers och år] 

Helsingborg 117 262 000 139 659 840 

Ängelholm 27 203 000 41 147 661 

Örkelljunga 8 695 000 9 889 879 

Tot: 153 160 000 190 695 Medel: 803 
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2A) 2B) 

*182 kr 

**29 kr 

*** 
185 kr 
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 ”Daglig drift” ”Säkra framtiden” Åtgärdsbehov för att säkra framtiden 

Chef/ 

adm. 

Räddningschef utan 

strategisk resurs 

Mindre ekonomiska 

möjligheter 

[2,0 tjänster idag] 

Strategisk organisationsplanering 

Investeringsmöjligheter genom stordrift 

Genomförande av org-förändringar 

Redundans gällande dagtidspersonal 

Karriärsmöjligheterna är få (liten org) 

Marknadsföring/PR 

Kompetens och redundans på inom adm/ekonomi 

Kommunens robusthet genom rtj (stab, uthållighet, el, etc) 

Samverkan/erfarenhetsutbyte 

Karriärsmöjligheter i större org 

Stordrift = resurs- och ekonomisk flexibilitet 

Skapa en adm-avdelning (4-6 p) som kan genomföra större 
förändringar alternativt konsulter 

1x strategisk daglig resurs till chef = 600 kkr/år 

  

Serv. 

Byggnader 
(brandstationerna) 

Teknisk utrustning (sökare, 

radio, etc) 

Kläder (utryckning, station, 

etc) 

Fordon (service, 
reparationer) 

Rökskydd 

[3,0 tjänster idag] 

Dyra inköp pga dyr upphandling (små volymer) 

Engagera deltiden i diverse arbetsgrupper (fordon, station, 

materiel, etc) 

Testa ny materiel på fler stationer/personal 

Kompetensutveckling 

Arbetsgrupp för effektivare internt arbete 

Redundans gällande fordons-/teknikdriften 

Specialistkompetens på området 

Samverkan/erfarenhetsutbyte 

Större upphandlingsvolymer 

Fler möjligheter att testa materiel på flera stationer 

Redundans genom central serviceorg 

Kurser/konferenser = 100 kkr/år 

1x serviceresurs = 450 kkr/år 

  

Föreb. 

Tillsyn 

Tillstånd 

Remisser 

[2,0 tjänster idag] 

Kompetensutveckling 

Hålla sig uppdaterad på lagar/regler 

Uppdatera processerna så att de följer aktuell lagstiftning 

Vara ett stöd till andra förvaltningar 

Strukturera sotningsprocessen 

Arbeta bredare med skydd mot olyckor (hemtjänsten, 

sjukvården, skola, väktare, etc) 

Arbeta ikapp tillsynsobjekten 

Insatsplanera 

Redundans avseende specialistkompetens 

Brandteknisk rådgivning 

Olycksutredning 

Samverkan/erfarenhetsutbyte 

Redundans genom fler resurser 

Redundans gällande specialistkomp. 

Kurser/konferenser = 100 kkr/år 

1,5x förebygganderesurs = 900 kkr/år 

 

  

Op. 

Operativ förmåga i 

utryckningsstyrkan 

Övningar brandmän (grund) 

Övningar befäl (grund) 

Övningsfält stn Berga 

Rekrytering deltid 

Rekrytering heltid 

Befintligt samverkansavtal 

SKNV 

Org bygger på 

deltidsbemanning 

[3,0 tjänster idag] 

Kvalitetssäkring av op-personal 

Teknik-/metodutveckling 

Övningar insatsledare 

Eget övningsfält/motsv 

Intro brandmän 

Intro befäl 

Utvecklingssamtal personal 

Redundans i styrkorna pga personalomsättning 

Behålla personal 

Kompetensutveckla personal 

Samverkansavtalet i framtiden (prishöjning/påtryckning) 

Dagtidsstyrka 

Heltidsstyrka 

Automatlarm och int. nycklar 

Anläggningsskötare inom rtj 

Samverkan/erfarenhetsutbyte 

Hyra övningsfält Berga = 400 kkr/år alternativt ingår det 

som en del av org. 

Kurser/konferenser = 200 kkr/år 

1x kvalitetssäkringsresurs = 600 kkr/år 

1x HR-resurs = 600 kkr/år 

0,5x övningsresurs = 250 kkr/år 

Öka deltidslönen x1,5 (1 800 kkr/år) alternativt skapa 

förutsättningar för kompetensutveckling och stolthet 

Säkra prishöjningen genom förbundet 

 

 

Jmf med omorganisation av brandstyrkorna: 

En heltidsstyrka (1+5) = 5 500 kkr/år 

En deltidsstyrka (för redundans) = 2 000 kkr/år 

 

  Sammanfattning: 

Egen regi = + 6 000 kkr/år 

Gemensam org = + 0-5 000 kkr/år 

 

Svart text = org i egen regi 

Blå kursiverad text = org i gemensam regi 

I följande matris sammanfattas resultatet av de diskussioner som har förts av räddningstjänstens personal (hel- och deltid) tillsammans 

med räddningsnämnden i olika forum under arbetet med ”Framtidsstudie 2016”. ”Dagliga drift” representerar det organisationen klarar 

genomföra idag. ”Säkra framtiden” betraktas idag som grundläggande arbetsuppgifter men klassades tidigare som ”utveckling”. 
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Bakgrund 

Framtidsstudien har sin grund i ett flertal faktorer som påverkar och belastar verksamheten nu och 

under ett flertal år tillbaka. 

Räddningstjänsten i Åstorp och Klippans kommuner har under ett flertal år haft problem med att 

rekrytera och behålla sina deltidsanställda brandmän. I dagens samhälle är invånarna betydligt mer 

rörligare än förr, man flyttar mer, byter jobb oftare, jobbar utanför sin boendekommun, vilket innebär 

att de brandmän vi anställer, många gånger inte blir långvariga eller kan behålla sin tjänst som 

deltidsbrandman. Då vi idag bemannar våra styrkor med deltidspersonal som ska bo och jobba inom 

en inställelse tid på 5 min är och utbudet av tillgängliga sökande mycket begränsat. Under vår och 

sommar 2016 genomförde vi ett flertal annonskampanjer i olika sociala mediaforum för att nå ut till 

medborgarna och eventuellt få in ansökningar till våra vakanta deltidstjänster med fokus på station 

Åstorp där bristen var störst. Resultatet i början av hösten efter sommarns kampanj lede tyvärr inte till 

några anställningar på station Åstorp, en deltidsanställning är genomförd efter sommarn och denna är 

gjord på station Ljungbyhed.  

En annan faktor som också spelat in de sista åren är det förbund som startats upp i Skåne Nordväst och 

som Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga valt att gå in i. Våra kommuner valde att inte gå in i 

detta förbund vid uppstarten, utan man skulle avvakta framtida utveckling. 

Perstorp som tidigare jobbat mer österut mot Hässleholm är nu med i Familjen Helsingborg och deras 

räddningstjänst har nu tecknat ett hängavtal mot vårt samverkansavtal from 1 juli 2016 inom 

räddningssamverkan Familjen Helsingborg. Perstorps räddningstjänst har nu ställt frågan till 

räddningstjänsten Söderåsen om att få hjälp/samverka om nivå 2 befäl, Perstorp har också aviserat att 

de har för avsikt att försöka gå med i förbundet inom nära framtid vilket resulterat i frågor till Klippan 

och Åstorp, om huruvida vi tänker gå med i förbundet eller ej inom närtid, då vi gränsar till Perstorp 

och förbundets kommuner. 

Med bakgrund av dessa frågeställningar har framtidsfrågan lyfts i flera olika forum, hur vi i framtiden 

ska kunna utföra vårt uppdrag och hålla en godtagbar nivå på vår verksamhet, utifrån de lagkrav som 

ställs, med hänsyn till rådande problemställning. 

När berörda problemställningar lyftes upp för dialog vid räddningsnämndens sammanträde 2015-12-

15 RN §61 tog räddningsnämnden beslut om att ordförande och vice ordförande samt räddningschefen 

skulle arbeta fram och presentera ett underlag för en framtidsdiskussion, om räddningstjänsten i 

Åstorps och Klippans kommuner. Dialog genomfördes med räddningsnämndens ordförande, vice 

ordförande och räddningschef och en plan för framtidsstudie togs fram och presenterades vid 

räddningsnämndens möte den 24 maj RN §18. 

Framtidstudien är nu genomförd och resultatet presenteras i denna rapport. 
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Syfte  

Framtidsstudien har genomförts för att belysa och titta på alternativa framtida lösningar gällande 

samverkan och bemannings former för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredställande och 

stabilt sätt enligt de lagkrav som ställs i LSO, Lag om skydd mot olyckor (2003:778). 

LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med 

hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor (1 kap § 1) samt 

att räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (1 kap § 3). 

 

Uppdrag 

Räddningsnämndens sammanträde 2015-12-15 RN §61 tog beslut om att ordförande och vice 

ordförande samt räddningschefen skulle arbeta fram och presentera ett underlag för en 

framtidsdiskussion, om räddningstjänsten i Åstorps och Klippans kommuner. Dialog genomfördes 

med räddningsnämndens ordförande, vice ordförande och räddningschef och en plan för 

framtidsstudie togs fram och presenterades vid räddningsnämndens möte den 24 maj RN §18. 

 

Avgränsningar 

Projektet har avgränsat sig till Räddningstjänsten Söderåsen inom kommunerna Åstorp och Klippan 

och de avtal som är tecknade med andra organisationer och verksamheter inom räddningssamverkan. 
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Metod 
På Räddningsnämndens möte 2016-05-24 § 18 presenterades en projektplan gällande en 

framtidsstudie kallad Räddningstjänsten Söderåsen 2020, se sida 6. 

Projektplanen är uppdelad i olika faser och inledes med ett första utkast innehållande en nulägesanalys 

och olika idéer om framtidsalternativ. 

 

Utkast 1, maj 2016 

I Utkast 1 beskrivs projektet och ett antal diskussionsalternativ som ligger till grund för Workshop 1, 

denna genomfördes den 7 juni. Deltagare på Workshop 1 var dagtidspersonal och lokala representanter 

från BRF (Brandmännens Riks förbund). 

 

Workshop 1, 7 juni 2016 

På Workshop 1 jobbade vi i grupper med de framtidsalternativ som finns beskrivna i Utkast 1 och 

andra alternativ som framkommer i dialogerna. 

Utifrån de framtidsalternativ som framkom gjorde grupperna swot-analyser för att hitta ev styrkor, 

möjligheter, svagheter och hot. 

Allt mtrl från Workshop 1 sammanställdes sedan till ett Utkast 2. 

 

Utkast 2, juli 2016 

Sammanställning av Utkast 1 och Workshop 1. 

 

Kostnadsanalys juli-aug 2016  

Kostnadsanalys av Utkast 2 gällande framtagna framtidsalternativ, till Utkast 3. 

 

Utkast 3, aug 2016 

Konkreta framtidsalternativ gällande kostnad-nytta till Workshop 2. 

 

Workshop 2, 30 aug 2016 

På Workshop 2 utvärderades och analyserades Utkast 3 i smågrupper och i hel grupp tillsammans. 

Deltagare på Workshop 2 var räddningsnämnd, dagtidspersonal och lokala representanter från BRF. 

Allt materiel från Workshop 2 sammanställdes sedan till en slutrapport. 

 

Slutrapport oktober 2016 
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Kommunicerad projektplan Räddningsnämnden § 18 2016-05-24 
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Fakta 

Kommunerna 

Antal kommuninnevånare kvartal 1 2016 Åstorp   15 298 

Antal kommuninnevånare kvartal 1 2016 Klippan   16 874 

Totalt antal invånare inom Räddningstjänstens Söderåsens upptagningsområde 32 172 

Kommunerna total yta uppgår till 470 km² där Åstorp är minst till ytan med 93 km² och Klippan störst 

med 377 km². Klippan är till ytan näst största kommunen i nordvästra Skåne.  

Klippans kommun består av fyra större tätorter; Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig. 

Åstorps kommun är strategiskt belägen mitt i nordvästra Skåne och består av tätorterna Hyllinge, 

Nyvång, Åstorp samt Kvidinge. 

Bebyggelsen inom kommunerna utgörs av villabebyggelse, flerfamiljshus, lantbruk, serviceföretag, 

vårdanläggningar, köpcentra samt lättare och tyngre industriverksamhet. 

Inom regionen finns ett brett och välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, service och utbildning. I 

kommunerna finns allt från större industrier till mindre serviceföretag. 

Näringslivet är rikt differentierat med en stor andel småindustri samt en del större företag. En 

dominerande bransch är transportnäringen med åkerier och lagercentraler. Handeln är en annan stor 

näringsgren där flera stora etableringar har gjorts under senare år bland annat i Hyllinge. 

Ingen verksamhet i Klippans kommun faller under Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Däremot finns Frode Laursen i Åstorps kommun 

som faller under lagstiftningen beroende på hantering av större mängd brandfarlig vara. I övrigt finns 

inga andra anläggningar som kan hänföras till gruppen farlig verksamhet. 

Flygplatsen i Ljungbyhed är däremot klassad som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. 

Alla flygplatser som godkänts enligt luftfartslagen klassas som farliga anläggningar. 

Det finns en välutbyggd kollektivtrafik med både buss och tåg. Det är lätt att pendla till de närbelägna 

större arbetsmarknadsregionerna då stora vägar och järnvägar går genom kommunerna. 

Kommunikationerna till, från och mellan kommunerna är mycket goda och omfattas av E4, väg 21 och 

väg 112.  

På E4 och väg 21 transporteras stora mängder farligt gods. Risken för olyckor med farligt gods 

bedöms som mindre sannolik. Däremot kan konsekvenserna för liv och miljö bli betydligt högre. Det 

scenario som bedöms få allvarligast konsekvenser för liv är en olycka och ett utsläpp med giftig 

kondenserad gas. När det gäller miljön är en olycka med utsläpp av kemikalier eller brännbara vätskor 

ett alvarligt scenario om olyckan sker inom vattentäkten i Kvidinge.  
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Åstorp är en central järnvägsknut där fem spår möts; Skånebanan mot Hässleholm, Söderåsbanan mot 

Teckomatorp, Bjuvsbanan mot Helsingborg, Kattarpsbanan mot Kattarp samt godsstråket genom 

Skåne mot Ängelholm. Antalet tågrörelser har ökat efter att Hallandsås tunneln invigdes i december 

2015. Detta innebär en kapacitetsökning från 4 tåg per timme till 24 tåg per timme som avser både 

person- och godstrafiken. 

Genom Åstorps centrala delar passerade stora kvantiteter farligt gods. Nu när tunneln genom 

Hallandsåsen är klar förväntas mängderna mer än fördubblas. Sannolikheten för att en järnvägsolycka 

är relativt låg men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Järnvägen går igenom Åstorps centrum 

med korta avstånden till kommunhus, skola, samlingslokal och räddningstjänst. På Klippans bangård 

hanteras relativt liten andel farligt gods men det finns dock ett industrispår till DHLs lager. 

Kommunerna har en närhet till natur och rekreationsområden längst Söderåsen som är ett 

skogslandskap med svårtillgänglig terräng vid olyckor. 

I kommunerna finns tre deltidstationer placerade i Klippan, Ljungbyhed och Åstorp. Körtidsanalysen 

visar att orterna Klippan, Ljungbyhed, Åstorp och Nyvång täcks av en räddningsinsats inom 10 

minuter. Dessutom finns en frivillig brandkår i Kvidinge utan beredskap som bygger helt på 

frivillighet vid insats. Östra Ljungby, Stidsvig, Hyllinge och Kvidinge nås av en insatsstyrka på mellan 

10-15 minuter. De områden som har sämst täckning är norra och östra delarna av Klippan. 

Räddningstjänstens organisation 

Räddningstjänsten har idag en organisation som idag består av 4 ansvarsområde, Operativt/Teknik, 

Förebyggande, Station/drift och Administration. På räddningstjänsten arbetar totalt sett ca 70 personer. 

Ett knappt tiotal av dessa arbetar dagtid. Därtill finns ca 60 personer i utryckande tjänst, de utgår från 

sitt ordinarie arbete och är deltidsanställda.  

 1 Räddningschef 

 2 Brandingenjörer 

 3 Insatsledare 

 1 Styrkeledare/tekniker 

 1 Assistent 

 

 Operativ enhet, 1 tjänst/Teknik, 1 tjänst.  

 Förebyggande, 2 tjänster . 

 Station/drift, 2 tjänster . 

 Administration, 1 tjänst.  
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Operativ verksamhet 

Den operativa utryckningsdelen av Räddningstjänsten Söderåsen består av 3 stycken Insatsledare och 

2 Brandingenjörer som delar på beredskapen för nivå 2 befälet samt ett 60 tal deltidsanställda personer 

i utryckande tjänst, de utgår från sitt ordinarie arbete och är bara inne på larm och övning.  

Larmstatistik 2012-2015     

Händelsetyp 2012 2013 2014 2015 

Automatlarm ej brand 136 120 131 151 

Brand, ej i byggnad 83 62 46 40 

Brand i byggnad 56 57 51 60 

Sjukvårdslarm 111 70 67 85 

Trafikolycka 143 157 119 143 

Utsläpp av farligt ämne 9 11 13 7 

Övriga larm 121 113 201 249 

Totalt antal händelser 682 620 628 735 

Antalet utryckningar under 2012 och 2015 fördelade på respektive händelsetyp 

 

Räddningstjänsten Söderåsen är organiserad och har som nämndsmål att 90 % av invånarna ska kunna 

nås av en räddningsstyrka inom 20 minuter. Brandstationer finns inom de fyra tätorterna Klippan, 

Ljungbyhed och Åstorp. Inom dessa tätorter kan generellt sett en betydligt kortare insatstid 

upprätthållas. I Kvidinge finns frivillig brandkår utan regelbunden beredskap.  

 

Täckningsgrad vid larm  
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Vid kontroll av insatstider i samband delårsrapport 2016 så var resultatet att 87% av utryckningarna 

var styrkan på plats inom 10 min, vid 97% inom 15 min och vid 100% inom 20 min. Jämför man 

tiderna mot några år tillbaka så har vi förbättrat tiderna betydligt, då mycket beroende på att vi nu är 

på plats tidigare med våra FIP, första insatsperson. 

Räddningstjänstens beredskapsresurser  

Ort Ledning Brandmän Anm. Ansp.tid 

Klippan 1 styrkeledare - FIP 5 Deltid 5 min 

Ljungbyhed 1 styrkeledare – FIP 4 Deltid 5 min 

Åstorp 1 styrkeledare - FIP 5 Deltid 5 min 

Kvidinge  - Frivillig brandkår - 

 

Räddningsstyrkornas uthållighet är begränsad och insatser som pågår över längre tid, uppnås 

uthålligheten genom samverkan med angränsande kommuner. Begränsningar i uthålligheten kan gälla 

såväl personal som materiel. Samverkan i räddningstjänst sker med grannkommunerna genom avtal 

där närmsta räddningsstyrka alltid larmas oberoende av var kommungränsen går, så kallad gränslös 

räddningstjänst. 

En första insats kan ske med styrkor från annan kommun inom vissa geografiska områden via avtal 

med angränsande kommuner i nordvästra Skåne. Samverkan sker även med gemensamma 

befälsresurser. Samverkan bedrivs i första hand inom Skåne Nordväst som omfattar kommunerna: 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Perstorp och 

Örkelljunga. 

Samtliga befattningar och nivåer av räddningstjänstpersonal övas och kvalitetssäkras för att kunna 

möta de risker som dagens samhälle omfattar samt för att skapa trygga och handlingskraftiga 

medarbetare. En årlig målformulerad övningsplan upprättas därför för räddningstjänstens personal 

genom kvalitetssäkringsarbetet, 1 tjänst sköter all denna planering. 

  

Ledningsberedskap 

Nivå Befattning Ansp.tid 

Ledningsnivå 4 Räddningschef i beredskap/TIB, Inre befäl  90 sek 

Ledningsnivå 3 Vakthavande brandingenjör 90 sek 

Ledningsnivå 2 Insatsledare/Brandingenjör 90 sek 

Ledningsnivå 1 Styrkeledare 90 sek 

 

Övningstimmar operativ utryckningspersonal (övningstiden kan skilja mellan de anställda) 

Befattning Timmar/år Antal/År 

Insatsledare 24 8-10 

Styrkeledare 60 20-30 

Brandmän 50 20-30 
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Förebyggande verksamhet 

För att det olycksförebyggande arbetet ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt fastställs en huvudsaklig 

inriktning och prioritering årligen. Inför varje nytt år upprättas en tillsynsplan som beskriver det 

kommande tillsynsåret. I tillsynsplanen väljer räddningstjänsten, i samverkan med Skåne Nordväst, ut 

vilka verksamheter som tillsynsarbetet ska fokuseras på. Räddningstjänsten genomför kontinuerligt 

tillsyner av verksamheterna i kommunerna.  

Syftet med tillsynerna är att kontrollera och hjälpa de enskilda verksamheterna att bedriva sitt 

systematiska brandskyddsarbete på ett ändamålsenligt sätt. I vissa fall genomförs oanmälda tillsyner 

som även kan ske utanför ordinarie arbetstider, exempelvis i samband med offentliga tillställningar, 

nattklubbar, restauranger, etc.  

Räddningstjänsten eftersträvar att spegla samhällets krav i detta arbete varför aktuella riskanalyser 

ligger till grund för planeringen. Kommunens arbete med plan- och byggprocesser omfattar interna 

och externa aktörer, räddningstjänsten utgör en av dessa. Räddningstjänstens roll i dessa processer är 

att agera remissinstans avseende brand- och riskfrågor ur kommunens perspektiv. 

Räddningstjänsten erbjuder även utbildning ibland annat systematiskt brandskyddsarbete, heta arbeten, 

allmän brandkunskap och brandkunskap för grundskoleelever som syftar till att stärka den enskildes 

medvetenhet och kunskap avseende olycks- och riskreduktion i vardagen. 

Kommunen ansvarar även för all rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen har slutit avtal med 

enskilda entreprenörer, så kallade sotningsdistrikt, som tilldelats ett geografiskt område för att utföra 

rengöring och brandskyddskontroll. Sotningsdistrikten ska hålla ett register över samtliga objekt inom 

detta område som omfattas av rengöring och brandskyddskontroll.  

När en händelse/olycka sker som i sin tur föranleder en räddningsinsats är kommunen enligt LSO 

skyldig att, i skälig omfattning, klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har 

genomförts. Detta resulterar i någon form av undersökning som kan generera allt ifrån en muntlig 

genomgång med en enklare dokumentation till föreläsningar och rapporter om olyckan. Vid särskilt 

utvalda händelser görs en mer djupgående olycksundersökning av räddningstjänstens olycksutredare.  

Under året 2015 utbildades 1683 personer i brandskyddskunskap. I HLR utbildades det173 personer, 

72 personer i Heta arbete och det var ca 550 personer på studiebesök. Styrkorna har också deltagit i 

flera olika evenemang inom kommunerna under det gångna året. Förebyggandearbetet sker idag i 

många fall i enlighet med räddningstjänsterna i Skåne Nordvästs riktlinjer i syfte att skapa en så 

likvärdig syn och bedömning som möjligt. Detta sker bland annat genom nyttjandet av gemensamt 

framtagna tillsynshandböcker och bedömningsgrunder. Till vardags är det främst den heltidsanställda 

dagtidspersonalen som arbetar olycksförebyggande.  

Vid särskilda tillfällen och evenemang brukar även den deltidsanställda personalen bedriva 

olycksförebyggande i form av informationskampanjer, denna verksamhet är dock begränsad av att vi 

inte kan belasta deltidspersonalen med mer arbetstid. Den heltidsanställda personalen utgår från 

brandstationerna i Klippan och Åstorp och verkar gränslöst över kommungränserna i detta arbete.  

Insatsledaren i Räddningstjänsten Söderåsen har även kompetens och delegation inom det 

förebyggande området. Detta innebär en beredskap att utföra tillsyner och andra förebyggandeuppdrag 

oavsett tid på dygnet. 
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Workshop 1 2016-06-07 sammanfattning 

Deltagare i Workshop 1 var all dagtidsanställd personal och BRF. 

Vid Workshop 1 fördes en helt öppen dialog om Räddningstjänstens Söderåsens framtid gällande de 

utmaningar vi ställs inför, och följande frågeställningar/framtidsalternativ var uppe för SWOT analys.  

Det resultat som presenteras i de olika frågeställningarna nedan är det som framkom vid grupparbetena 

och som framkommit senare efter fortsatta dialoger. 

Nuvarande organisation Räddningstjänsten Söderåsen (organisation samverkansfråga) 

 
Styrkor 

- Dagtidsorganisation nära 

kommuninnevånaren 

- Förvaltningsorganisationen nära övriga 

kommunförvaltningar  

-  

Svagheter 

- Svårt att behålla personal 

- Kultur, negativ tendens alla vill påverka den 

lilla organisationen 

- Svårt att vända trender 

- Liten organisation, lite personalresurser för att 

jobba med förebyggande och operativ 

verksamhet i dagtidsorganisationen 

- Svårt att hålla spetskompetens inom de olika 

enheterna   

-  

Möjligheter 

- Kan påverka vår framtid 

-  

Hot 

- Rekryteringsproblem deltid och dagtid 

- Svårt att upprätthålla kompetens/kvalitet 

- Dålig redundans i systemet 

- Problem att upprätthålla nuvarande 

personalnivå på utryckningsstyrkorna  

 

 

 

Räddningstjänsten Söderåsen växer med fler kommuner (organisation samverkansfråga) 

Styrkor 

- Större flexibilitet 

- Mer resurser/dag/operativt 

- Kan påverka vårt arbetssätt 

- Utbyte erfarenheter 

Svagheter 

- Löser inte vårt rekryteringsproblem 

Möjligheter 

- Lättare att bygga heltidsorganisation 

- Lägre kostnader, slimmad 

organisation/resurser 

- Specialfunktioner fördelat 

Hot 

- Rekryteringsproblem 

- Större administration 

- Gynnar inte avtal/samarbete i Skåne nordväst 

räddningssamverkan 

 

  

99 (110)105 (281)



 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
SÖDERÅSEN 
 
 

 
 

SID 13(19) 

 

 

Räddningstjänsten Söderåsen | Torggatan 19B | 265 35  ÅSTORP | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-575 90 

E-post: raddning@astorp.se | Org.nr. 212000-0936 | Pg 11 01 50 - 0 

Ansluta till Räddningstjänsten Skåne Nordväst (organisation samverkansfråga) 

Styrkor 

- Större organisation 

- Mer specialistkompetens 

- Bättre redundans i dagtidsorganisationen 

- Mer kraft och resurser i organisationen att 

lösa de utmaningar/problem som vi har 

framför oss. 

- Inga faktureringar mellan kommunerna, vid 

insatser, stora kostsamma insatser fördelas 

på fler 

- Större upphandlingar, lättare att påverka 

kostnader vid större upphandlingar 

- Större resurser i myndighetsutövningen 

Svagheter 

- Fortfarande personalproblem med deltid  

- Man har mindre påverkansmöjligheter som 

enskild anställd 

- Kommunikationsvägar/kontakt mellan 

kommunen och förbundet kan bli större 

 

Möjligheter 

- Möjlighet att påverka hela Skåne Nord Väst 

inom specifikt område 

- Större resurser att utnyttja i organisationen, 

både operativt och förebyggande 

 

Hot 

- Ev mindre styrkor egna kommunerna? 

- Ev mindre personalstyrka på plats i 

kommunerna? 

- Mindre egenkontroll 

 

 

Kombi hel/deltid tex 2 dag + 3 deltid, deltid natt/helg (organisation operativ bemanning) 

Styrkor 

- Nära kommuninnevånaren 

- Nära övriga andra kommunförvaltningar  

- Mer personal att jobba med 

- Större flexibilitet  

- Enklare att rekrytera dagtid 

- Enklare att rekrytera deltid 

- Tre operativa styrkor  

Svagheter 

- Något minskade styrkor 

Möjligheter 

- Karriärmöjlighet för deltid 

- Kan påverka vår framtid 

- Behålla deltidspersonal, flexibilitet i 

schemaläggningen 

- Lättare att vända trender 

 

Hot 

- Behålla deltidspersonal 

- Klyfta mellan heltid och deltid 
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Differentierad styrka dagtid hela området. Deltid två styrkor hela området natt och helg 

(organisation operativ bemanning)  

Styrkor 

- Nära kommuninnevånaren  

- Nära övriga andra kommunförvaltningar  

- Mer personal att jobba med 

- Större flexibilitet  

- Enklare att rekrytera dagtid 

- Enklare att rekrytera deltid 

- Kortare insatstid där dagtidsstationen är 

placerad 

Svagheter 

- Ökad insatstid på övriga orter 

- En styrka dagtid i stället för tre 

- Försämrad uthållighet  

- Räddningstjänstens permanenta närvaro 

försvinner från en ort 

 

Möjligheter 

- Karriärmöjlighet för deltid 

- Kan påverka vår framtid 

- Behålla deltidspersonal, flexibilitet i 

schemaläggningen 

- Lättare att vända trender 

 

Hot 

- Behålla deltidspersonal 

- Klyfta mellan heltid och deltid 

- Svårt att genomföra politiskt 

Förtydligande 

Lönekostnaderna för en styrka om 1+5 deltid motsvarar en dagtidsstyrka heltid på 1+6. Väljer man dessutom 

att lägga en eller två av dagtidstjänsterna (nuvarande bef personal) alt IL på styrka, så motsvarar det en 

dagtid heltid på 1+7 alt 1+8.  

Denna styrka bör då vara geografiskt/strategiskt placerad för att kunna täcka hela insatsområdet dagtid. 

Natt/Helg behåller man två deltidsstyrkor liknande dem man har idag, och de i sin tur täcker hela 

insatsområdet. 

 

Slutsats workshop 1 

Tittar man utfallet från workshop 1 så kan man se att det finns två framtidsfrågor som utkristalliserar 

sig.  

 En fråga är hur ska samverkan ska se ut i framtiden, ska vi klara oss själv och ha avtal med 

övriga grannkommuner eller ska vår organisation växa eller ska vi ansluta oss till förbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst?  

 

 Den andra frågan är hur vi ska bemanna och organisera de operativa styrkorna i framtiden? 

Har vi idag resurser för att klara av att rekrytera och behålla personal till den operativa 

organisation vi har idag, är det ens möjligt att kunna rekrytera med de krav som ställs, med 

bibehållen kompetens och kvalitet. Eller ska vi bygga upp en annan struktur/organisation för 

de operativa styrkorna som är lättare att bemanna och hantera?  
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Workshop 2 2016-08-30 sammanfattning 

Deltagare i Workshop 2 var all dagtidsanställd personal, lokala deltagare från BRF och politiker från 

räddningsnämnden.  

Vid Workshop 2 fördes dialog i blandade grupper om Räddningstjänstens Söderåsens framtid gällande 

de utmaningar och frågeställningar/framtidsalternativ som var uppe för dialog vid workshop 1. 

Som underlag fanns utkast 2 och en kostnadsanalys. 

Samlade frågeställningar kom upp och kommenterades! 

Frågan om en eventuell anslutning/samgående med förbundet Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst.  

”Om vi inte går med, vad händer då?” 

 Högre avgifter för gemensamma tjänster? 

 Kan vi bli tvingade att gå med? 

”Om vi går med i förbundet, vad måste vi då tänka på?” 

 Hur kan vi om vi väljer att gå med, sälja in Räddningstjänsten Söderåsen. 

 Vad är vi bra på, vad bidrar vi med som inte finns i förbundet? 

 Vad kan förbundet ge oss som vi inte redan har? 

 Vi behöver söka kontakt med närliggande kommuner som gått med för att höra hur det 

egentligen blev efteråt. 

 Måste gå in med öppna ögon. 

 Man vill försäkra sig om att personalens bästa och 3e mans bästa kommer i fokus.  

 Klippan/Åstorp måste sätta upp vilka krav vi vill ska uppfyllas om man diskuterar förbund, 

möter förbundet inte önskemålen, så ska vi inte gå med. 

 

”Risker/konsekvenser med att gå in i förbundet?” 

 Mindre generalister, fler specialister. 

 Bättre redundans och mer resurser i en större organisation. 

 Centralisering av bemanning, vilket gör att möjligheten till spontan kontakt med invånarna 

försvinner? 

 Prioriteringarna blir svårare i en större organisation? 

 Politikerna ”kommer in från sidan”- mindre möjlighet till ”hjärtefrågor”? 

 Ur personalsynpunkt upplevs möjligheten att påverka som mindre?  

 De anställda som kommer med förbundet har en annan inställning på gott och ont. Inte den 

genuina känslan, men mer professionella 

 Risk att det bli mindre bemannat i vissa delar? 

 Den förbyggandeverksamheten som hanterar tillstånd/tillsyner ute i våra kommuner får en 

starkare organisation bakom sig om man är med i förbundet. Personalen får större tillgång till 

en kunskapsbank av kollegor. 

 Stor rädsla för anonymitet. 
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”Slutsats gällande förbundet Skåne Nordväst” 

 

 Viktigast för att komma vidare är att ta upp frågan ”Gå med eller inte”. Det måste diskuteras 

då vi endast skjuter frågan framför oss! 

 Besluta hur går vidare i frågan, oavsett vad vi gör så mår organisationen bättre av tydliga 

beslut. 

 Behövs ett beslut om för eller emot ingående i förbundet för att kunna påbörja ett långsiktigt 

arbete/ implementering oavsett vilken den lösning det än blir! 

 Implementeringen i det dagliga arbetet kan påbörjas direkt om det kommer tydliga beslut!  

 Ett beslut oavsett vilket ger trygghet, personalen vet var vi är på väg! 

 

Ett alternativ till förbundet kunde vara att växa i samverkan med andra grannkommuner som 

är mer lika våra egna kommuner 

 Tre eller fler kommuner starkare än två. 

 Ger mer motvikt mot förbundet? 

 Kan skapa ett sämre samverkansklimat med förbundet Skåne Nordväst. 

 Följer inte inriktningen i Skåne samverkan som mer ser en helhet och 3 regioner i Skåne. 

Avseende frågan om bemanning 

 Skall vi införa heltid på dagtid, beroendet av grannkommunerna ökar.  

 Blanda heltid och dagtid, ett alternativ. Personalen delad i frågan men det finns vinster i form 

av kunskapsutbyte och kontinuitet.  

 Ligger högt på styrkan idag, dra ned på det men ger mindre beredskap vilket inte alltid är 

populärt hos personalen, finns risk att de slutar.  

 Tänja på våra gränser vid rekryteringen- se på t.ex Staffanstorps modell, bli mildare i kraven 

och bedömningarna.  

 Se FIP-modellen som mötte mycket motstånd i början men nu fungerar väl i alla områden. 

 Utreda om det finns annan personal anställd i kommunen som kan vara aktuell för en 

deltidstjänst. 

 Mer ekonomiskt med en heltidsstyrka i kombination med framskjutna enheter. 

 Räddningstjänsten är en lärande organisation och behöver därför alltid ha ett visst ”övertal” 

alla utbildas hela tiden.  

 Dagens organisation vad gäller antal styrkor och deltidare fungerar bra men om man ser över 

en 5-årsperiod framöver så känns det redan skakigt. Detta pga. att det antalet 

pensionsavgångar är större än vad tillväxten är då många yngre väljer att sluta. 

 Rekryteringen gör det svårt att hålla dagens verksamhet igång framöver. 

 Man anser det kortsiktigt att försöka lösa rekryteringsproblematiken genom att ändra schema. 
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”Kommentarer kring 1 heltidsstyrka dagtid” 

 Positivt är de kostnader och det arbete som minskar då antalet brandmän och styrkeledare 

minskar. Färre fys- och hälsotester, färre personer att utbilda, färre fordon, lägre 

hyreskostnader. 

 Måste göras en framtidsanalys över hur befolkningstillväxten kommer öka så att en styrka 

verkligen räcker. Kanske kombinera med framskjutna enheter? 

 Positivt är också att vi med en heltidsstyrka kan synas mer för invånarna. Styrkan kan vara 

med på fler evenemang, knacka dörr mm. 

 

Slutsats workshop 2 

Tittar man de frågeställningar som var uppe för dialog så krävs det mer analyser och 

konsekvensbeskrivningar gällande bemanningsformer och hur vi ska lösa den framtida bemanningen. 

Tydliga beslut måste tas i frågan om en eventuell anslutning till förbundet räddningstjänsten Skåne 

Nordväst. 

Långsiktiga lösningar krävs och beslut som skapar en tydlig intention om framtiden för 

Räddningstjänsten Söderåsen! 
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Sammanfattning 

Sammanfattar man denna framtidsstudie och ser de till utmaningar som varit uppe för dialog är 

personalförsörjning, operativ bemanningsform och frågan om en eventuell anslutning till förbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, de stora frågorna. 

Ser man till frågan om personalförsörjningen, då med fokus på deltidspersonalen, så är det stora 

frågetecken om vi klarar av att rekrytera och behålla deltidspersonalen med den kvalitet och 

kompetens vi vill ha på de uppsatta kraven vi ställer på våra förmågor? 

Fler och fler arbetar utanför kommunerna och det är svårt att rekrytera deltidspersonal som kan 

upprätthålla anspänningstiden från både sin arbetsplats och bostad. Verksamheten kommer att få lägga 

stora resurser på rekrytering och utbildningsfrågor framöver om vi ska upprätthålla de operativa 

styrkor vi har idag och för att säkra kvalitet och kompetens på den deltidsanställda personalen.  

Ser man till den operativa bemanningen så har det varit uppe ett flertal förslag i de genomförda 

workshoparna. Förslagen som kommit upp är förslag som eventuellt skulle kunna underlätta 

bemanningen och rekrytering av personal till de operativa styrkorna. En enkel kostnadsanalys är också 

genomförd på förslagen om förändrad operativ bemanning, för att se om det är ekonomiskt 

genomförbart, se bilaga ”Kostnadsanalys”. 

En förändrad personalbemanning på de operativa styrkorna kräver dock mer resurser på analys och 

konsekvensbeskrivning innan en sådan förändring skulle kunna genomföras. Det blir också nödvändigt 

att se över den framtida geografiska placeringen av våra brandstationer för att täcka vårt 

räddningsområde på bästa sätt, beroende på vilken form av bemanning man skulle använda sig av. 

Vad det gäller frågan om en eventuell anslutning till Räddningstjänsten Skåne Nordväst så ligger här 

mycket känslor i denna fråga. Många anställda tror att vi kommer få mindre påverkan på vår 

räddningstjänst, att styrkor ska förändras och att dagtidsbemanning och service ska bli sämre om vi 

skulle gå med i förbundet!? Politiken uttrycker också en oro om eventuell sämre chans att styra och 

påverka den egna räddningstjänsten och en räddningstjänst som eventuellt skulle komma längre från 

den egna kommunen!? Många av farhågorna bygger på vad man tror och känner, men är inte 

besvarade i någon vidare analys. Delar av personalen känner dock en oro över att det finns ett tryck på 

oss om att gå med i förbundet, från förbundet och från andra kommuner, dvs hur tänker vi i denna 

fråga. 

Utifrån den dialog som genomförts i workshoparna så är ett beslut/intention gällande en eventuell 

anslutning till förbundet efterfrågad för att skapa en tydligare bild av framtiden! 

Långsiktiga lösningar och beslut krävs för skapa en hållbar och trygg räddningstjänst för Åstorps och 

Klippans kommuner. 
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Slutsats och rekommendation 

Slutsatsen av denna framtidsstudie och de utmaningar som varit uppe för dialog så är 

personalförsörjning, operativ bemanningsform och frågan om en eventuell anslutning till förbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, de stora frågorna som vi måste besluta om. 

 Den första frågan räddningsnämnden måste ta ställning är om Räddningstjänsten Söderåsen 

ska gå vidare med frågan om en eventuell anslutning till förbundet Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst.  

 

Rekommendation och förslag till beslut i frågan, om en eventuell anslutning till förbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

Vi går vidare med den förstudie Räddningstjänsten Skåne Nordväst levererade under våren 

2016 och bjuder in förbundet till fortsatt dialog, för att få svar på vad en eventuell anslutning 

till förbundet innebär, utifrån de frågeställningar som uppkommit i denna framtidsstudie. 

 

 Den andra frågan är hur vi löser personalförsörjning och vilken operativ bemanningsform vi 

ska ha i framtiden.  

Oavsett om vi går med i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst eller inte, så försvinner 

inte problemen kring rekrytering av deltidspersonal och det kommer behövas en fortsatt 

översyn/konsekvensbeskrivning om hur vi ska organisera och bemanna kommunernas 

räddningstjänst i framtiden, utifrån de förslag som uppkommit i denna framtidsstudie.  

Frågan är om vi ska göra det i egen regi med tillsatta interna eller externa resurser. Väljer vi en 

anslutning till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst så kommer räddningstjänsten 

bedömas hur ett geografiskt helhetsperspektiv utifrån Skåne nordväst och betydligt mer 

resurser kommer finnas tillgängliga för jobba med en framtida organisation och 

bemanningsform. 

 

Rekommendation och förslag till beslut i frågan, hur vi löser personalförsörjning och vilken 

bemanningsform vi ska ha i framtiden. 

I det långsiktiga perspektivet finns det två inriktningar att ta ställning till, en väg är att vi att 

går vidare med frågan om en eventuell anslutning till förbundet enligt första punkten, andra 

vägen är vi att kör vidare i egen regi inom Åstorp och Klippan. Väljer vi att går vidare med 

frågan om en eventuell anslutning till förbundet så hamnar frågan om rekrytering och 

bemanningsformer för en framtida räddningstjänst inom förbundet, och kommer då bedömas i 

ett större geografiskt och strategiskt perspektiv med resurser inom förbundet. Väljer vi att köra 

vidare kommunernas räddningstjänst i egen regi, måste vi besluta vilka resurser som vi ska 

avsätta i en fortsatt utredning och konsekvensbeskrivning gällande bemanningsform och 

organisation. Idag är Räddningstjänsten Söderåsens resurser begränsade och slimmade till 

varje ansvarsområde och det kommer att krävas externa resurser för att göra att en strategisk 

helhetsbedömning av kommunernas framtida räddningstjänst, utifrån de förslag och dialoger 

som denna framtidsstudie genererat.  

 

I det kortsiktiga perspektivet måste vi titta på hur vi ska utnyttja kommunernas resurser till att 

få fler sökande till deltidstjänsterna, och om vi eventuellt kan ställa krav vid rekrytering inom 

kommunerna och utnyttja/dela personal mellan räddningstjänst och övriga förvaltningar. 
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Diarienr:       

 

 

 

 

 

      

Kostnadsanalyser  

 

Kostnad operativa deltidsresuser 2016 

 

Deltid 3 styrkor 14 Bmd + 3 SLD + reservpersonal (2015 + 3%) 

Bruttolöner + sjuklön + andra ersättningar ca 6 300 000 kr/år 

Ink PO ca 8 820 000 kr/år 

 

Kostnad befattningar 

 

Deltidsbrandman/tjänst (snittkostnad 2015 + 3%) 

Bruttolön/Bmd ca 113 000 kr/år, ca 17 veckor/man, 3 man = 1 tjänst ca 339 000 kr/år 

Ink. PO Bmd/tjänst ca 474 00 kr/år 

 

Styrkeledare deltid/tjänst (snittkostnad 2015 + 3%) 

Bruttolön ca 140 000 kr/år, ca 17 veckor/man, 3 man = 1 tjänst ca 420 000 kr/år 

Ink PO ca 588 000 kr/år 

 

Brandman dagtid (26 000 kr/mån) 

Bruttolön ca 312 000 kr/år 

Ink PO ca 436 800 kr/år 

 

Styrkeledare dagtid (28 000 kr/mån) 

Bruttolön ca 336 000 kr/år 

Ink PO ca 470 400 kr/år  

 

Brandman heltid dygn (26 000 kr/mån) 

Bruttolön ca 312 000 kr/år, OB ersättning ca 37 000 kr/år = 349 000 kr/år 

Ink PO ca 488 600 kr/år 

 

Styrkeledare heltid dygn (28 000 kr/mån) 

Bruttolön ca 336 000 kr/år, OB ersättning ca 37 000 kr/år = 373 000 kr/år 

Ink PO ca 522 200 kr/år 
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Kostnad alternativa operativa bemanningsmodeller 

 

Differentierad styrka dagtid hela området. Deltid två styrkor hela området natt och helg  
Bemanning operativ styrka dagtid 1 SL + 6 Bm 90 sek anspänning, 1 styrka hela området.  

Bemanning operativ styrka natt helg 2 SLD + 10 Bmd 5 min anspänning, 2 styrkor hela området.  

Dagtidsstyrka kan vara strategiskt placerad och då täcka hela insatsområdet dagtid. Natt/Helg 

behåller man två deltidsstyrkor liknande dem man har idag, och de i sin tur täcker hela 

insatsområdet. 

 

Kostnader 

1 styrka dagtid  

(07:00-16:00 ca 250 vardagar ca 26% av årstiden) 

För att täcka upp semestrar sjukdom mm krävs ca 10 dagtidstjänster i den operativa styrkan. 

1 SL + 9 Bm (några Bm utbildade SL för att täcka upp) 

Bruttolöner ca 3 450 000 kr/år.  

 

2 styrkor deltid natt och helg  

(vardag 16:00-07:00 ca 250 vardagar + 115 helgdagar ca 74% av årstiden) 

2 SLD + 10 Bmd  (några Bmd utbildade SLD för att täcka upp, reserver ej inräknade) 

Bruttolöner ca 3 130 000 kr/år 

 

Bruttolöner totalt ca 6 580 000kr/år 

Ink PO ca 9 212 000 kr/år  

(Not: väljer man använda nuvarande dagtidspersonal för att täcka reserver upp kan man sänka 

kostnader med 1-2 tjänster, ca 350 000 kr/tjänst) 

  

 

  
Styrkor 

- Nära kommuninnevånaren  

- Nära övriga andra 

kommunförvaltningar  

- Mer personal att jobba med dagtid 

- Större flexibilitet  

- Enklare att rekrytera dagtid 

- Enklare att rekrytera deltid 

- Kortare insatstid där 

dagtidsstationen är placerad 

 

Svagheter 

- Ökad insatstid på övriga orter 

- En styrka dagtid i stället för tre 

- Försämrad uthållighet  

- Räddningstjänstens permanenta 

närvaro försvinner från en ort 

 

Möjligheter 

- Karriärmöjlighet för deltid 

- Kan påverka vår framtid 

- Behålla deltidspersonal, 

flexibilitet i schemaläggningen 

- Lättare att vända trender 

 

Hot 

- Behålla deltidspersonal 

- Klyfta mellan heltid och deltid 

- Svårt att genomföra politiskt? 
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Kombi hel/deltid. 

Dagtid, 2 dagtid Bm 90 sek anspänning + 3 deltid 5 min anspänning station Klippan och Åstorp, 

Ljungbyhed 1+4 deltid 5 min anspänning. 

Natt/helg 1+4 deltid 5 min anspänning alla 3 stationerna. 

Styrkorna består av 1 SLD och 4 Bm, dagtid en kombination av deltid och heltid, natt/helg bara 

deltid. 

 

Kostnader 

Styrkor dagtid 4 Bm dag (+ 2 reserv dagtid) + 3 SLD + 8 Bmd. 

Styrkor natt/helg 3 SLD + 12 Bmd  

 

Bruttolöner ca 6 847 000 kr/år 

Ink PO ca 9 585 000 kr/år 

 (Not: väljer man använda nuvarande dagtidspersonal för att täcka reserver upp kan man sänka 

kostnader med 1-2 tjänster, ca 350 000 kr/tjänst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrkor 

- Nära kommuninnevånaren 

- Nära övriga andra 

kommunförvaltningar  

- Mer personal att jobba med 

- Större flexibilitet  

- Enklare att rekrytera dagtid 

- Enklare att rekrytera deltid 

- Tre operativa styrkor  

Svagheter 

- Något minskade styrkor 

Möjligheter 

- Karriärmöjlighet för deltid 

- Kan påverka vår framtid 

- Behålla deltidspersonal, flexibilitet i 

schemaläggningen 

- Lättare att vända trender 

 

Hot 

- Behålla deltidspersonal 

- Klyfta mellan heltid och deltid 

109 (110)115 (281)



 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
SÖDERÅSEN 
 
 

 
 

SID 4(4) 

 

 

Räddningstjänsten Söderåsen | Torggatan 19B | 265 35  ÅSTORP | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-575 90 

E-post: raddning@astorp.se | Org.nr. 212000-0936 | Pg 11 01 50 - 0 

 

 

 

Heltidsstyrka 

1 heltidsstyrka 1+5 90 sek anspänning, hela området. 

 

 

Kostnader 

20 + 4 brandmän + 4+1 SL 

Bruttolöner ca 10 241 000 kr/år 

Ink PO ca 14 336 000 kr/år 

(Not: kostnader är framtagna för en styrka, ev behövs deltidspersonal för sekundära larm 

alternativt FIP eller framskjuten styrka på vald ort. Besparing skulle kunna göras på mindre 

mängd stationer ) 

 

 

 

 

Styrkor 

- Mer övade 

- Bra förbild för deltidsstyrkor, kan 

jobba med deltidspersonalens övningar 

och utbildningar 

- Kortare anspänningstider 

- Lättare att rekrytera  

Svagheter 

- Färre antal egna styrkor att jobba 

med  

Möjligheter 

- Kortare anspänningstider 

- Bm utför dagtidssysslor 

- Bm kan utveckla räddningstjänstens 

verksamhetsområden 

- Bm kan jobba externt med 

förebyggande kampanjer inom 

kommunerna 

-  

Hot 

- Ekonomi, 

- Omfördelning av resurser inom 

kommunerna 
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PROTOKOLL
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§ 116

Remissvar avseende Välfärdsutredningen slutbetänkande Kvalitet i 
välfärden 
KS 2017.0510

Ärendet
Finansdepartementet har 2017-05-25 inkommit med remiss om
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38).

Då frågan är komplex och omfattar många olika områden har 
kommunledningsförvaltningen arbetat fram förslag till yttrande vilket presenteras vid 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06. Arbetsutskottet beslutade 2017-08-16,
§ 109, därför att överlämna ärendet utan eget förslag.

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen godkänna förslag till yttrande 
enligt nedan.
 
Klippans kommun har fått möjlighet att yttra sig över Välfärdsutredningens 
slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38).

Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Upphandlingsenheten och 
Kommunledningsstaben har getts tillfälle att yttra sig.
Socialförvaltningen har framfört att förutom vinstbegränsningen är det i huvudsak tre 
punkter i utredningen som har större betydelse för verksamheten:
1. Utförares rapporteringsskyldighet om väsentlig information om brukare/patienter till
    huvudmännen
2. IVO:s möjlighet att förelägga vite om förändringar av enheter (nya enheter, förändrad
    inriktning, nedläggning av enheter) inte rapporteras in till vårdgivarregistret
3. Statskontorets uppdrag att följa upp huvudmännens uppföljning och kontroll av privata
    utförare.

    Punkt 1 skulle kunna innebära en marginell förbättring för att säkra sammanhållen vård
    kring brukaren/patienten. Dock är användandet av olika journalsystem mellan
    huvudmän och utförare ett större problem för sammanhållen vård anser kommunens
    medicinskt ansvariga sjuksköterska. Vad gäller punkt 2 så har kommunen redan en
    skyldighet att rapportera in förändringar till vårdgivarregistret så skillnaden blir bara
    att vi kan beläggas med vite om kommunen framöver skulle slarva med detta.

Klippans kommun ställer sig i huvudsak positiva till betänkandet och ser positivt på de 
förändringar som berör socialförvaltningen och som har kommenterats ovan. Kommunen 
menar att fokus bör ligga på utveckling av kvalitet och resultat och anser därför att 
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ambitionerna att generellt förbättra möjligheterna att mäta kvalitet är viktiga. 
Förutsättningar att mäta kvalitet ska finnas och förbättras oavsett om tjänsten utförs i 
egen regi eller av annan utförare.

När det gäller statistik bör inriktningen vara att prioritera mått och nvckeltal som anger 
kvalitet och visar trender. Vid konkurrensutsättning kan detta bland annat tillgodoses 
genom att man i avtal definierar begränsade data och nyckeltal som ska rapporteras till 
ansvarig nämnd och kommunfullmäktige. Ett arbete kring detta har Klippans kommun 
påbörjat men inte slutfört avseende kommunal verksamhet på entreprenad inom 
äldreomsorg och grönyteskötsel. Politik och verksamhet bör definiera kvalitetskraven och 
dessa bör ingå i upphandlingar och avtal vid konkurrensutsättning.  Klippans kommun 
arbetar med mätbara mål och med kvalitetsnyckeltal (Q-tal) som löpande ska följas upp. 
Det är viktigt att kvaliteten mäts på enhetsnivå så som föreslås i betänkandet. Klippans 
kommun ser också positivt på förslaget att utveckla progressionsmått inom både skolan 
och socialtjänsten.  Kvalitet bör i högre utsträckning inriktas på att mäta verksamheternas 
medborgarnytta och effekter och resultat på individnivå.

Flera förslag i betänkandet gäller frågor som även berörs i andra statliga utredningar och 
fortsatta uppdrag. Det är viktigt att samordna dessa så att samlade bedömningar kan 
göras.

Slutligen betonas vikten av att nya uppgifter för kommunen följs av resurser enligt 
finansieringsprincipen.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 109.
Utvecklingsstrateg Anders Ebbessons skrivelse 2017-08-30.
Finansdepartementets remiss 2017-05-25.
 
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande som eget svar till 
Finansdepartementet avseende Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden 
(SOU 2017:38).
_____
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§ 117

Ansökan om 2018 års bidrag för statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikåtgärder, RTI-planen 
KS 2017.0598

Ärendet
Trafikverket ger varje år möjlighet för kommunerna att uppdatera fjolårets ansökan om 
statlig medfinansiering till kollektivtrafikanläggningar och förbättringar inom 
trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator. (RTI = Regional TransportInfrastruktur) 
Nytt för i år är att en särskild blankett ska fyllas i för varje objekt samt undertecknas av 
en person behörig att företräda sökanden. Den aktuella planeringsperioden är åren 2018- 
2020. Följande objekt utgör listan från 2017-07-25 som kommunen föreslås söka bidrag 
till (medfinansiering):
 
Genomförandeår 2018
1.     Trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid
        över-gångsställen och gångpassager.
        Beräknad totalkostnad: 500 000 kronor.
 
2.    GC-bana längs Stackarpsvägen, mellan Fabriksvägen och Bälgvägen. Åtgärd för att
       förbättra säkerheten för cyklister förbi DHLs godsterminal och den tunga
       lastbilstrafiken. Fortsättning på Trafik-verkets avsikt med byggandet av GC-vägen
       Krika-Forsby.
       Beräknad totalkostnad: 1 000 000 kronor.
       Preliminärt godkänd i 2016 års ansökan
 
Genomförandeår 2019
3.    Trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid övergångsställen
       och gångpassager.
       Beräknad totalkostnad: 500 000 kronor.
 
4.    Översyn av cykelnätet. Åtgärd för att se över cykelnätet i kommunen och identifiera
       knutpunkter och åtgärder för att erhålla ett sammanhängande cykelnät.
       Beräknad totalkostnad: 200 000 kronor.

5.    GC-bana längs Åkervägen till Rapsvägen.
       Åtgärd för att knyta ihop befintliga GC-vägar mellan Klippan och Vedby.
       Nybyggnad av gångbanor samt förbättrad gatubelysning.
       Beräknad totalkostnad: 880 000 kronor.
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6.    GC-bana längs Krikavägen mellan Pappersbruket och Fabriksallén.
       Avsmalning av gatusektionen för att åstadkomma en bättre förbindelse mellan
       Pappersbruksområdet och butiksområde.
       Beräknad totalkostnad: 950 000 kronor.
 
Genomförandeår 2020
7.    Trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid övergångsställen 
       och gångpassager.
       Beräknad totalkostnad: 500 000 kronor.
 
8.    Ombyggnad till liten cirkulationsplats i 4-vägskorsningen Vedby-vägen-Torggatan-
       Östergatan.
       Beräknad totalkostnad: 2 600 000 kronor.
 
9.    Förbättring av GC-banor utmed Ängelholmsgatan och Vedbyvägen. Nybyggnad av
       upphöjd skiljeremsa mellan GC-bana och körbana.
       Beräknad totalkostnad: 2 300 000 kronor.
 
Genomförande efter år 2021
10.   GC-väg mellan Brännerigatan–Åbytorpsvägen. Nybyggnad av GC-väg från
        Brännerigatan i riktning västerut mot Åbytorpsvägen och längs Ängelholmgatan till
        stationen för att förbättra gång- och cykelförbindelse mellan järnvägs-/busstationen
        och verksamhetsområdet söder om järnvägen.
        Beräknad totalkostnad: 500 000 kronor.
 
Ovanstående baseras på kommunens ansökan för år 2016. Objekt som hittills inte har 
beviljats bidrag är senarelagda ett år. Uppdateringen innebär att kommunen kan lägga till 
objekt eller ändra prioriteringsordning. Trafikverket förväntar sig dock en konsekvent 
planering av kommunen och därmed inga tvära kast avseende prioriteringsordning.
 
I fjolårets ansökan godkändes följande objekt av Trafikverket:
 
För genomförande 2017
·     Trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid övergångsställen 
      och gångpassager (210 000 kronor).
 
Inriktning med genomförande 2018
·     GC-bana längs Stackarpsvägen, mellan Fabriksvägen och Bälgvägen. Åtgärd för att
      förbättra säkerheten för cyklister förbi DHLs godsterminal med den tunga
      lastbilstrafiken.
      Fortsättning på Trafikverkets avsikt med GC-vägen Krika-Forsby (475 000 kronor).
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Beslutsunderlag
Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-08-15, § 63.
Åtgärdsförslag, bilaga Ks § 117/17.

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner förslag till ansökan om statlig medfinansiering med
    50 % för objekt enligt punkt 1-10.
2. Ger teknisk chef behörighet att underteckna ansökan.
_____
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§ 118

Ansökan från Lycke samfällighetsförening om särskilt driftbidrag 
KS 2016.1195

Ärendet
Lycke samfällighetsförening ansöker om bidrag för att förbättra vägen samt ändra 
tillfartsvägar. Arbetet är utfört och har kostat 170 000 kronor inklusive moms. Ansökan 
uppfyller kraven för särskilt driftbidrag från kommunen. Trafikverket ger bidrag med 
70% av kostnaden vilket innebär att kommunens bidragsdel blir 34 133 kronor. 
Kommunens bidrag utbetalas i år eftersom arbetet är utfört och besiktigat av Trafikverket 
(2017-06-08).

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-08-15, § 62.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänner ansökan om 34 113 kronor från Lycke samfällighetsförening avseende
särskilt driftbidrag för förbättring av vägen.
_____
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§ 119

Förslag om att utöka anslaget för bidrag till enskild väghållning 
KS 2017.0473

Ärendet
En sammanställning av Trafikverkets vägdriftbidrag som ska utbetalas år 2017 har 
lämnats in till kommunen. Det kan konstateras att kommunens anslag på 1 149 000 
kronor inte räcker till.
 
För alla enskilda vägar i Klippans kommun, som har rätt till årligt driftbidrag från 
Trafikverket och vars styrelse har ansökt om bidrag gäller följande.

Trafikverkets kostnadsindex för drift av aktuella vägar kan bedömas till 3% för perioden 
2014-2017. Vägföreningarna har alltså haft små ökningar för sina driftkostnader och 
samtidigt fått en anmärkningsvärd stor höjning av det stat-liga bidraget. Behovet av ökat 
bidrag från kommunen kan inte på något sätt hävdas. Teknisk förvaltning noterar att 
kostnaderna efter bidragshöjningen vida överstiger kommunens kostnader för egen 
väghållning.
 

   2014  
       2015     

  
2016  
   

  
2017   
   

ändring 
2014-2017

Trafikverkets driftbidrag   1 822   2 313   2 
603   2 976  + 63 %

Kommunens driftbidrag om 65 %-
regeln används      638      927   1 

129   1 284  + 101 %

Kommunens budget 
driftbidrag+särskilda bidrag      849      849   1 

149   1 149  

Kommunens driftbidrag, faktiskt 
utbetalat*      638      638 

   (lika 2014)
     
776    ?  

 
2017
Årets anslag för driftbidrag och särskilt driftbidrag              1 149 000 kronor
Utbetalat särskilt driftbidrag beviljat 2016                             -365 000 kronor
Bidrag till föreningar med enbart kommunens bidrag             -77 000 kronor
Bidrag enligt 65 %-nivån enligt ovan                                 - 1 284 000 kronor
Underskott                                                                           577  000 kronor
 
Slutsatsen blir att innan driftbidragen för 2017 betalas ut behöver Kommunstyrelsen ta 
ställning till hur underskottet ska finansieras eller att 2016 års driftbidragsnivå ska 
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tillämpas. För övrigt har ansökningar inkommit om särskilt driftbidrag från fyra 
vägföre-ningar. Ansökningarna är inte behandlade men bedöms ge kommunalt bidrag på 
cirka 200 000 kronor.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Tekniskt utskot 2017-06-13, § 43.
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Anslår extra medel om 557 000 kronor för bidrag till enskild väghållning.
 2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Jäv
Kenneth Dådring (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
_____
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§ 120

Förslag till Reglemente för säkerhet vid vägarbete 
KS 2017.0482

Ärendet
Klippans kommun har idag inget dokumenterat beslut kring vilka regler som gäller vid
vägarbeten. Behovet av ett beslut märks tydligt när kommunen tar in entreprenörer som
gör jobb på våra gator. För både entreprenörens och kommunens egen personal skull får
det inte finnas några oklarheter om vad som ska gälla. Det behövs därför ett beslut om
vilket regelverk som ska gälla i Klippans kommun.
 
Det finns idag två alternativ. Det ena är Trafikverkets regelverk som gäller arbete på väg.
Det andra är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer vilka bygger
på Trafikverkets gamla regelverk. Det finns inget krav på att Trafikverkets regelverk ska
gälla på kommunens egna gator, men däremot är de betydligt säkrare än SKL:s
rekommendationer.
 
Eftersom Trafikverket skärpt sitt regelverk gällande arbete på väg föreslår Tekniska
förvaltningen att Trafikverkets regelverk gällande arbete på väg antas.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-06-13, § 41.
Trafikverkets nya säkerhetsregler för vägarbeten, 2017-05-30, bilaga Ks § 120/17.
 
Kommunstyrelsens beslut
Antar Trafikverkets säkerhetsregler att gälla för vägarbeten i Klippans kommun.
_____
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Följande text är hämtad från Trafikverkets hemsida (2017-05-26):  

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/regelverk-for-arbete-pa-

vag/Fliksidor/Trafikverkets-nya-sakerhetsregler-for-vagarbeten/  

 

Trafikverkets nya säkerhetsregler för 

vägarbeten 

Trafikverket har tagit fram nya regler för säkerheten vid vägarbeten. De är bättre anpassade 

för upphandlingar än tidigare regler. Det innebär att alla krav på trafik- och 

skyddsanordningar ska kunna prissättas och ingå i anbud. 

De nya reglerna leder till bättre konkurrensneutralitet och förhoppningsvis säkrare 

vägarbetsplatser eftersom utsikterna att det blir rätt från början ökar. De minskar också 

motivet att spara på säkerhetsåtgärder eftersom de ersätts enligt kontrakt. 

Reglerna, som består av tre dokument, har reviderats två gånger. Bland annat har vissa avsnitt 

förtydligats för att undvika missförstånd. Den senaste versionen 3.0 har nu publicerats och ska 

användas som underlag för kontraktskrav. Vilken version som gäller för varje enskilt kontrakt 

ska framgå av kontraktet. 

Många motiv för nya regler 

Säkerheten på vägarbetsplatserna behöver bli bättre. Det är de flesta överens om. 

Trafikverkets kontrollverksamhet av vägarbeten visar på stora brister, bland annat när det 

gäller tungt skydd och körledning. 

Behovet av tydliga regler som är lätta att följa är stort. De nya reglerna leder till att bara det 

som gäller för varje vägobjekt kommer med i upphandlingskontrakt. Det blir då lättare att se 

vad som gäller, och det blir lättare att göra rätt från början. 

Upphandlingskraven ska inte vara för detaljerade, utrymme måste finnas för innovationer och 

egna lösningar. Grundläggande säkerhetskrav måste dock alltid följas. 

Utöver det ansvar som Trafikverket har som byggherre måste också det ansvar som man har 

som myndighet tillgodoses. Det gäller såväl trafiksäkerhet som framkomlighet. 

Det finns olika lagar och förordningar som styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav 

på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan 

kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både 

personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen. "Vi får aldrig kompromissa med 

säkerheten, den är nummer ett i allt vi gör", har Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm 

sagt vid flera tillfällen. 
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Nya regler och krav 

Det nya regelverket består av tre dokument. 

Övergripande krav eller intern riktlinje 

Övergripande krav eller riktlinje anger hur och när de tekniska kraven ska användas, liksom 

hur man internt inom Trafikverket ska arbeta för att det som ska ingå i kontrakt verkligen 

kommer med i upphandlingen. 

Tekniska krav 

De tekniska kraven gäller för de leverantörer (utförare/entreprenörer) som upphandlas. 

Kraven ska kodsättas enligt AMA-systemet (ett branschgemensamt upphandlingssystem) och 

resultera i att bara de koder (arbetsmoment) som är aktuella i respektive objekt ska omfattas 

av kontrakt. Bara det som gäller ska finnas med. 

Tekniska Råd 

Råden innehåller fakta, tekniska råd och information. Här beskrivs bland annat vilka formella 

krav som finns, benämningar som används och mycket förklaras och utvecklas. Råden blir ett 

komplement för både beställare och utförare. 

Handledning i Upphandla trafik- och skyddsanordningar vid arbete på väg 

Handledningen vänder sig till Trafikverkets samtliga verksamhetsområden som upphandlar 

eller bidrar med sin kompetens vid väg- och servicearbeten samt konsulter som Trafikverket 

har upphandlat för att ta fram förfrågningshandlingar på Trafikverkets uppdrag. 

V3 – principen 

Utmärkning med trafik- och skyddsanordningar ska göras enligt den så kallade V3-principen. 

Den står för: 

 Varna trafikanterna 

 Vägleda trafikanterna 

 Värna vägarbetarna och oskyddade trafikanter. 

Det är tre olika syften, var och ett måste uppnås. Utmärkningen ska göras med den 

bakomliggande tanken att trafikanterna ska få hjälp att göra rätt. 

När trafikanterna närmar sig en vägarbetsplats ska de varnas så att de vet vad som väntar 

längre fram på vägen och hinner anpassa farten. Vid vägarbetet ska de vägledas på ett tydligt 

och säkert sätt förbi arbetsplatsen. När trafiken passerar vägarbetsplatsen ska vägarbetarna 

värnas, skyddas, så att vägarbetet kan genomföras säkert. Vid passagen av arbetsplatsen är 

också trafiksäkerheten lika viktig att beakta som säkerheten för vägarbetarna, såväl för 

fordonsburna som för oskyddade trafikanter. 
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§ 121

Visual appetizer- en webbaserad applikation för måltider 
KS 2017.0520

Ärendet
Vizual appetizer är en projektidé för en mobil webbapplikation med en plattform som 
innebär att vårdpersonal på ett enkelt och inspirerande sätt kan presentera och visa bilder 
på måltider för brukare inom äldrevården och hemtjänsten med syfte att underlätta för val 
och beställning. Den fungerar även som ett stöd för hemtjänstpersonal vid servering och 
planering av måltider samt för kökspersonal i samband med tillagning. Applikationen 
fungerar för olika tekniska utrustningar såsom smartphones, surfplattor och laptops. 
Applikationen underlättar för samtal om maten genom tilltalande bilder och filmklipp. 
Den kan också bistå med enkla råd som höjer måltidsupplevelsen.
 
När äldre personer som idag får sin mat distribuerad från kommunen via hemtjänst eller 
blir serverade på äldreboenden och ska välja mat de vill äta/beställa ges inte de bästa 
förutsättningar för gastronomisk presentation och valmöjlighet i stunden. Inom 
hemtjänsten väljs måltiderna genom att brukaren tillsammans med vårdpersonal sitter ned 
och kryssar i en lista för de näst kommande 30 dagar utan någon bild eller förklaring till 
vad maten innehåller. Detta kan skapa svårigheter för brukare som är utlandsfödda och 
inte vet vad som avses med ”kåldolmar” men även för utlandsfödd vård- och 
måltidspersonal när de ska förklara och/eller förstå olika rätters innehåll och komposition. 
Visual appetizer kommer att kunna öka och säkra måltidsglädjen bland äldre, och därmed 
bidra till en bättre hälsa i det långa loppet, samt underlätta kommunikationen mellan 
brukare och vårdpersonal. Ett verktyg som detta skulle öka möjligheten att ge nyanlända 
ett bättre och snabbare insteg till arbetsmarknaden då det språkliga hindret reduceras och 
kommunikation kan ske via bilden.
 
Klippans kommun och Båstad kommun har arbetat fram projektidén Vizual appetizer 
sedan ett par år tillbaka och kommer att dela på kostnaderna för framtagandet av 
applikationen. Beräknad kostnad för hela projektet är cirka en miljon kronor. Arbetet sker 
i samverkan med Livsmedelsakademin i Malmö.
 
Beslutsunderlag
BeredningsförslagTekniskt utskott 2017-06-13, § 47.
Kostnadsspecifikation, bilaga Ks § 121/17.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut
Anslår 500 000 kronor för framtagandet av Vizual appetizer vilket finansierar genom 
kommungemensamma migrationsmedel.
_____
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Datum 
2017-06-07 

Beteckning 
KS 2017.0520-3. 900 

Ert datum Er beteckning 

   

 

Postadress Besöksadress Telefon Växel  Telefax Hemsida                    Bankgiro  
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00   www.klippan.se          991-2122 
  Direkttelefon  E-post                                    PlusGiro  
                                                                             829 79-6 

 
  

 Kostnadsspecifikation Visual appetizer 
 

Detta är en preliminär beräkning för kostnaderna för att ta fram webbapplikationen         
Visual appetizer. Kostnaderna kommer att delas mellan Klippans och Båstads kommuner.  

 

Kostnadsslag Totalkostnad 
Etapp 1, Framtagning plattform 300 000 
Etapp 2, Portal - innehåll, m m 300 000 
Bilder till Menyutbud, etapp 1-4 250 000 
Mötes- och planeringstid, 5 tillfällen + 
körersättning 

29 000 

Koordinator/proj ledning, 
Livsmedelsakademin 

80 000 

Summa 959 000 
  
 
 
 Lill Spenninge 
 Måltidschef 
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Förslag till Avfallsplan år 2018-2021 för Klippans, Perstorps och 
Örkelljunga kommuner 
KS 2017.0532

Ärendet
Nårab har inkommit med förslag till Avfallsplan för åren 2018-2021 för Klippans, 
Perstorps och Örkelljunga kommuner.

Avfallsplanen har upprättats av Nårab i samråd med Söderåsens Miljöförbund.
 
Tekniska utskottet beslutade 2017-08-15, § 69, att godkänna att Nårabs förslag till 
Avfallsplan ställs ut på Klippans kommunhus, kommunens bibliotek, kommunens 
hemsida samt Nårabs hemsida under perioden 20170915-20171031.

Då Klippans kommun (som bolagsägare tillsammans med Perstorp och Örkelljunga 
kommuner kommun) inte varit delaktig vid framtagandet av förslaget förbehåller sig 
kommunen rätt att inkomma med yttrande under och/eller efter utställningstiden och efter 
det att ägarsamråd hållits med övriga ägare av bolaget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför även att Kommunstyrelsen uppdrar till 
teknisk förvaltning att i samråd med miljöstrateg granska förslag till Avfallsplan samt 
upprätta förslag till yttrande.
 
Beslutsunderlag
BeredningsförslagTekniskt utskott 2017-08-15, § 69.
Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2017-08-30.
Förslag till Avfallsplan 2018-2021, bilaga Ks § 122/17.

Kommunstyrelsens beslut    
1. Godkänner att Nårabs förslag till Avfallsplan ställs ut på Klippans kommunhus,
    kommunens bibliotek, kommunens hemsida samt Nårabs hemsida under perioden
    20170915-20171031.
2. Uppdrar till teknisk förvaltning att i samråd med miljöstrateg granska förslag till
    Avfallsplan samt upprätta förslag till yttrande.
_____
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Sammanfattning 

Alla kommuner måste enligt 15 kap. Miljöbalken ta fram en renhållningsordning med 

en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att 

minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen för Nårab-regionen har tagits 
fram i ett samarbete mellan Söderåsens Miljöförbund (SMFO) och Norra Åsbo 

renhållningsbolag (Nårab) under 2016-2017. 
 
Nårab-regionen består av Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner och har 
tillsammans ca 34515 invånare. Kommunerna har både tätortsboende och 

landsbygdsboende många fritidsområden och några större industrier. 
Nårab har antagit sex övergripande mål för hela Skåne Nordväst-regionen som 
omfattas av Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Landskronas, 

Perstorp, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas kommun. Målen är högt 

satta och för att nå målen måste alla kommuner i Skåne Nordväst-regionen bidra 
utifrån sina förutsättningar. 

 
De sex övergripande målen för Skåne Nordväst som ska uppnås till år 2020 är följande: 
•  Avfallsminimering, avfallsmängden ska minska från 500 kg till 320 kg/person och år. 
•  Materialåtervinning, mängden felsorterat avfall ska minska från 200 kg till 100 

kg/person och år. 
•  Avgifta kretsloppen, mängden farligt avfall skall minskas från 3 till 1,5 kg/hushåll 

och år. 
•  God arbetsmiljö, antalet arbetsskador skall halveras. 
•  God service, halvera antalet kundklagomål. 
•  Kostnadseffektivisering, nettokostnaden skall halveras. 
 
Utifrån de regionala målen för Skåne Nordväst har mål och åtgärder föreslagits för 

Nårab-regionen utifrån de förutsättningar kommunerna har idag.  Sex målområden 

har valts ut för att jobba med lokalt utifrån de regionala målen och även de lokala 
målen. 

 
1. Avfallsminimering/Förebyggande av avfall – minska avfallsmängderna per person 
2. Öka materialåtervinningen – minska mängden förpackningar och matavfall som slängs i 

restavfallet. 
3.  Avgifta kretsloppen – minska mängden farligt avfall som slängs i restavfallet och 

matavfallet 
4.  God arbetsmiljö – få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
5.  God service – öka antalet nöjda kunder 
6.       Miljövänligare transporter – minska energiförbrukningen för transport och öka andelen 

fossilfritt drivmedel. 
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1. Beskrivning av Nårab-regionen 

1.1 Folkmängd och fakta 

Nårab-regionen består av tre kommuner; Klippan, Perstorp och Örkelljunga. 

Området är ungefär 870 km2 stort och ligger mitt i nordvästskåne. Kommunerna är 

natursköna och ett rikt friluftsliv med Söderåsens nationalpark, lummiga lövskogar 
och ett 20 tal sjöar. (Källa: respektive kommun) 

 
Den 31 december 2016 bodde 34515 personer inom Nårab-regionen, vilket 
var 556 fler än 2015. (Källa: SCB).  

 
I Nårab-regionen finns ca 12 000 småhusenheter för 1-2 familjer. Av dessa är ca 
1700 fritidsboenden och ca 10 300 permanentboenden. Andelen hushåll som bor i 

lägenheter är låg och totalt finns det ca 5 800 lägenhetshushåll i kommunen varav 

merparten ägs av de kommunala bostadsbolagen. (Källa: Nårab) 

1.2 Näringslivsstruktur 

I regionen finns ca 1700 företag. Kommunerna är varuproducerande eller pendlings 

kommuner. Här ligger Perstorp Industripark som är Sveriges största centrum för 
kemisk industri med 2000 arbetstillfällen. (Källa: SCB och respektive kommun) 

 

1.3 Avfallsorganisation 

Norra Åsbo renhållningsbolag (Nårab) är ett kommunalt bolag som ägs av tre kommuner; 

Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Nårab är beställare av all renhållning som 

kommunerna ansvarar för (inte gaturenhållningen och allmänna ytor som torg etc.). Nårab 

ansvarar för upphandlingen av insamlingstjänster för hushållsavfall och slam. Nårab 

ansvarar även för framtagande av förslag på renhållningsordning med tillhörande 

avfallsplan (tillsammans med SMFO) samt framtagande av förslag på avfallstaxa. 

Enligt konsortialavtal mellan Nårab:s ägarkommuner ska allt hushållsavfall skickas till 

Nårabs anläggning. 

Renhållningen på offentliga platser och de kommunala gator och vägarna ansvarar 

respektive kommun för.  
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2. Lagstiftning och bakgrund 
 

Ett flertal lagar berör avfallsområdet både internationell och nationellt. Övergripande gäller 

EU:s avfallsdirektivsom 2011 implementerades i svensk lagstiftning genom förändringar i 

Miljöbalken och nya avfallsförordningen 2011:927. I avfallsförordningen finns det reglerat att 

alla kommuner i Sverige ska ta fram en kommunal avfallsplan som antas av 

kommunfullmäktige i respektive kommun.  

Innehållet i avfallsplanen regleras genom Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:2 och gäller 

från och med 1 maj 2017. 

Nyheter är bland annat att Gaturenhållning och renhållning på offentliga platser ska ingå i 

avfallsplanen för att man ska få en uppföljning på hur det fungerar och hur behoven ser ut.   

 

2.1 WEEE direktiv 

Under slutet av 2011 enades man i EU om ett nytt direktiv gällande 

producentansvar för elektroniska och elektriska produkter. Direktivet trädde i 

kraft den 13 augusti 2012 och from den 14 februari 2014 är det införlivat i 
svensk lagstiftning. 
 

3. Mål 
 

Enligt avfallsförordningen 2011:927 ska den kommunala avfallsplanen bland annat 

innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Målen i Nårabs 

avfallsplan syftar till att minska avfallets mängd och farlighet i de tre ägarkommunerna. 
Syftet är också att bidra till de mål som kommunerna inom sopsamarbete Skåne Nordväst 

gemensamt beslutat om ska uppnås, och att regionen ska sträva uppåt i EU:s avfallstrappa. 
 

Figur 1: EU:s avfallstrappa. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska all avfallshantering sträva mot att nå 

toppen på trappan. Målet med avfallshanteringen är att avfall aldrig uppstår. 
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3.1 Mål sopsamarbete Skåne Nordväst 

Skåne Nordväst är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Dessa 

kommuner har enats om att arbeta tillsammans för att förbättra avfallshanteringen i regionen 

genom projektet Sopsamarbete Skåne Nordväst. Som ett led i detta har man i alla kommuner 

beslutat arbeta med sex övergripande gemensamma mål som ska uppnås till år 2020. De sex 

övergripande målen är följande: 

 
• Förebyggande av avfall, Avfallsminimering, avfallsmängden ska minska från 520 kg 

till 320 kg/person och år. Detta är summan av matavfall och restavfall, förpackningar 

och tidningar, farligt avfall och grovavfall (trädgårdsavfall ingår inte). 

• Materialåtervinning, mängden felsorterat matavfall och förpackningar i restavfallet 

ska minska från 200 kg till 100 kg/person och år genom att man sorterar ut dessa 

fraktioner så de kan återvinnas. 

• Avgifta kretsloppen, mängden farligt avfall i restavfallet ska minskas från 3 till 1,5 

kg/hushåll och år 

• God arbetsmiljö, antalet arbetsskador för renhållningsarbetarna skall halveras i 

samband med insamling av hushållsavfall 

• God service, halvera antalet kundklagomål avseende insamling av hushållsavfall 

• Kostnadseffektivisering, nettokostnaden skall halveras avseende insamling och 

behandling av hushållsavfallet. 

De sex övergripande lokala målen för avfallsplanen som presenteras i nästa avsnitt 

överensstämmer med de övergripande målområdena som beslutats i sopsamarbete Skåne 

Nordväst. 

3.2 Avfallsplanens mål 2021 
Sex övergripande mål finns för Nårab-regionens avfallsplanering. De tre första målen har 
mål både för hushållens avfall och för verksamheternas avfall. De tre sista målen som 
handlar om god service, god arbetsmiljö och miljövänligare transporter berör endast det 
kommunala renhållningsansvaret. Under varje mål finns förslag på ett antal åtgärder som 
syftar till att uppnå målen. Varje åtgärd har en eller flera ansvariga, där den som är 
huvudansvarig står överst och ska se till att åtgärden genomförs. 

3.2.1 Förebyggande av avfall/Avfallsminimering 

Förebyggande av avfall/Avfallsminimering är det första steget i EU:s avfallstrappa. 
Allt avfall innebär en miljöbelastning på ett eller annat sätt och det bästa är om avfall 

aldrig uppstår. 

 

Mål Skitlite 

Avfallsmängden ska minska från 520 kg till 320 kg/person och år. Detta är summan av 

matavfall och restavfall, förpackningar och tidningar, farligt avfall och grovavfall 

(trädgårdsavfall och gips ingår inte). 

146 (281)



5 
 

 

Hushållsavfall 

Nårabs kommuner ska verka för att hushållens totala avfallsmängd ska minska till 320 

kg/invånare från år 2016 till 2022. Den totala avfallsmängden 2016 var 367 kg per invånare. 

 
Mätning 

Hushållens totala avfallsmängd per person mäts årligen, genom statistik från våg på Nårabs 

anläggning.  I denna siffra ingår säck- och kärlavfall (matavfall och restavfall), förpackningar 

och tidningar, farligt avfall och grovavfall. Trädgårdsavfall och gips ingår inte. 

 

Åtgärd Ansvarig Genomföran
de 

Nårab-regionen deltar aktivt i 

sopsamarbetet Skåne Nordväst. Ett 

sammarbetsprojekt mellan 

kommunerna i Skåne nordväst för att 

stödja kommunerna i arbetet med att 

bland annat minska 

avfallsmängderna 

Klippan, 

Perstorp och 

Örkelljunga 
kommuner 

samt Nårab 

2018-2020 

Nårab-regionens kommuner deltar i 

den nationella kampanjen 
”Europa Minskar Avfallet”. 

Nårab De år som 

kampanjen 

genomförs. 

Nårab-regionens tre 

kommuner arbetar med 

avfallsminimerings-projekt 
i sin egen organisation dvs 

personalutrymme, 

äldreboende och särskilda 
boende, HVB-hem, LSS-

boende etc. 

Klippan, 

Perstorp och 

Örkelljunga 
kommuners 

ledningsgrup

per    

2018-2019 

Återbruksdel på ÅVCerna. 

När grovavfall slängs på 
ÅVC ska alltid frågan 

ställas till kund om det får 

återanvändas istället. 
 

Alternativt att det som 

slängs kan Nårab lämna i 
de material/avfallsflöden 

som är bäst. Om kund vill 

annat så får detta framgå 
eller destruktionstaxa. 

Nårab   2018-2019 

 
 

 

 
 

 

2019-2020 

Få in aktörer på de större 

ÅVCerna som erbjuder 
plats för att lämna möbler 

etc. till återbruk.  

Nårab 2018-2019 

Kampanjer för information Nårab 2018-2021 
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om hyra/dela och förstärka 

second-hand 

Hyra/låna/byta maskiner 
och tekniska produkter. 

Se över möjlighet till ökad 

grannsamverkan 
tillsammans med 

bostadsföreningar/ekonom

iska föreningar, 
samfälligheter, 

bygdeföreningar dvs 

använda de forum som 
finns för att skapa ett 

engagemang. 

Utlåningsrum  
verktyg Fastighetsägare  

bibliotek 

Kommunala 
fastighetsbola

g och Kultur 

/fritid i 
respektive 

kommun 

2019 

Utlåning/hyra 

sportutrustning  
Kultur fritid 

idrottsföreningar 

Kultur/ fritid i 

respektive 
kommun 

2019 

Främja andra alternativ tex 
sökmotorer på internet för 

att få fram information om 

närliggande tjänsteföretag 
och affärer- samarbete med 

kommunernas Näringsliv 

Införa mer sådan 
information på Nårabs 

hemsida 

Nårab, med 
hjälp av 

Näringslivet 

och 
respektive 

kommun 

2018-2021 

Ta fram / dela ut nej tack 

till reklam. 

Nårab 2018 

Vid hämtning av grovavfall som 
bedöms kunna gå till återbruk lämnas 
detta på avsedd plats om inte kund 
märkt upp ”ej återbruk” 

Nårab 2019 

Informationsinsatser som ökar 
kunskapen om avfallstrappan och 
vad som händer med materialet 

Nårab 2019-2021 

Främja matavfallskassar i regionen 

 

Nårab 2018-2021 

Kunskapen om ”bäst föredatum” EJ 
=”ej avändbar efter” 

Nårab tillsammans med 
Skola/fritid 

2018-2021 

Främja verktyg för middagsplanering 
– optimerar matvaror och rätter. 

Nårab 2018-2021 
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Mål verksamhetsavfall 

Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun ska verka och skapa 

förutsättningar för att så lite avfall som möjligt ska uppstå från verksamheter. 
 

 

Mätning 

I nuläget finns ingen komplett tillgänglig statistik på verksamheternas avfall. 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 

Nårab samordnar företag 

genom att skapa nätverk 
så att den enas  

avfall blir den andres resurs 

Nårab 2019 

Kommunerna arbetar för att 

ett återbruks-            

centrum för bygg- och 

rivningsavfall etableras.  

Respektive kommunstyrelse 2018-2021 

Ta fram underlag för 

avfallsmängder och typ  

av verksamhetsavfall för att 

se var man ska prioritera i 

kommunerna 

Respektive kommunstyrelse 
med Söderåsens miljöförbund 
som aktivt gör detta. 

2019-2020 

Nårab-regionens tre 

kommuner arbetar med 

avfallsminimerings-projekt 

i sin egen organisation dvs 
personalutrymme 

Respektive kommunstyrelse 2018-2019 

Vid upphandling ta med 

krav/utvärdering för 

avfallsminimering och 

återbruk av de produkterna 
man köper 

Respektive 

upphandlingsenhet 

2018-2021 

Minska matsvinnet i 

skolkök 
Respektive kommun 2018-2021 
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3.2.2 Öka materialåtervinning 

Materialåtervinning innebär att så lite avfall som möjligt hamnar i restavfallet och går till 

förbränning. Istället ska så mycket som möjligt sorteras ut och bli till nya produkter eller 

återanvändas.  

 
Mål Skitlite 

Materialåtervinning, mängden felsorterat matavfall och förpackningar i restavfallet ska 

minska från 200 kg till 100 kg/person och år genom att man sorterar ut dessa fraktioner så de 

kan återvinnas. 

 

Mål hushållsavfall 

Halvera mängden felsorterat matavfall och producentansvarsmaterial i Restavfallet till och 
med 2021. Detta innebär: 

 

1. Minska mängden felsorterat matavfall i restavfallet med 20 kg/invånare i 

flerfamiljsfastigheter och 10 kg/invånare för villor och fritidsboende till och med 
2021. 

 

2. Minska mängden felsorterat producentansvarsmaterial i restavfallet med 33 
kg/invånare i flerfamiljsfastigheter och 20 kg/ invånare i villor och fritidshus till 

och med år 2021.  
 

Mängden restavfall i Nårab-regionen per invånare var 138 kg år 2016. 

 
Mätning 

Statistik förs årligen på kilogram per invånare. Plockanalyser görs årligen på restavfall och 
matavfall, vartannat år på villahushåll och vartannat år på flerfamiljsfastigheter. 

 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 

Informationsinsatser angående källsortering 

görs kampanjvis 

Nårab 2018-2021 

Informationsmaterial/informationstillfälle för 
nysvenskar. (SFI) 

Nårab Material 2018 
information 2018-
2021 

Driva projekt ihop med bostadsbolagen för att 
öka utsorteringen av rent matavfall och 
producentmaterial från flerfamiljsfastigheterna 

Kommunstyrelsen 
i respektive 
kommun och 
Nårab 

2019-2021 

I samband med plockanalyser göra en 
fördjupad undersökning och samla in mer 
information för att utvärdera resultatet och ta 
fram förslag till åtgärder för det berörda 
området. 

Nårab 2018-2021 

Se över möjligheterna att få en mer 
miljöstyrande taxa. Att förtydliga kravet på att 
förpackningar ska till ÅVCerna om man inte 

Nårab 2018 
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har FNI. 

Viktåterkoppling på respektive 
flerfamiljs/verksamhet hämtställe och 
avfallstyp- verktyg för framförallt 
flerfamiljsfastigheter att se effekter och 
motivera arbetet med att minska restavfallet 
och även avfallsmängden  

Nårab 2018 

Se över möjligheten att samla in mjukplast för 
villorna. 

Nårab 2018 

Se över möjligheten att köra glaset ihop och få 
ett fack över till mjukplast för villorna. 

Se över hur vi använder fackindelningen i 
fyrfackskärl. För att motsvara kundernas 
önskemål och behov samt tillgodose en bra 
kvalitet på materialet. 

Nårab 2018 

Intensifiera bytet till nya Beda 2 (kärl 2) i 

samtliga kommuner, då facket för hårdplast är 

större. 

Nårab 2018-2021 

Utreda behovet av att fortsätta ha en taxa för 

enbart mat- och restavfall, då förpackningarna 

endast går att lämna till 

återvinningscentralerna i regionen. 

Nårab 2018-2019 

Utreda effekterna av obligatorisk 

matavfallsutsortering 

Nårab 2018-2019 

Arbeta för att följa upp om matavfallskärlet 

används.  

Nårab 2019 

Att samtliga kommunala bolag och 
förvaltningar har full källsortering. 

Respektive 
kommunstyrelse 

2019-2020 

Samtliga kommuner får biopåsen till 
matavfallet 

Nårab 2019 

 

Mål verksamhetsavfall 

Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun verkar för att så mycket som möjligt av 
verksamheternas avfall återvinns. Fokusområden är matavfall och bygg- och 

rivningsavfall precis som den nationella avfallsplanen. 

 
Mätning 

I dagsläget finns ingen samlad statistik på verksamhetsavfallet. 
 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 

Informationskampanj görs riktad 
mot livsmedelsföretag och 

livsmedelbutiker med inriktning 

mot matavfall. 
 

Nårab 

(livsmedelsbutiker) 

Söderåsens 

miljöförbund 

(livsmedelsföretag) 

2019 

Skrift om miljöanpassad rivning 

tas fram och skickas ut till 

byggföretag samt delas ut i 

Bygglovsavdelningarna 

i kommunerna samt 

Söderåsens 

2019 
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samband med tillsyn. 
 

miljöförbund 

Vid utredning av förändringar 

på ÅVCerna tas 

hänsyn för att främja 

småföretagares 

utsortering. 

Nårab verkar för att företagare 

ökar sin utsortering av material 
till materialåtervinning 

Nårab 
 

2018-2021 

Kommunen verkar för att 

företagare ökar sin utsortering 

av material till 

materialåtervinning enligt 

föreskrifterna 

Klippan, Perstorp och 

Örkelljungas kommun. 

Söderåsens 

miljöförbund 

2018-2021 

Genomföra projekt samröta 

matavfallet med 

reningsverksslammet. 

Nårab/Reningsverket i 

Klippan 

2018 

Utveckla en förbehandling som 

klarar de kommande kraven på 

bioplastpåsar och andra 

förpackningsmaterial 

Nårab 2018 

 

3.2.3 Avgifta kretsloppen 

En viktig del i avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga ämnen ur 
kretsloppen. Det är också ett av huvudsyftena med framtagandet av en avfallplan 

att minska avfallets farlighet.  

Det finns en del farligt avfall kvar i restavfallet som ska sorteras ut och 
insamlingsmålen kommer att skärpas på nationell nivå. Servicenivån i Nårab-

regionen är under utveckling och förutsättningarna för att kunna samla in bedöms 

som bra för kommuninvånarna. I senaste kundnöjdhetsundersökningen var 82% av 
Klippanborna nöjda/mycket nöjda, 68% av Perstorpsborna och 76% av 

Örkelljungaborna nöjda/mycket nöjda.  

Kunskapen om farligt avfall behöver höjas för att öka utsorteringen. 
 

Mål Skitlite 

Avgifta kretsloppen, mängden farligt avfall i restavfallet ska minskas från 3 till 1,5 kg/hushåll 

och år 

Mål Hushållsavfall 

Minska mängden farligt avfall (inkl. elavfall) i restavfallet med 0,3 kg/hushåll och år till år 

2021. 2016 var det 0,98 kg farligt avfall/hushåll kvar i restavfallet. Baserat på plockanalysen 

på restavfall från villor i Nårab-regionen 2016.  

Inget farligt avfall (inkl. elavfall) i matavfallet. 
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 Mätning 

Årlig plockanalys genomförs på restavfall och matavfall. Vart annat år på villahushållen och 

vart annat på flerfamiljsfastigheter/verksamheter i Nårab-regionen. 

 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 

Testa att införa kampanjer i 
kommunerna som hämtar 
FA från hushållen utvärdera 
och ev. göra det till ett 
permanent insamlingssätt 

Nårab 2019-2020 

 

 

 

2020 

Införa samlare i minst en 
affär i varje kommun 

Nårab 2019-2020 

En informationskampanj 

gällande farligt avfall görs 
riktad mot hushållen. 

 

Nårab 2018-2021 

 

Mål verksamhetsavfall 

Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner ska verka för att farligt avfall från 
verksamheter ska sorteras ut och omhändertas på ett korrekt sätt. 

 
Åtgärd Ansvarig Genomförande 

I tillsynen ska man titta 

särskilt på verksamheters 
klassning och hantering av 

farligt avfall. 

Söderåsens Miljöförbund Görs löpande vid tillsyn 

Utreda de deponier som 
klassats och göra åtgärder 

Kommunerna genom 
Söderåsens Miljöförbund 

2018-2021  

 

 

3.2.4 God arbetsmiljö 

Nårab-regionen är en region med kuperad geografi, många fina småvägar både utanför 

och inne i tätorterna. Detta för det med sig en del svårigheter när det gäller framkomlighet 
för renhållningsfordon som dagligen är ute och tömmer och hämtar avfall. Detta utgör en 

utmaning där man måste hitta en balans då renhållningsarbetarna tillhör en av de 

arbetsgrupper med störst antal olyckor och allvarliga tillbud i Sverige. 

 

De olyckor som sker rapporteras både av entreprenörer och av Nårabs egna personal. Dock 

är det vedertaget att många tillbud anses, av personalen, ingå i arbetet, vilket resulterar i att 

det rapporteras in väldigt få.  

Insamlingsentreprenören har statistik över antalet olyckor och tillbud vilket rapporteras 
varje kvartal till beställaren (Nårab). Rutiner och arbetssätt för Nårabs interna 

arbetsmiljöarbete kan utvecklas och implementeras bättre så att syftet med arbetet uppnås. 
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Mål Skitlite 
God arbetsmiljö, antalet arbetsskador för renhållningsarbetarna skall halveras i samband 

med insamling av hushållsavfall 

Mål hushållsavfall 

Då det är vedertaget att många tillbud inte rapporteras är första målet att få ingång 

tillbudsrapporteringen och att få ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Det andra målet är att antalet olyckor och sjukskrivningsdagar (kopplade till olyckor och 

förslitning) halveras fram till och med 2021. 

Tredje målet är att NMI för Nårab-anställda ska öka. 2018 års mätning kommer ligga till 

grund för detta arbete 

 
Mätning 

Entreprenören och Nårab ska föra statistik över antalet olyckor och tillbud och rapporera 

varje kvartal. 

 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 

Nårab få ett implementerat 

arbetssätt som förbättrar den 

interna rapporteringen och 

SAM inkl. riskbedömning. 

Nårab 2018 

En kampanj för att öka 

antalet inrapporterade 

tillbud från entreprenören 

och Nårabs personal 

Nårab 2018 

Nårab ska få igång ett 

arbetssätt för att hantera 

rapporterade dåliga vägar 

och hämtställe. 

Nårab  2018 

Samarbetet mellan Nårab 

och Teknik och service 

stärks. (avseende 
framkomligheten i 

kommunen). 

Nårab och tekniska kontoren i 

respektive ägarkommun 

2018-2021 

Nya dåliga hämtställen fylls 

på den upprättade listan 

över dåliga hämtställen. 

Fastighetsägare, 

insamlingsentreprenör, 

kommunen och Nårab 

samarbetar för att komma 

till rätta med problemet. 

Insamlingsentreprenör, 

Nårab och Tekniska kontoret i 

respektive ägarkommun 

2018-2021 
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Framtida ÅVCer skapas 

med hänsyn till en god 

arbetsmiljö för det som 
arbetar där och för de 

besökare som vistas på 

anläggningen. 

Nårab 2018-2021 

Öka antalet 3-hjuliga kärl för 

flerfamilj och verksamheter 

där så är möjligt 

Nårab 2018-2021 

Vid nybyggnation av 

enskilda 

avloppsanläggningar ska 

Nårab få ärendena på remiss 

alt. Ha med bedömning av 

t.ex. placering/ 

framkomlighet till brunn, 

tunga lock och långa 

slanglängder vid 

beslutsfattande för att 

möjliggöra en bra tömning. 

SMFO 2018-2021 

Uppmuntra entreprenörer 

att använda sig av ”Bästa 

möjliga teknik” t.ex. 

slangrobotar, 

vibrationsdämpare. 

Nårab 2018-2021 

 

3.2.5 God Service 

Avfallshanteringen är en samhällservice och en viktig del av ett fungerade 

samhälle.  En god service till invånare i Nårab-regionen innebär även att det blir 

lättare för dem att göra miljöriktigt rätta val. Målet för Skåne Nordväst är att 

antalet kundklagomål ska halveras, idag saknar vi komplett statistik för detta, och 
har därför valt att fokusera på andelen nöjda kunder. 

 
Mål Skitlite 
God service, halvera antalet kundklagomål avseende insamling av hushållsavfall 

Mål Hushållsavfall 

Mål nr 1. Antal ej tömda behållare ska 0,5 reklamationer ”ej tömning” per 1000 tömningar. År 

2016 var det 0,79 reklamationer om ”Ej tömning” per 1000 tömningar.  

Mål nr 2. är att bibehålla eller öka Nöjd Kund Index i regionen. År 2016 var det sammanlagda 

NKI-värdet för Nårab-regionen 4,3 (Klippan- 4,3, Perstorp- 4,2 och Örkelljunga 4,3). Detta är 

höga NKI-värden för att vara i renhållningsbranschen. 

Mätning 

En enkätundersökning görs vartannat år för att få ett mått på kommuninvånarnas nöjdhet 
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med renhållningen. Viktigt att kundenkäten är likadan varje år. 

Antal överhopp mäts genom statistik utifrån taggregistreringar och reklamationer. 
 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 

Ny rutin kring insamlingen av 

grovavfall ses över för att eventuellt 

utöka servicen. 

Nårab 2019 

Nöjdkundenkät genomförs vartannat 

år 

Nårab 2018, 2020 

Nårab deltar i kommunaktiviteter 

riktade mot medborgare för att 

informera om renhållningen, 

  Exempelvis boendeträffar                                          

Nårab 2018-2021 

Ett avfallråd bildas med 

representanter från fastighetsägarna, 

villaföreningen och 
hyresgästföreningen 

med syfte att förbättre servicen i 

Nårab-regionen. 

Nårab 2019 

SMS-tjänster införs. Återkoppling 

flerfamiljsfastighetsägare och 

villahushåll påminnelse inför 
tömning. 

Nårab 2018 

Utöka möjligheten till att boka 

hämtning och liknande tjänster via 

hemsidan tex för flerfamiljsfastigheter  

Nårab 2019 

Förbättra samarbetet mellan 

kommunens kommunikatörer och 

Nårab för att nå ut med information på 

kommunens hemsida m.m.   

Respektive 

kommunstyrelse 

och Nårab 

2018-2021 

Se över fackindelningen i fyrfackskärl. 

För att eftersträva att tillgodose 

kundernas önskemål och behov tex 

mjukplast, textil  

Nårab 2018 

Se över tömningsintervallen och 

behållartyper tex underjordsbehållare, 

sopsugssystem etc.  för att eftersträva 

att motsvara kunders behov.  

Nårab 2019 

Intensifiera bytet till nya Beda 2 (kärl 

2) i samtliga kommuner, då facket för 

hårdplast är större. 

Nårab 2018-2021 

Uppdatera och förnya 

informationsmaterial och ”infovägar” 

Nårab 2018-2021 

Intensifiera och utöka arbetet med att 

följa upp och styra 

insamlingsentreprenaden (kärl) t.ex. 

genom  

Nårab 2018-2021 
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Uppföljning av tidpunkt för lagda 

avvikelser i förhållande till inkommen 

reklamation från kund. 

Kvalitetssäkra taggregistrering etc. 
 

3.2.6 Miljövänligare transporter 
 
 

Mål hushållsavfall 

a. Minst 50 % av bränsleenergiförbrukningen för Nårabs maskinpark, och fordon för 

gaturenhållning i samtliga kommuner, ska komma från fossilfria bränslen vid 

utgången av 2021. 

 

b. Bränsleenergiförbrukningen ska minska från 52 kWh/invånare 2016 till under 45 

kWh/invånare till utgången av 2021 för de fordon som står för insamling av avfall 

(renhållningsfordon, slamtömningsfordon och flakbil). 
 

 

Mätning 

Insamlingsentreprenören ska föra statistik om årlig bränsleförbrukning samt bränsletyp.  

Bränsleförbrukningen från insamlingsfordon ska redovisas kvartalsvis till Nårab. 

 

Åtgärder Ansvarig Genomförande 

Vid ev. upphandling av 

entreprenör för insamling av 

hushållsavfall, gaturenhållning 

samt insamling i egen regi ska 

krav ställas på fordon om 

användning av fossilfria 

bränslen. 

Nårab och respektive 

kommunstyrelse/upphandlingsenhet 

2018-2021 

Vid upphandling av 

entreprenör för insamling av 

hushållsavfall eller vid 

insamling i egen regi ska krav 

ställas på att chaufförerna 

genomgått och återkommande 

genomgår utbildning i ECO-

driving för tunga fordon. 

På befintliga entreprenader ska 

detta följas upp att det 

genomförs och effekten av 

utbildningen ska 

dokumenteras. 

Nårab 2018-2021 

Mål på energiförbrukning vid Nårab 2018-2021 
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3.3 Aviserade förändringar och framtiden 
 

 

Andra lagstiftningar och styrningar som påverkar avfallsområdet  

3.3.1 Avfallsutredningen  

Den 30 juni 2011 beslutades det att en särskild utredare skulle göra en översyn av 

avfallsområdet. Utredningen skulle främst omfatta hur ansvaret för insamling och 

omhändetagande av hushållens avfall skulle kunna utformas men även till viss del 
verksamheternas avfall. Utredningen förordar ett större kommunalt ansvar för hushållens 

avfall som även skulle omfattas av producentansvarsmaterialet från hushållen. 

I dagsläget pågår diskussioner mellan parterna som innebär att förpackningar från 

hushållen ska innefattas i det kommunala ansvaret och att avfall som är jämförligt med 

hushållsavfall ska ingå i det öppna verksamheten (tex restaurangers avfall). I diskussionen 
ingår också att det ska bli obligatoriskt med matavfallsutsortering för Sveriges samtliga 

hushåll.  
 

3.3.2  Revidering av Sveriges nationella avfallsplan 2018-2023 

Sveriges nationella avfallsplan och tillhörande program gäller till den 31 december 2017. 

Under 2016 har man utvärderat resultatet som ett steg i arbetet att revidera den inför den nya 

perioden. Arbetet genomförs i dialog med berörda myndigheter och aktörer, hittills genom 

insamling av hushållsavfall ska 

sättas för samtliga 

insamlingsentreprenörer och 

egen personal om det samlas in 

i egen regi 

Krav på förnyelsebart bränsle 

vid upphandling av 

transporter av avfall mellan 

och från Nårabs anläggning 

Nårab 2018-2021 

Byte till fossilfria drivmedel på 

Nårabs egna maskiner 

Nårab  2018, 2019 

Utreda fritidsabonnenternas 

verkliga behov av tömning 

utifrån taggregistreringar, och 

justera abonnemanget utifrån 

resultat. 

Nårab 2018 klar juni 

(använda 

underlag 2017) 

Arbeta för att det bildas 

gemensamma avfallslösningar i 

tätortsvillaområde 

Nårab 2018-2021 

Arbeta för att få gemensamma 

uppsamlingsplatser för tex 

”fritidsområden” 

Nårab 2018-2021 
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möten och dialog med aktörerna i Avfallsrådet. Under 2017 kommer även en remiss att 

genomföras av förslag till reviderad nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program. 

3.4 Nationella mål 

3.4.1 Det svenska miljömålssystemet 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton 

miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för 

miljöarbetet och vad som behöver ske på samhällsnivå om vi ska ha ett hållbart 
samhälle. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som miljöarbetet ska leda till 

i Sverige och etapp- målen anger mål på vägen som vi måste uppnå för att kunna 

nå generationsmålet. 
 

 

Generationsmålet 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
 

 

Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har antagit sexton mål för miljökvaliten. De 16 miljökvalitetsmålen 

utgör grunden i den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen har ett antal 

preciseringar som ska förtydliga vad som ska uppnås. 
 
1. Begränsad 

klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och 
vattendrag 

9. Grundvatten av god 

kvalitet 
10. Hav i balans samt 

levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt 

odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och 
djurliv 
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Avfallsområdet berörs främst utav 3 miljökvalitetsmål: 
 
God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Preciseringar som berör avfallsområdet 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 

konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall 
som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på 

och risker för hälsa och miljö minimeras. 
 
För att underlätta möjligheten att nå miljökvalitetsmålet för god bebyggd miljö 

har regeringen fastställt etappmål inom området avfall som anses vara ett 
prioriterat område. 

 
Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och blir till 

biologiskt så att växtnäring tas till vara, där minst 40 % behandlas, så att även 

energi tas tillvara. Målet ska uppnås 2018. 
 
Etappmål om byggnads- och rivningsavfall. Återanvändning, 

materialåtervinning och annat materialut- nyttjande av icke-farligt byggnads- 

och rivningsavfall är minst 70 viktprocent år 2020. 

 
Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 

nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna (riksdagens definition av 

miljökvalitetsmålet). 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås (riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 
 
 

Mer om miljömålen går att läsa på www.miljomal.nu 
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3.4.2 Från avfallshantering till resurshushållning- Sveriges avfallsplan 2012-2017 

Naturvårdsverket har tagit fram en nationell avfallsplan i enlighet med EU-direktiv och som 

antogs i maj 2012 och gäller 2012-2017. 

I avfallsplanen konstateras det att Sverige kommit långt med att minska miljöpåverkan från 

avfallshanteringen men att det finns en hel del kvar att jobba vidare med. 
 
I avfallsplan har Naturvårdsverket valt att peka ut fem prioriterade områden: 
 
• Avfall i bygg- och anläggningssektorn 
• Hushållsavfall 
• Resurshushållning i livsmedelskedjan 
• Avfallsbehandling 
• Illegal export av avfall till andra länder 
 
Inom varje område har mål och förslag till åtgärder tagits fram. Man har lyft in de etappmål 

som finns under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i den nationella avfallsplanen. 

Naturvårdsverket har även belyst vad olika aktörer kan göra för att bidra till att målen 
uppnås, däribland förslag på vad kommunerna kan göra. 

 

Den befintliga avfallsplanen, som gäller tom siste december 2017, har utvärderats under 
2016 och man har kommit fram till att styrningen av avfallshanteringen kan bli mer 

effektiv genom en avfallsförebyggande strategi med samma prioriterade områden men 

med mindre fokus på åtgärder. Man bör också följa upp en strategi i större utsträckning 
än vad som varit fallet med planen och programmet. Strategins genomslagskraft 

kommer förmodligen öka om Naturvårdsverket har en kontinuerlig dialog med samtliga 

aktörer.  

Den nationella avfallsplanen finns att läsa i sin helhet på Naturvårdsverkets webbsida. 

 

De mål och åtgärder som föreslås för Nårab-regionen ligger i linje med de mål som 
föreslås i den nationella avfallsplanen. 

 

 

3.5 Regionala mål  

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för att ta fram regionala miljömål för Skåne län 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. De flesta målen för Skåne gick ut 2010 men 

därefter har man valt att förlänga ej uppnådda mål till 2012 i väntan på nya etappmål 

från regeringen.  Nya mål håller på att tas och därav redovisas enbart idag gällande mål 
för Skåne län. Avfallsplanen kommer att kompletteras när nya mål för Skåne län 

antagits. 

Begränsad miljöpåverkan 

• Biogas. Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020. 
• Transporter. Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 

procent lägre än år 2007 
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3.6 Lokala mål och arbetsstrukturer 

Det finns lokala måldokument i respektive kommun som berör avfallsområdet i Nårab-

regionen. Även hur man arbetar med att få med avfallshanteringen i planer och t.ex. bygglov 

finns beskrivet här nedan. 
 

3.6.1 Klippan 

ÖP13 – översiktsplan Klippans kommun 

På sidan 60 i översiktsplanen finns ett avsnitt om Avfallshanteringen i kommunen Där man 

beskriver att Nårab har hand om den kommunala avfallshanteringen, att det finns tre 

bemannade återvinningsstationer inkl. möjlighet att lämna farligt avfall.  
 

Miljöprogram 2020 Klippans kommun 

I Klippans kommuns miljöprogram finns ett avsnitt med avfall och konsumtion. Det finns 

tre antagna mål inom området nämligen; 

Miljöanpassad offentlig upphandling- ställa miljökrav på upphandling av varor och tjänster 

Avfallet minskar och det som uppstår ändå tas tillvara- Detta ska uppnås genom att 

kommunen föregår med gott exempel och sorterar allt avfall och väljer varor som genererar 

mindre avfall. 

Ökad kunskap om konsumtion och avfallsområdet- informera om miljöpåverkan som 

konsumtionen har. Skolorna ska arbeta enligt ”Grön flaggs” principer. 

Bygglov och avfallshanteringen 

I detaljplanearbetet är NÅRAB en samrådspart och en standard formulering om att 

avfallshanteringen ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter brukar finnas med i 

planerna. Vid större projekt samråder vi med NÅRAB även i bygglovskedet så att storleken 

på miljöhus blir tillräcklig och tillgängligheten för fordon tillfredställande. [mail från 

kommunen 20170601] 

 

3.6.2 Perstorp 

ÖP06 – översiktsplan Perstorps kommun 

Antogs 2006 och aktualiserades 2010. På sidan 71 har man beskrivit både 

avfallshanteringen för hushållsavfall och avfallshanteringen för det verksamhetsavfall som 

uppkommer i kommunen.  

Miljömålsprogram och klimatstrategi 

Perstorp har ett miljömålsprogram och en klimatstrategi för 2010-2015. Dessa gäller inte i 

dagsläget. 
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 Bygglov och avfallshanteringen 

Inget svar har inkommit 2017-06-07 

 

3.6.3 Örkelljunga 

ÖP07 – översiktsplan Örkelljunga kommun 

I översiktsplanen ÖP07 på s. 38 beskrivs kommunens avfallshantering.  Här beskrivs att 

Nårab är utsedda att ta hand om avfallshanteringen i Örkelljunga kommun, antalet 

återvinningsgårdar och införandet av Beda-systemet (fastighetsnära insamling i fyrfackskärl 

för villor och möjlighet till insamling av förpackningsmaterial fastighetsnära för 

flerfamiljsfastigheter och verksamheter). 

Miljövårdsprogram 

Örkelljunga har ett naturvårdsprogram och en naturvårdsplan som är ett komplement till 

Översiktsplanen för att belysa och integrera kulturmiljövärden och friluftsliv i kommunen. 

Bygglov och avfallshanteringen 

Före bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/industri/lokal beviljas skickas ärendena på 

remiss till Nårab där yttrande önskas gällande lämplig placering, tillräcklig yta, avstånd, om 

det följer riktlinjerna mm. [mail från kommunen 20170413] 
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4. Nulägesbeskrivning hushållsavfall 
 

 

4.1 Insamlingssystem 

Kommunen har enligt lag en skyldighet att se till att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

från verksamheter inom kommunen samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.  

I Klippan, Perstorps och Örkelljungas kommuner har detta ansvaret överlämnats till Norra 

Åsbo Renhållningsbolag AB. 

 
Nårab handlar upp insamling av hushållsavfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar samt 

latrin från entreprenör.  

Nårab erbjuder fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar vid villor samt flerfamilj 

och verksamheter. 

Flerfamiljfastighetsägare kan välja vilken entreprenör som helst till att samla in och hantera 

förpackningarna och tidningarna, förutsatt att dessa har tillstånd att transportera och hantera avfall. 
 

Insamlingsplatser 

I Nårab-regionen finns 7 st bemannande Återvinningscentraler dit hushållen själva kan 

transportera sitt avfall. Öppettiderna varierar beroende på besöksfrekvens och 

kundunderlag. På Återvinningscentralerna kan hushållen lämna papper, 

förpackningar av hård och mjuk plast, papp, metaller, glas, samt trä, trädgårdsavfall, 

elektronikavfall, kylmöbler, annat grovavfall, farligt avfall m.m.  
 

4.1.1 Villor 

Villaägare kan välja mellan flera olika abonnemang med sortering i fyrfackskärl eller, i 
Klippan och Perstorp fortfarande välja ett abonnemang för blandat avfall och i Örkelljunga 

har man möjlighet at bara ha kärl 2 som Bedakärl. Det finns även abonnemang för de som 

väljer att hemkompostera och för de som vill dela kärl med t.ex. grannen. 
Den dominerande abonnemangstypen i kommunen är fyrfackskärl, det så kallade Beda-systemet, vilket 

innebär fastighetsnära källsortering i minst 8 fraktioner. Anslutningsgraden är 93 %.  

 

Fyrfackskärl 

Varje hushåll har två kärl med 4 fack i varje kärl, två stora och två små fack. Kärlens storlek är 

370 liter. 

Kärl 2: Har två större fack för restavfall och matavfall och två mindre fack för 
hårdplastförpackningar och färgat glas- förpackningar. Detta hämtas varannan vecka.  

Kärl 1: Har två större fack för tidningar och pappersförpackningar och två mindre fack för 

metall- och ofärgade glasförpackning. Detta kärl hämtas var fjärde vecka. 

Mjukplastförpackningar samlas inte in. 

 

Ett projekt pågår att byta ut Kärl 2 till ett kärl med annan fackindelning, vilket medför större 

utrymme till hårdplast och mindre till färgat glas och matavfall. Detta gör man för att möta 

behovet av ökat utrymme för hårplastförpackningar. 
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Fritidsabonnemang  

Finns några olika abonnemang för fritidsboende (dvs inte folkbokförda på adressen). Det 
vanligaste är 370-liters Bedakärl (se ovan) där kärl 2 töms varannan vecka i maj-september 

och en hämtning i november, januari och mars. Kärl 1 töms var fjärde vecka under maj-

september och en tömning november, januari och mars.  
Det finns i Örkelljunga en variant med ”Lill-Beda” där man bara har kärl 2, samt i Perstorp 

och Klippan möjlighet att ha osorterat även som fritidsboende. 
 

 

Trägårdsavfallskärl 

Villaägare med trädgårdsavfall, inom tätbebyggt område, kan teckna abonnemang för 190-

liters eller 370-liters trädgårdskärl. Trädgårdskärlet töms 18 gånger om året. 

 
Slam 
Slamavskiljare med anslutet WC töms normalt årligen vid kampanj. Vid tömningen görs 

botten- och toppsugning av slam medan den aktiva mellanfasen lämnas kvar i brunnen. 
Tömning av slamavskiljare kan också göras via budning. I sådana fall töms brunnen på hela 

sitt innehåll. Slamavskiljare och andra brunnar utan WC anslutet kan också tömmas efter 

schema eller vid budning. Slam från fettavskiljare töms normalt en gång per år. Slam från 
fosforfällor töms efter budning. 

 

Latrin 

Latrin samlas in i 45 liters engångsbehållare. Man kan som villakund få hämtning varannan 

vecka och som fritidsabonnent få hämtning 14 gånger per år eller 3 gånger per år.  

 

Grovavfall 
Hushållens grovavfall hämtas avgiftsfritt 2 gång/år efter budning. Även kylmöbler hämtas 
avgiftsfritt efter budning. I övrigt kan grovavfall lämnas på Återvinningscentralerna.  

 

 

4.1.2 Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
 

Fastighetsnära källsortering i minst 8 fraktioner, Beda-systemet, har en anslutningsgrad hos 

flerfamiljsfastigheter med 84 % och hos verksamheter med 60%.  

 

Restavfall 

I flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppstår ska hämtning 
av restavfall ske minst en gång varannan vecka. Insamling sker i: 

• Kärl 190-370 liters 
• Container 3-8 m3 

Det finns möjlighet att ha två olika abonnemang för restavfallet; 

Sorterat abonnemang, vilket är billigare men kräver utsortering av tidningar, 

matavfall, samt förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, papper, hårdplast och 

metall.  

Osorterat avfall – där de boende själva ska åka till ÅVCerna med sina 

förpackningar och tidningar. 
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Matavfall 

Matavfall hämtas minst en gång varannan vecka. Kärlens storlek är140 liter. 
 

 

Fettavfall från matlagning 

ABVA och de tekniska kontoren i respektive kommun styr om en verksamhet behöver 

fettavskiljare för uppsamling av fett från kommunalt anslutna avlopp. Söderåsens miljöförbund 

tar beslut om enskilda avlopp. Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång om året av 

Nårabs entreprenör.  

Frityrfett från restaurang och storköksverksamhet ska samlas in i fettunnor. Hämtning ska ske 

minst en gång om året av Nårab.  
 

 

Förpackningar och tidningar 

Avtal om hämtning av producentansvarsmaterial tecknas med Nårab eller valfri privat 

entreprenör med tillstånd att köra detta material. 

 
Elektronik, farligt avfall och grovavfall  

Abonnemang för batteriboxar och elektronikavfall kan tecknas för flerfamiljsfastigheter. 

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en uppsamlingsplats för grovavfall och att hämtning 

sker.  

 

4.2 Behandling 
 

4.2.1 Restavfall 

Källsorterat restavfall transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta. Avfallet skickas 

därefter till upphandlad, godkänd förbränningsanläggning för energiåtervinning. 
 

4.2.2 Matavfall 

Källsorterat matavfall transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta för omlastning 

till VMABs anläggning. Där förbehandlas och rötas matavfallet. Vid rötningen bildas biogas 

som sedan uppgraderas till fordonsbränsle. Organiska rester som blir kvar efter rötningen 

används som biogödsel.  
 

4.2.3 Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta där det 

behandlas genom krossning och flisning för framtagande av biobränsle och 

kompost.  Komposten blandas sedan upp med bland annat sand och säljs sedan 

som planteringsjord och gräsmattejord på Nårabs Återvinningscentraler. 
 

4.2.4 Fettavfall 

Fettavfall ska transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta där det sedan skickas 

vidare till Svensk Fettåtervinning. Fettet renas och behandlas för att sedan användas som bland 
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annat råvara i kemikalieprodukter. 

4.2.5 Fettslam från fettavskiljare 

Fettslamet från restauranger och storkök körs till reningsverket i Klippan där det går in i deras 

rötningsprocess och blir biogas och biogödsel. 
 

4.2.6 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushållen transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta Där det 

mellanlagras och transporteras sedan vidare av godkänd transportör för slutbehandling 

till godkänd behandlingsanläggning. 
 

4.2.7 Riskavfall 

Riskavfall från hushållen som t.ex. sprutspetsar och kasserade kanyler samlas in i samarbete 

med apoteken. Nårab har avtal med apoteken i Nårab-regionen som genom avtalet 
tillhandahåller gratis behållare för smittförande, stickande och skärande avfall till 

privatpersoner.  Apoteken har genom avtalet åtagit sig att ta emot fulla behållare och sen 

skicka det vidare till godkänd anläggning för förbränning av riskavfall. 

 

4.2.8 Slam från enskilda avlopp 

Slammet från enslikda avlopp behandlas i första hand på respektive kommuns reningsverk. 

Perstorp har tidvis problem att ta emot slammet från den egna kommunens enskilda avlopp 

varvid Klippans reningsverk renar även detta slam. Slammet rötas och genererar biogas samt en 

rötrest som man sprider på åkermark om det är av tillräckligt bra kvalitet, enligt SPCR 120. 

4.2.9.Latrin avfall  

Latrinavfallet lastas om på Nårabs behandlingsanläggning i Hyllstofta innan det av 

arbetsmiljöskäl går till förbränning tillsammans med restavallet. 
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4.3 Avfallsmängder-hushållsavfall 

 
Fastighetsnära kommunalt ansvar (kilo per 
invånare och år) 

 

Restavfall (säck och kärl) 138,4 

Matavfall 65,9 

Grovavfall  1,0 

Trädgårdsavfall 16,2 

Summa hämtat vid fastigheten 221,5 

Tabell 1: insamlade mängder hushållsavfall per invånare (ej producentansvarsmaterial), insamlat vid 

fastigheter i Nårab-regionen 2016. 

Producentansvarsmaterial, Fastighetsnära +  
Återvinningscentraler (kilo per invånare och 
år) 

 

Tidningar 39,5 

Pappersförpackningar 18,5 

Glasförpackningar 17,8 

Plastförpackningar 5,0 

Metallförpackningar 3,0 

Summa förpackningar och tidningar 83,8 

Tabell 2: Insamlade mängder förpackningar och tidningar i Nårabregionen, per invånare 2016 

 

Återvinningscentral (kilo per invånare och år)  

Restavfall (grovt) 11,1 

Trä 25,5 

Trädgårdsavfall 61,6 

Skrot 20,1 

Schakt 0 

Farligt Avfall (ÅVC+ Fastighetsnära) 6,9 

Elavfall (ÅVC+Fastighetsnära) 14,0 

Summa Återvinningscentral 139,2 

Tabell 3: Insamlade mängder grovavall och återvinningsmaterial på Nårabs samtliga 

återvinningscentraler i regionen år 2016. Även insamlade mängder farligt avfall och elavfall som 

samlats in både på återvinningscentralen och vid kommuninvånarnas fastigheter. 

4.4 Plockanalyser 

Under flera år har Nårab gjort plockanalyser på hushållsavfall för att utvärdera 

hur sorteringen fungerar i kommunerna. Plockanalyserna innebär att man 

sorterar blandat avfall och ser vilken typ av avfall som slängs. Från resultatet kan 
man sedan få en indikation på vad som behöver förbättras eller om en genomförd 

insats gett effekt. 

Plockanalyser görs både på matavfallet och på restavfallet. Vart annat år görs det 

på villor och vart annat år på flerfamiljshus. Nedan finns resultatet för de senaste 
analyserna.  
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Plockanalyser restavfallet villor 2016  

 

 

Figurer 2a-c: Resultat från plockanalys av restavfallet för Villor 2016 i de olika kommunerna.  
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Plockanalys restavfallet flerfamiljsfastigheter 2015 

 

 

Figurer 3 a-c. Resultatet av plockanalyser gjorda 2015 på flerfamiljsfastigheter (inkl. verksamheter) i 

respektive kommun. Klippans plockanalys på restavfallet är gjord när de har biopåse för insamling av 

matavfallet, till skillnad från övriga kommuner som har papperspåse till matavfallet. 
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Plockanalys matavfall-villor 2016 

 

 

 

Figur 4 a-c Resultatet av plockanalyser gjorda 2016 på matavfallet i villahushåll (tätort) i respektive 

kommun. 
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Plockanalys matavfall- flerfamiljsfastigheter 2015 

 

 

 
Figur 5a-c Resultatet av plockanalyser gjorda 2015 på matavfallet i flerfamiljsfastigheter (inkl. 

verksamheter) i respektive kommun. 
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5. Nulägesbeskrivning övrigt avfall 
 

5.1 Nedskräpning och renhållning på offentliga platser 

5.1.1 Klippan 

Frågan har ställts till kommunens tekniska kontor – inget svar har erhållits 20170607 
 

5.1.2 Perstorp 

Frågan har ställts till kommunens tekniska kontor – inget svar har erhållits 20170607 
 

5.1.3 Örkelljunga 

Gaturenhållningen utförs i egen regi. Vi sopar gator vår, sommar och höst, Övrig renhållning av 

parker och torg sköts löpande under hela året, dock så töms papperskorgar, samt riktad 

skräpplockning 1-2 dagar i veckan beroende på ”var”. Centrumnära platser är minst 2 

dagar/vecka, innan och efter helg.  

Målet är att ha en ren och skräpfri offentlig miljö, för att ha ett attraktivt och inbjudande 

samhälle. 

Det är givetvis resurser i form av budget, som kan resultera i åtgärder för att ha möjlighet 

förebygga nedskräpningen. Samt att man har med sig nedskäpningsproblematiken i väldigt 

tidigt stadie gällande nya planer etc. att de nya offentliga ytorna blir skötselmässigt lätta att 

sköta och underhålla. Har vi en välskött offentlig miljö, med välklippta gräsmattor, fina 

planteringar osv, så är nedskäpningen liten. Och tvärtom! [mail från kommunen 20170607] 

 

5.2 Insamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det innebär att verksamheterna får anlita 

vem de vill, med tillstånd för transport av avfall till, att hämta deras verksamhetsavfall. Det 

ska sorteras ut det brännbara och fr.o.m. mars 2017 även förpackningsmaterial och tidningar. 

De kan även själva transportera sitt avfall om de har tillstånd för detta.  Verksamhetsutövare 
har själv ansvaret för att det egna avfallet transporteras bort och behandlas enligt EU:s 

avfallstrappa. De som tranporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (vissa undantag vid små 

mängder). 

 
En verksamhet kan även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel avfall från 

fikarum och från städning. Detta hushållsavfall ska hämtas av Nårabs entreprenör.  För 
verksamhetsavfall har Klippan/Perstorp och Örkelljunga kommuner ett planeringsansvar 

och tillsynsansvar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).  
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5.3 Avfallsmängder-verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden verksamhetsavfall som produceras i 

kommunen. Andelen små och medelstora företag är många i regionen och troligvis 

kommer detta avfall in vid Nårabs återvinningscentraler. Dock kan det finnas 

verksamhetsutövare som utger sig för att vara privatpersoner och därför ingår i 
hushållsavfallet som är lämnat på ÅVCn.  

Många verksamheter hanterar sitt egna verksamhetsavfall genom andra entreprenörer och 

dessa mängder samlas inte in förutom de verksamheter som är skyldiga att lämna 

miljörapport och som överstiger gränsen för att lämna statistik på respektive avfallsslag. 

 

Mängder i dagsläget  
Uppgifter från Länsstyrelsen i Skåne 2017-06-02 

EWC-kod Avfallstyp enlig avfallsförordningen Antal ton 
2016 

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer 8,41 

07 Avfall från organisk-kemiska processer 8,22 

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution 9,67 

10 Avfall från termiska processer 4853,02 

13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen 15,61 

15 
Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och 
skyddskläder som inte anges på annan plats 14,48 

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen 29,14 

17 Bygg och rivningsavfall 140,21 

18 
Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed 
förknippad verksamhet 0,02 

19 

Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa 
avloppsreningsverk och framställningar av dricksvatten eller vatten 
för industriändamål 235,26 

20 
Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri-, 
och institutionsavfall) även separat insamlade fraktioner 40,15 

 

Uppgifter från Söderåsens Miljöförbund 2016-10-20 

Avfallstyp  Antal ton 
2015 

Blybatterier 0,75 

Skrot 144,78 

Industriavfall 3,70 

Oljeavskiljareslam 4,80 
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6. Behandlingsanläggningar 
 

Det finns 16 anläggningar tillståndspliktiga avfallsanläggningar (med 90.xx kod enligt 

miljöprövningsförordningen) i Nårab regionen. Utöver det finns det ett stort antal 

anmälningspliktiga avfallsanläggningar (enligt samma definition som ovan). 
Hushållsavfall och majoriteten av producentansvarsmaterial som samlas in av 

kommunen transporteras till Nårab:s återvinningsanläggning i Hyllstofta för 

mellanlagring och/eller sortering innan behandling eller borttransport. 
 

6.1 Nårabs återvinningscentraler  

6.1.1 Återvinningsgård Skånes Fagerhult1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 

elektronik samt farligt avfall.  

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 

mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 

inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 

annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 

när det når mottagaren. 

Objekt id SMFO: 202554 

 

6.1.2 Återvinningsgård Örkelljunga1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 

elektronik samt farligt avfall.  

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 

mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 

inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt 

till annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt 

material vägs när det når mottagaren. 

Objekt id SMFO: 191795 

 

6.1.3 Återvinningsgård Perstorp1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 

elektronik samt farligt avfall.  

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 

mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 

                                                           
1 Enligt uppgifter från Söderåsens miljöförbund (SMFO) 

175 (281)



34 
 

inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 

annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 

när det når mottagaren. 

Objekt id SMFO: 128808 

6.1.4 Återvinningsgård Klippan/Ljungbyhed/Övarp1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 

elektronik samt farligt avfall.  

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 

mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 

inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 

annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 

när det når mottagaren. 

Objekt id SMFO: 8698 

 

6.1.5 Återvinningsgård Klippan/Ljungbyhed/Övarp1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 

elektronik samt farligt avfall.  

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 

mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 

inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 

annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 

när det når mottagaren. 

Objekt id SMFO: 8699 

6.1.6 Återvinningsgård Klippan/Ljungbyhed/Övarp1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 

elektronik samt farligt avfall.  

Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 

mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 

inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 

annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 

när det når mottagaren. 

Objekt id SMFO: 8700 
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6.1.7 Hyllstofta Avfallsanläggning2 

Fastighet: Hyllstofta 46:2 

Verksamhetskod: 90.300, 90.100, 90.160, 90.340, 90.50, 90.70 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 

elektronik samt farligt avfall.  

Behandlingsmetod: mellanlagring, krossning, kompostering, sortering 

Tillåtna mängder: 100 000 ton 

 

 

6.2 Andra behandlingsanläggningar  

Samtliga verksamheter med verksamhetskod 90.xx enligt miljöprövningsförordningen finns 

angivet i bilaga 2 till avfallsplanen. Uppgifterna är hämtade hos Söderåsens miljöförbund och 

Länsstyrelsen i Skåne. 

7. Avfall som omfattas av producentansvar 

7.1 Förpackningar och returpapper 

I Nårab-regionen kommun finns inga återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen AB. Nårab erbjuder istället fastighetnära insamling av förpackningar och 

tidningar för villor och flerfamiljshus och man kan även lämna detta på samtliga 

Återvinningscentraler. Det producentansvarsmaterial som Nårab samlar in behandlas enligt 

nedan. 

7.1.1 Tidningspapper/returpapper och pappersförpackningar 

Tidningar/returpapper och pappersförpackningar som samlas in fastighetsnära transporteras 

till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta. Där det komprimeras innan det skickas vidare för 

vidare sortering och behandling. 

7.1.2 Plastförpackningar 

Mjuk- och hårdplastförpackningar transporteras till Nårab Där komprimeras den innan den 

skickas vidare för sortering och behandling. 

7.1.3 Metallförpackningar 

Metallförpackningar skickas till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta. Därifrån skickas den 

vidare för sortering och behandling. 

7.1.4 Glasförpackningar 

Glasförpackningar sorteras i färgade och ofärgade glasförpackningar. Glasförpackningar 

som samlas in fastighetsnära transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta. 
Därefter skickas förpackningarna till Svensk Glasåtervinning. 

                                                           
2 Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Skåne 
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7.1.5 Batterier 

Batterier omfattas av producentansvar genom förordningen om producentansvar för batterier 

(2008:834). Nårab erbjuder fastighetsnära insamling av småbatterier för 

flerfamiljsfastighetsägare och verksamheter. Dessa mellanlagras på Nårabs anläggning i 

Hyllstofta innan de transporteras av godkänd transportör till godkänd 

behandlingsanläggning. 

7.1.6 Bilar och däck 

Bilar och däck omfattas av producentansvar. Det innebär att den som tillverkar eller 

importerar bilar och däck till Sverige ska se till att material från dessa produkter återanvänds, 

återvinns eller tas om hand på ett miljömässigt sätt. 

Ansvarig för omhändertagande av däck är Svensk Däckåtervinning AB som anlitat Ragnsells 

för insamling och återvinning. Däckverkstäder har en skyldighet att ta emot däck utan fälg 

utan kostnad. 

7.1.7 Elavfall 

Nästan allt elavfall omfattas av WEEE och producentansvar. Producent och importör är 

skyldig att tillhandahålla insamlingssystem för elavfall. Även elektronikbutiker räknas som 

producenter och ska ta emot kasserad elektronik från hushåll vid köp av ny vara.  

Insamlingen drivs i huvudsak av El-kretsen där de flesta producenter och importörer idag är 

anslutna. El-kretsen har avtal både med kommuner och privata tranportörer för insamling av 

hushållens och verksamheters elavfall. Producentansvaret omfattar i dagsläget inte så kallade 

fasta elinstallationer som normalt inte går att ta med sig vid flytt, eller industrimaskiner. 

 

7.1.8 Läkemedel 

Sedan 2009 är det producentansvar på läkemedel vilket innebär att den som säljer läkemedel 

ska ta emot överblivna läkemedel från privatpersoner.  Alla apotek med försäljning av 

läkemedel ses som producenter och har en skyldighet att ta emot läkemedel samt informera 

om möjligheten att lämna ifrån sig läkemedel. Producentansvaret omfattar inte läkemedel som 

klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Cytotoxiska läkemedel och cytostatika 

klassas som farligt avfall. 
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8. Uppföljning 
Uppföljning av avfallplanen inklusive MKB ska ske i maj varje år. Uppföljningen ska skickas 

till kommunstyrelsen och Nårab:s styrelse. Sammankallande är Nårab. 

För väsentliga förändringar i avfallsplanen ska beslut tas i kommunfullmäktige. Senast 2021 

ska arbetet med att revidera avfallsplanen påbörjas. 
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Sveriges miljömål (2017), miljomalsportalen.se (2017) 

  

179 (281)



38 
 

 

Bilaga 1: Nedlagda avfallsupplag 
En inventering av gamla avfallsupplag genomfördes i början av 1970 talet samt 1980 talet i 

samtliga kommuner. Därefter har Örkelljunga 2014 gjort en ny inventering och riskbedömning 

enligt gällande kriterier, nämligen Mifo fas 1, därav en annan riskklassning. Övriga 

kommuner har inte gjort detta ännu.  

För Klippan och Perstorp gäller följande klassning (ej enligt gällande kriterier); 

Deponierna klassades utifrån risker och behov av åtgärder vid inventeringen i fyra klasser 

enligt nedanstående specifikation: 

4 – särskilda miljöskyddsåtgärder synes ej behövliga 

3 – objektet synes kunna föras till grupp 4 efter enkla åtgärder 

2 – prov och undersökningar bör göras för att kunna ta ställning till behov av åtgärd 

1 – särskilda miljöskyddsåtgärder bedöms nödvändiga 

 

Perstorp- Riskbedömning ej gjord enligt Mifo fas 1, klass utifrån SMFO sammanställning 

Avfallsupplag 

(fastighetsbetecknin

g) 

VU Påbörjad Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

Oderljunga 4:7, 4:9 Perstorps 

kommun 
  Hushållsavfall   

Hönsholmatippen- 

Spjutseröd 6:19 

Perstorps 

kommun 
 1975 Hushållsavfall 

och 

industriavfall 

2 Eldade 

olagligt det 

mesta 

Klockareskogstippen- 

Perstorp 20:3 

Perstorps 

kommun 
1970 1975 Mest 

hushållssopor 

och 

schaktmassor 

4  

Perstorp 25:115 Perstorp 

Fastighets 

AB 

  hushållssopor  Norr om ån 

Perstorp 25:115 Perstorp 

Fastighets 

AB 

  Industritipp   Söder om 

ån 

Svaravaren 19 FAAC 

Nordic AB 
  Fd ESAB 

industritipp 

  

Sluthagstippen- 

Perstorp 25:114 

Perstorp 

Fastighets 

AB 

     

Asketippen- Perstorp Perstorp 

Fastighets 
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25:114 AB 

Ypparpstippen  1940 1950 Hushålls- och 

industriavfall 

4 Enligt 

tidigare 

avfallsplan 

Toarp 4:7  1940 1950  4 Enligt 

tidigare 

avfallsplan 

STG 9 

klockareskogen 

 1970 1975 hushållsavfall 4 Enligt 

tidigare 

avfallsplan 

Spjutseröd 6:19  ? 1975 Hushållavfall 

och 

industriavfall 

2 Enligt 

tidigare 

avfallsplan 

 

Klippan- Riskbedömning ej gjord enligt Mifo fas 1, klass utifrån SMFO sammanställning 

Avfallsupplag 

(fastighetsbetecknin

g) 

VU Påbörjad Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

Killebacke, Rönne å – 

Klippan 3:7 

Klippans 

kommun 
1951 1975 Hushållsavfall, 

industriavfall, 

slam och latrin 

 Årtal mm 

enligt tidigare 

avfallsplan 

Killebacke, Bäljeneå – 

Klippan 3:15 

Klippans 

kommun 
1928 1971 Hushållsavfall, 

industriavfall, 

slam och latrin 

 Årtal mm 

enligt tidigare 

avfallsplan 

Söndraby,Vedby – 

Söndraby 3:9 

Klippans 

Kommun 
 Innan 

1984 

Hushållsavfall, 

industriavfall 

kan ha 

förekommit 

2 Inte prövad 

enl. 

miljöskyddsla

gen . 

Situationen 

bedöms 

känslig för 

ytvatten. 

Norbjär ?  Innan 

1984 

Hushållsavfall, 

industriavfall, 

byggnadsavfall, 

trädgårdsavfall 

3 Inte prövad 

enl. 

miljöskyddsla

gen 

Kopparmöllan – 

Ugglarp 9:39 

Privat  Innan 

1984 

Hushållsavfall, 

industriavfall 
2,3 Inte prövad 

enl. 

miljöskyddsla

gen 

Nybygget – 

Nybygget 1:1 

Privat  Innan 

1984 

Hushållsavfall, 

industriavfall, 

byggnadsavfall, 

trädgårdsavfall 

2 Inte prövad 

enl. 

miljöskyddsla

gen. 

Situationen 

bedöms 

känslig för 

ytvatten. 

Riseberga- Vieröd 3:4, Riseberga 

kommun 
 1973 Hushållsavfall, 

industriavfall, 
3 Inte prövad 

enl. 
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3:3 byggnadsavfall, 

trädgårdsavfall. 

Eldning 

förekom 

miljöskyddsla

gen 

Riseberga- Vieröd 3:4 ? 1972  Täckmassor, 

olja, bensin, 

batterisyra, 

bilar, spillolja 

 Prövad enl. 

miljöskyddsla

gen 

Hyllstofta – 

Hyllstofta 4:78, 4:133 

?  1988 Hushållsavfall, 

industriavfall, 

byggnadsavfall, 

trädgårdsavfall 

2 Inte prövad 

enl. 

miljöskyddsla

gen. 

Situationen 

bedöms 

känslig för 

ytvatten. 

Övarp – Övarp 17:1 privat   Hushållsavfall, 

industriavfall, 

byggnadsavfall, 

trädgårdsavfall, 

läderavfall 

(hudar) 

 Inte prövad 

enl. 

miljöskyddsla

gen. 

Situationen 

bedöms 

känslig för 

ytvatten. 

Otjänligt 

vatten i 

bäcken 1968. 

Klintarp    Industriavfall, 

Miljöfarligt 

avfall, 

bekämpnings

medelsemballa

ge 

3 Inte prövad 

enl. 

miljöskyddsla

gen. 

Situationen 

bedöms 

känslig för 

ytvatten. 

Eldning 

Pappersbruket- 

Forsby 2:2 

privat 1972 Efter 

1984 

Våtstarkt 

papper och 

aska efter 

kolförbränning 

2 Inte prövad 

enl. 

miljöskyddsla

gen. 

Situationen 

bedöms 

känslig för 

ytvatten. 

rinner till 

Rönne å 

Vätlinge   Efter 

1984 

Hushållsavfall, 

jordbruksavfal

l, miljöfarligt 

avfall 

3 Inte prövat 

enligt 

miljöskyddsla

gen 

Gamla tippen i fd Ö. 

Ljungbyhed kommun 

  Innan 

1943 

Destillationsre

ster/färgpigme

nt 

  

Sjöleden       
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Vedby      Provtagning 

1988 

Sjöborg 1:18       

Norbjär    Hushållsavfall, 

jordbruksavfal

l 

 Enligt tidigare 

avfallsplan 

Bjärsgård       

 

För Örkelljunga som gjort enligt Mifo fas 1 är det följande betydelse av riskklasserna. 

 2- Stor risk för påverkan på människa och miljö. 

3- Måttlig risk för påverkan på människa och miljö. 

Örkelljunga - bedömning gjord 2014 enligt Mifo fas 1 

Avfallsupplag 

(fastighetsbetecknin

g) 

VU Påbörjad Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

Bjärabygget 3:12 Örkelljung

a kommun 
  Håller på att 

avslutas 

  

Skogen 1:7 PEAB   Avslutningspl

an har 

inkommit 

  

Eket 1:20 Örkelljung

a kommun 
1955 1965 Hushållsavfall, 

industriavfall, 

slam, latrin 

2 Tidigare 

avfallsplan 

1:44  

V. Ringarp 8:473 Örkelljung

a kommun 
Ca 1951 Ca 1978 fram till 1965: 

hushållssopor, 

latrin och slam 

från 

avloppsrenings

verket och ev. 

från enskilda 

avloppsanläggn

ingar, 

fram till ca 

1978: 

trädgårdsavfall, 

barkavfall, 

schaktmassor o. 

byggnadsavfall. 

2 Gamla 

avfallsplan

en anger 

8:418. 

 

Åsljunga 74:1 Örkelljung

a kommun 
1955 1981 1955-1975: 

hushållsavfall, 

latrin, 

trädgårdsavfall, 

industriavfall; 

framför allt 

sågspån och 

tryckimpregner

3  
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ade spillbitar 

från 

”Harbo 

industrier”, 

byggnadsavfa 

ll, skrot, 

fatupplag. 

1975-1982: 

trädgårdsavfall, 

byggnadsavfall, 

schaktmassor 

Fagerhult 1:69 Örkelljung

a kommun 
1972 1992 Hushållsavfall, 

industriavfall, 

byggnadsavfall, 

handelsavfall, 

trädgårdsavfall. 

1972-1975 

latrin 

3  

Delar av Ljungaskog 

11:30, 12:3 och 13:33 

Örkelljung

a kommun 
1965 1980 Hushållsavfall, 

industriavfall, 

byggavfall, 

avloppsslam, 

latrin, 

trädgårdsavfall. 

3  

Del av Harbäckshult 

9:19 

Örkelljung

a kommun 
1960 1965 Huvudsakligen 

hushållsavfall 
2  

Västrarp 2:5 Henning 

Johansso

n, 

1955 1959 Hushållsavfall 3 Tidigare 

avfallsplan 

anger 

Västrarp 

2:9 
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Bilaga 2: Lista över avfallsverksamheter i regionen – de med 

verksamhetskod 90.xx i Miljöprövningsförordning 

Sammanställning över avfallsverksamheter från Söderåsens miljöförbund (daterat 13 mars 2017) 

Verksamhets-
utövare 

Namn Objekt
-id 

Kommun 
(verksamhete
n) 

Prövning
s-plikt 

Avgifts
-kod 

 

AB Bildemontering 
Syd 

Bildemontering Syd 19733
2 

Örkelljunga C 90.120 Bilskrot 

Autocenter Lack & 
Karosseri AB 

Autocenter Lack & 
Karosseri 

19147
6 

Örkelljunga C 90.390 
 

Fedmek Mekaniska 
AB (Dennis 
Eminovic) 

Fedmek Mekaniska 19174
3 

Örkelljunga C 90.120 Bilskrot 

ML Bilskrot 
(Magnus 
Ljungberg) 

ML Bilskrot 19328
9 

Örkelljunga C 90.120 Bilskrot 

Nårab Återvinningsgård 
Skånes Fagerhult 

20255
4 

Örkelljunga C 90.40 
 

Nårab Återvinningsgården
, Örkelljunga 

19179
5 

Örkelljunga C 90.40 
 

Nårab Återvinningsgård 
Skånes Fagerhult 

20255
4 

Örkelljunga C 90.60 
 

Nårab Återvinningsgården
, Örkelljunga 

19179
5 

Örkelljunga C 90.60 
 

PEAB Anläggning 
AB 

PEAB Anläggning 
AB 

19577
0 

Örkelljunga B 90.310
-3 

 

Örkelljunga 
kommun 

Örkelljunga 
Avloppsreningsverk 

19355
6 

Örkelljunga B 90.10-
3 

 

Örkelljunga 
kommun 

Skånes Fagerhults 
Avloppsreningsverk 

19286
5 

Örkelljunga C 90.20-
1 

 

Örkelljunga 
kommun 

Örkelljunga 
kommun 

19576
9 

Örkelljunga B 90.310
-3 

 

       

Askungen Vital AB Askungen Vital 19397
9 

Perstorp C 90.110
-2 

 

Askungen Vital AB Askungen Vital 19397
9 

Perstorp C 90.40 
 

Bathso Maskin AB Bathso 13120
8 

Perstorp B 90.119
-2 

 

Bathso Maskin AB Bathso 13120
8 

Perstorp B 90.60 Bilskrot 

Dalshults 
Samfällighetsföreni
ng 

Dalshults 
Samfällighetsföreni
ng 

13680
8 

Perstorp U 90.200
1 

 

ESAB Perstorp ESAB Perstorp 20330
4 

Perstorp C 90.341 
 

Hasanovs Bilskrot Hasanovs Bilskrot 19793
9 

Perstorp C 90.120 Bilskrot 

International Cargo 
Line AB 

International Cargo 
Line AB 

13830
8 

Perstorp C 90.110
-2 
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Johanssons Grus 
och Mark 
Entreprenad 

Johanssons Grus& 
Mark Entreprenad  
AB 

27908 Perstorp C 90.40 
 

Johanssons Grus 
och Mark 
Entreprenad 

Johanssons Grus& 
Mark Entreprenad  
AB 

27908 Perstorp C 90.80 
 

Mickes Lackservice Mickes Lackservice 36008 Perstorp C 90.390 
 

Nårab Återvinningsgården
, Perstorp 

12880
8 

Perstorp C 90.40 
 

Nårab Återvinningsgården
, Perstorp 

12880
8 

Perstorp C 90.60 
 

Perstorp Specialty 
Chemicals AB 

Avloppsreningsverk
et / Industri 

14704
6 

Perstorp B 90.10-
2 

 

Perstorps kommun Perstorps 
avloppsreningsverk 

13250
8 

Perstorp B 90.10-
3 

 

Perstorps kommun Oderljunga 
Avloppsreningsverk 

40908 Perstorp C 90.20-
2 

 

Stena Recycling AB Stena Recycling 19770
2 

Perstorp C 90.110
-1 

 

Bil&skadeservice 
Klippan AB Bil & Skadeservice 

20254
3 Klippan C 90.390  

Bolestad 
Entreprenad 

Bolestad 
Entreprenad 

19377
7 Klippan C 

90.110
-2  

Bolestad 
Entreprenad 

Bolestad 
Entreprenad 

19377
7 Klippan C 90.40  

Einar Dahls 
Byggnads AB 

Einar Dahls 
Byggnads AB 4804 Klippan C 90.140  

Erby AB Erby AB 
19698

1 Klippan C 
90.110
-2  

Erby AB Erby AB 
19698

1 Klippan C 90.40  

Gelita Sweden AB Gelita 4782 Klippan B 
90.25-
3  

Gun Svärd Gun Svärd 5998 Klippan  90.60  

Klippans kommun 
Ljungbyheds 
Avloppsreningsverk 4715 Klippan B 

90.10-
3  

Klippans kommun 
Klippans 
Avloppsreningsverk 4720 Klippan B 

90.10-
3  

Klippans kommun 
Källna 
Avloppsreningsverk 4765 Klippan U 

90.200
1  

Klippans kommun 
Nybygget-Övads 
Avloppsreningsverk 4719 Klippan U 

90.200
1  

Klippans kommun 
Färingtofta 
Avloppsreningsverk 4713 Klippan U 

90.200
1  

Klippans kommun 
Ljungs 
Avloppsreningsverk 4714 Klippan C 

90.20-
1  

Klippans kommun Klippans kommun 10831 Klippan C 90.40  

KMT Klippans 
Maskintjänst 

KMT Klippans 
Maskintjänst 10769 Klippan C 

90.110
-2  

KMT Klippans KMT Klippans 10769 Klippan C 90.40  
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Sammanställning av Länsstyrelsen i Skåne (daterat 16 mars 2017) 

Anl_nr Anlaggning 
Namn 

Namn Ort Huvudbr- kod Provnings 
plikt 

1276-
60-001 

HYLLSTOFTA 
AVFALLSANLÄGGNING 

NORRA ÅSBO 
RENHÅLLNINGSBOLAG 

KLIPPAN 90.300 
90.100, 90.160, 
90.340, 90.50, 
90.70 

B 

1275-
101B2 

Avloppsreningsverket PERSTORP SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.25 B 

1275-
101B12 

Ångcentralen PERSTORP SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.200 
90.181, 40.51 

A 

1275-
101B14 

Avfallshanteringen PERSTORP SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.45 B 

1275-
101J 

Johnson Matthey 
Formox AB 

Johnson Matthey 
Formox AB 

Perstorp 24.60 
90.50, 90.450 

B 

 

 

  

Maskintjänst Maskintjänst 

LR System AB LR System 4734 Klippan C 90.390  

Nårab Nårab 8698 Klippan C 90.40  

Nårab Nårab 8699 Klippan C 90.40  

Nårab Nårab 8700 Klippan C 90.40  

Nårab Nårab 8698 Klippan C 90.60  

Nårab Nårab 8699 Klippan C 90.60  

Nårab Nårab 8700 Klippan C 90.60  

Pms Cistern och 
Drivmedelsservice 
AB 

PMS Cistern och 
Drivmedelsservice 

19627
3 Klippan C 90.60  

SAAB AB SAAB 10582 Klippan C 90.90  

Sandström Torild Sandström Torild 6000 Klippan  90.60  

Skånes Järn & 
Metall AB 

Skånes Järn & 
Metall AB 

19786
5 Klippan C 90.60  

Stiftelsen Hilarion 
Hoh 

Hillesgårdens 
avloppsreningsverk 4773 Klippan U 

90.200
1  

Sveaskog 
Förvaltnings AB 

Svenska 
Skogsplantor 10797 Klippan C 

90.170
-2  

Vera Klippan AB Vera Klippan AB 7949 Klippan B 90.390  

Woelfer Claes och 
Berit 

Woelfer Claes och 
Berit 5999 Klippan  90.40  
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Bilaga 3: Miljökonsekvens- beskrivning (MKB) 

Samråd 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp med representanter från Nårab och 
delaktighet av Söderåsens miljöförbund. Samråd har skett genom inbjudan till dialog genom 

lämnande av synpunkter via e-post och via tre möten med allmänhet samt utskick till 

flerfamiljsfastighetsägare. Till allmänhetens möte gick inbjudan ut via lilla gröna, Nårab:s 
hemsida, lokaltidningen. Till flerfamiljsfastighetsägare har inbjudan till att lämna synpunkter 

gått ut via brev. 

 
Förslaget kommer att skickas på remiss till olika intressenter. 

 

Miljöbedömning 

Enligt miljöbalken 6 kap. ska en miljöbedömning genomföras vid upprättande av planer som 
krävs enligt lag och som kan medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen görs 

genom en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 
Avgränsning 
Den miljökonsekvens som tas upp i MKB är inte avfallshanteringens totala miljökonsekvenser 
utan enbart miljökonsekvensen av de mål och aktiviteter som föreslås i avfallsplanen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen berör Nårab-regionens kommuner och avser tiden fram till år 
2020. 
 
Nollalternativ 
Som nollalternativ har dagens system valts utan några förändringar. Dagens system finns 
beskrivet i avfallsplanen. 
 
Bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan 

Förebyggande av avfall 

Avfallsmängderna ska minska i Klippans, Perstorps och Örkelljungas kommuner 
Allt avfall innebär en negativ miljöpåverkan oavsett hur det omhändertas. Att förebygga 
uppkomsten av avfall är det bästa sättet att minimera den negativa miljöpåverkan. I grunden 

handlar det om att ändra beteende och att förändra synen på varor och dess värde. Genom att 

genomföra de åtgärder som föreslås 
i avfallsplanen kommer kommunens invånare förhoppningsvis få en större medvetenhet om 

konsumtionens negativa påverkan på miljön. Genom att förebygga avfall och förlänga 

livslängden på produkter kan 
vi hushålla med naturresurser, minska energianvändningen och minska utsläppen från 

industrier och inte minst även behovet av transporter. 
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Materialåtervinning 

Restavfallet ska minska genom att öka källsorteringen Klippans, Perstorps och Örkelljungas 

kommuner 
Genom att minska felsorteringen ökar vi andelen material som återvinns och vi sparar energi 

och naturresurser. Matavfallet som utsorteras skickas till Nårabs anläggning för att bli 

fordonsbränsle som ersätter fossilt bränsle som t.ex. bensin och diesel. Metall som sorteras ut 
blir till nya metallprodukter vilket innebär mindre behov av naturresurser och mindre 

ingreppen i naturen. Detta sparar både energi och minskar på ingrepp i naturen. De åtgärder 

som föreslås i avfallsplanen handlar bland annat om att man ska öka kunskapen om varför 
man ska sortera för att på så sätt öka motivationen till att utöka utsorteringen. 

Genom att återvinna material som kanske kommer från andra sidan jordklotet minskar även 

transporter. 

Avgifta kretsloppen 

Minska andelen farligt avfall som hamnar i restavfallet och matavfallet 
Insamlingsnivån är hög när det gäller farligt avfall i Klippans, Perstorps och Örkelljungas 
kommuner liksom servicenivån där alla har möjlighet att få farligt avfall hämtat vid sin 

bostad. Trots detta hittar man farligt avfall i restavfallet och även i matavfallet. Genom att öka 

informationen om farligt avfall hoppas vi kunna minska mängden i restavfallet och höja 
kunskapsnivån om vad farligt avfall är för något och hur det ska hanteras. Genom att minska 

mängden farligt avfall som slängs felaktigt minskar man risken för att miljöfarliga och 

hälsofarligaämnen kommer ut i naturen. 

 
Miljövänliga transporter 

Minska användandet av fossilt bränsle och minska energiförbrukningen för 

transporter. Att hantera avfall handlar mycket om transporter. Genom att ställa krav 

på fordonens miljöklassning och fordonsbränsle vid upphandling kan man minska 
andelen fossilt bränsle som används och ersätta med t.ex. biogas. Biogasen ger inget 

extra tillskott av koldioxid samtidigt som det ger upphov till mindre tungmetaller, 

svavelväte, kväve, stoft och sot än dagens vanliga drivmedel som bensin och diesel. 
Genom att effektivisera transporter minskar man energiförbrukning och behovet av 

drivmedel och på så sätt minskar man på utsläppen av klimatgaser och andra farliga 

ämnen som finns i avgaserna. 
 

Målen och åtgärderna för god service och god arbetsmiljö är viktiga faktorer för att 

lyckas med de övriga målen som är direkt kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen. För att lyckas med de förslagen på åtgärder måste man ha 

nöjda invånare och en god arbetsmiljö för de som hämtar avfallet. Att jobba med 

miljöfrågor handlar om att jobba tillsammans och att engagera många för att få en 
positiv effekt. 
 

 Avfalls planens  övergripande 

mål 

  

 Minska 

avfallmängderna 

Minska 

felsorteringarna 

Avgifta 

kretsloppen 

Miljövänliga 

transporter 

Nationella mål     

Begränsad x x x X 
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klimatpåverkan 

Frisk luft x x  X 

Bara naturlig 

försurning 

x x  x 

Giftfri miljö x x x  

Skyddande 

ozonskikt 

 x x  

 

Ingen 

övergödning 

   x 

God bebyggd 

miljö 

x x x x 

Tabell 6: Kopplingen mellan Avfallsplanes mål och de nationella miljömål som direkt berör 

avfallsområdet. 

Nollalternativet 

Om man inte gör något mer än vad som görs idag kommer troligtvis 

avfallsmängderna öka. Med ökade avfalls- mängder ökar behovet av transporter för 

allt avfall som måste transporteras bort. Enligt Naturvårdsverket finns det 
scenarioberäkningar som visar på att avfallet kommer att fördubblas till 2030 om 

inget görs nu. Kopplingen mellan ökad tillväxt, konsumtion och ökade 

avfallsmängder är tydlig. Klippans, Perstorps och Örkelljungas kommuner är 
kommuner som vill växa och det blir en utmaning att få kommunen att göra det 

samtidigt som avfallsmängderna ska minska om inga åtgärder görs. 

 
Utvecklingen i kommunen när det gäller utsortering till materialåtervinning och 

avfallsmängder har tyvärr varit negativ. Ett samband kan ses mellan att när man dragit ner på 
informationsinsatserna när det gäller avfall och kvaliteten på utsorterat matavfall och andelen 

förpackningar som inte källsorteras. Kommunen har även en stor andel tillfälligt boende under 

delar av året vilket gör behovet av information viktig. Vid diskussioner med boende och andra 
berörda har det framkommit att kontinuerlig information och riktad information till olika 

målgrupper är viktigt. 

 
Andelen farligt avfall som sorteras ut är bra i Klippans, Perstorps och Örkelljungas 

kommuner men det kan bli ännu bättre. Även här måste man göra åtgärder för att det inte ska 

bli sämre. Utan åtgårder i form av information är risken stor att farligt avfall slängs på fel 
ställen och riskerar att omhändertas på fel sätt. 
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Bilaga 3: Uppgifter till länsstyrelsen 

Administrativa uppgifter 

Kommunens befolkning och struktur 

 

Avfall som kommunen ansvarar för (2017) 

 

Avfall som omfattas av producentansvar (2017) 

 

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 
 

Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och regionala mål 

Lokala mål för avfall som kommunen ansvarar för: 

Minska avfallsmängderna 

Materialåtervinning 

Avgifta kretsloppen 

Miljövänligare transporter 

Lokala mål för avfall som kommunen inte ansvarar för: 

Minska avfallsmängderna 

Materialåtervinning 

Avgifta kretsloppen 
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§ 123

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljöstyrgruppen 
KS 2017.0527

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har inkommit med avsägelse avseende uppdrag som ledamot i 
Miljöstyrgruppen.
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Åsa Edvardsson befrias härmed från uppdraget som ledamot i Miljöstyrgruppen.
2. Ärende angående fyllnadsval bordlägges.
_____
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§ 124

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Landsbygdsrådet 
KS 2017.0637

Ärendet
Peter Kromnow (KD) har inkommit med avsägelse avseende uppdrag som ledamot i 
Landsbygdsrådet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Peter Kromnow befrias härmed från uppdraget som ledamot i Landsbygdsrådet.
2. Ärende angående fyllnadsval bordlägges.
_____
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§ 125

Fyllnadsval av ledamot i Miljöstyrgruppen 
KS 2017.0707

Ärendet
Fyllnadsval efter Rune Samuelsson (S) som ledamot i Miljöstyrgruppen föreligger.
 
Kommunstyrelsens beslut
Ärende angående fyllnadsval bordlägges.
_____
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§ 126

Valkretsar och valdistrikt för val 2018, mandatperiod 2019-2022 
KS 2016.0969

Ärendet
På grund av nya regler i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) har Länsstyrelsen begärt att
landsting och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och skickar till
Länsstyrelsen, oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej. Beslut om antal
valkretsar ska fattas av Kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2017 (4 kap 13 §
vallagen). Till följd av de nya reglerna i vallagen ska alla kommuner, oavsett storlek
och antal, fastställa antalet valkretsar. Klippans kommun utgör idag en valkrets och det
föreslås att Klippans kommun behåller detta dvs. att kommunen även framgent utgör
en valkrets.
 
Länsstyrelsen har begärt att kommunen ser över indelningen i valdistrikt och meddelar
Länsstyrelsen förslag till indelning senast den 31 oktober 2017. Beslut om valdistrikts-
indelningar meddelas därefter, enligt 4 kap. 18 § vallagen, av Länsstyrelsen
senast den 1 december 2017.
 
Nedan redovisas antal kommunalt röstberättigade i val till kommunfullmäktige
per den 1 mars 2017 i kommunens nio befintliga valdistrikt:
 
Klippan     12760101     Klippan N-Gråmanstorp m.fl.           1 277
Klippan     12760102     Klippan NÖ-Solslätt                          1 254
Klippan     12760103     Klippan V                                          1 624
Klippan     12760106     Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen            1 628
Klippan     12760204     Storäng-Vedby m.fl.                          1 671
Klippan     12760305     Krika-Bonnarp-Nybygget                  1 080
Klippan     12760410     Riseberga-Färingtofta m.fl.                1 002
Klippan     12760507     Ljungbyhed-Spången                         2 084
Klippan     12760711     Östra Ljungby-Stidsvig m.fl.             1 921
Summa röstberättigade                                                        13 541
 
Valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 i Klippan var 81,86% och i val till kommun-
fullmäktige 76,82%. Antalet förtidsröster till valet 2014 uppgick till 3969 röster
varav 2684 lämnades i förtidsröstningslokal på bilioteket i Klippan. De övriga
lämnades vid de båda biblioteksfilialerna. Bedömningen från valnämndens kansli är att
förtidsröstningen kommer att fortsätta öka.
 
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000-2000 röstberättigade. Om det finns
särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade
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(ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl
för det). I Klippans kommun är det endast valdistriktet Ljungbyhed-Spången som når
2 000 röstberättigade. Det kan jämföras med ca. 1 900 röstberättigade i distriktet inför
valet 2014 dvs. en förändring om ca 180 röstberättigade. Övriga valdistrikt befinner sig
med mycket god marginal inom det i vallagen angivna intervallet. Antalet röstberättigade
i valdistrikt Ljungbyhed-Spången avviker endast marginellt från vallagens rekommen-
dation varför det föreslås att de befintliga nio valdistrikten bibehålles oförändrade inför
valet 2018. Inför valet 2022 kan kommunen överväga ändring av valdistrikt Ljungbyhed-
Spången såvida ökningen av antal röstberättigade är varaktig.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 111.
 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige 
1. Fastställer att Klippans Kommun utgör en valkrets i valet 2018.
2. Inga ändringar görs i valdistriktsindelningen i Klippans kommun utan
    behålles oförändrad, dvs. med nio valdistrikt, inför valet 2018.
3. Underrättar Länsstyrelsen om kommunens beslut enligt punkt 1-2.
_____
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§ 127

Partiöverläggningar med förslag till förändringar inför mandatperiod 
KS 2017.0531

Ärendet
Vid partiöverläggningar inför mandatperiod 2019-2022 har nedanstående förslag till 
ändringar diskuterats.

Det har tidigare beslutats om att utvärdering ska genomföras avseende Personalutskott 
och Tekniskt utskott. Detta beslut ska fullföljas och utvärdering genomföras avseende 
kostnader, kvalitet och effektivitet.

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta underlag med följande ändringar 
inför mandatperiod 2019-2022.
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att sammanträden
    hålls måndagar istället för tisdagar.
2. Socialnämndens reglemente ändras så att sociala utskottet består
    av 3 ledamöter/3 ersättare istället för nuvarande 5.
3. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ändras
    eller ses över avseende följande:
    - arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (oppositions-
      råd) ändras från 600 % till 900 % av inkomstbasbeloppet dvs. från
      50 % till 75 % av årsarvodet för Kommunstyrelsens ordförande.
   - översyn av arvodesnivåer för överförmyndarnämndens presidium
     (ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande).
   - arvode ska utgå för ordförande i utskott som inte är ordförande i
     utskottets nämnd. Exempelvis är ordföranden i personalutskottet inte ordförande i
     Kommunstyrelsen.
   - översyn av förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och
    resekostnader.
4. Enkät om sammanträdestider skickas till samtliga förtroendevalda med förfrågan om
    lämpliga sammanträdestider dvs dagtid eller kvällstid.
5. Ändring av bestämmelser för partistöd så att grundstödet höjs från 15 000 kr till
    20 000 kr medan mandatstödet förblir oförändrat.
_____
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§ 128

Firmateckning 
KS 2017.0489

Ärendet
Det har skett personalförändringar inom ekonomi- och HR-avdelningen varför p 1, p 2
och p 4 i beslut om firmateckning ska revideras. Ekonom Björn Ljungdahl (p 1),
kanslichef Lars-Åke Svensson (p 2) och PAkonsult Helena Florell (p 4) och
Malin Högdén (p 4) tas bort då deras anställningar i kommunen upphört.
HR-konsult Mattias Carlstrand (p 4) och Sofie Andersson-Widén (p4) ska läggas till.

Vidare är det redaktionella ändringar avseende titlar samt att HRavdelningen tecknar
firma två i förening av angivna personer istället för ”kontrasignering” samt att begreppet
”utställda checkar” ersatts med ”underlag”. Det förekommer inte längre checkar i
HR-avdelningens verksamhet utan det är underlag för utbetalning. Firmateckning enligt
beslut p 3 kvarstår oförändrat. För att få en tydlighet avseende t.f. stadsdirektörs tillfälliga
befogenhet att teckna kommunens firma föreslås följande förtydligande. 
Kommundirektör Tomas Rikse har vid semester, sjukdom eller annat förhinder rätt att 
genom särskilt beslut utse t.f. kommundirektör som erhåller Tomas Rikses rätt att teckna 
kommunens firma enligt ovan p 1-2. Förslag till ändring av firmateckning föreligger 
p.g.a. personalförändringar.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 102.

Kommunstyrelsens beslut
1. Med giltighet fr.o.m. 2017-09-06 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande
    Kerstin Persson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carl-Axel Wilhelmsson,
    2:e vice ordförande Kenneth Dådring, kommundirektör Tomas Rikse,
    ekonomichef Jan Tingecz, ekonomerna  Ingela Reimer, Linda Anderholm
    att med kontrasignation av systemförvaltarna Wieslawa Broström eller någon
    av ekonomiassistenterna Bodil Olsson, Marie Waak eller Helen Theisner utfärda
    anvisningar på Klippans kommuns (även va-verksamhetens) bank- och
    postgiroräkningar, kvittera eller överlåta till kommun eller någon av dess nämnd
    eller styrelse ställda checkar eller postväxlar samt att underteckna kvitton på
    kontanta medel, värdepost, värdepostförsändelser od.
2. Avtal, borgensförbindelse, andra handlingar och skrivelser undertecknas av
    Kerstin Persson, Carl-Axel Wilhelmsson eller Kenneth Dådring i förening med
    Tomas Rikse eller Jan Tingecz.
3. Inbetalningar till kommunen, för vilka användes i fortlöpande följd numrerade
    reversalblanketter, får kvitteras av ovan nämnda befattningshavare var för sig.
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4. HR-chef Stefan Christiansson, Monica de Val, Mikael Sjöholm,
    Mattias Carlstrand, Sofie Andersson-Widén, Refija Suljanovic, Carina Jönsson,
    Fredrik Lindholm, Marianne Madsen eller Christina Rylander bemyndigas att
    två i förening underteckna underlag hänförliga till löne- och
    personaladministrationen.
_____
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Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2017 
KS 2017.0272

Ärendet
Ekonomiavdelningen har inkommit med uppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos per 2017-05-31.

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens uppföljning, bilaga Ks § 129/17.
 
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130

Årsredovisning 2016 för Medelpunkten 
KS 2017.0509

Ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit med årsredovisning för år 2016.

Ekonomichef Jan Tingecz har yttrat sig och föreslår att årsredovisning 2016 för 
Kommunförbundet Medelpunkten godkänns samt att förbundets direktion och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 100.
Årsredovisning för år 2016, bilaga Ks § 130/17.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner årsredovisning 2016 för Kommunförbundet Medelpunkten.
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för
    verksamhetsåret 2016.

Jäv
Boris Svensson (S) och Hans-Bertil Sinclair (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
_____
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torsdag den 30 mars 2017 

Medelpunkten   vxl 042-19 85 50 
Viktoriagatan 4   direkt 042-19 85 60 
252 29 HELSINGBORG  kundtjanst@medelpunkten.se 
 

  
 
 
 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm 
och Örkelljunga  

 

 
 
 

Hej! 
 
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
Härmed överlämnas enligt förbundsdirektionens beslut 2017-02-28 § 3 
Årsredovisning för 2016 avseende Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet. 
Tillsammans med Årsredovisningen översänds Granskning av årsredovisning med 
revisionsberättelsen, PwC:s rapport  
 
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse kommunalförbundets direktion i 
sin helhet. Om fullmäktigeförsamlingarna fattar olika beslut beträffande ansvarsfrihet anses 
sådan inte vara beviljad. Vilka konsekvenser detta får för ledamöterna bestämmer det 
fullmäktige som utsett dem 
 
 
 
Kommunalförbundet  
Medelpunkten 
 
 
 
     
 
Jessica Alfredson 
Förbundschef 
 
 
Bilagor: 
Årsredovisning 2016 med 
Granskning av årsredovisning med revisionsberättelse 
____ 

203 (281)



204 (281)



205 (281)



206 (281)



207 (281)



208 (281)



209 (281)



210 (281)



211 (281)



212 (281)



213 (281)



214 (281)



215 (281)



216 (281)



217 (281)



218 (281)



219 (281)



220 (281)



221 (281)



222 (281)



223 (281)



224 (281)



225 (281)



226 (281)



227 (281)



228 (281)



229 (281)



230 (281)



231 (281)



232 (281)



233 (281)



234 (281)



235 (281)



236 (281)



237 (281)



238 (281)



239 (281)



240 (281)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet 
Medelpunkten 
KS 2016.0286

Ärendet
I samband med att förbundsordningen skickades ut för revidering och beslut 2016 
framkom synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen 
har nu på nytt reviderats och förtydligats på en del punkter:

- Översyn av språket och vilka begrepp som används
- Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar
- Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut texten
- Kompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat reglementet för
  direktionen
- Ett medlemsdirektiv har också tagits fram för att närmare beskriva förbundets ändamål
  och syfte

Förutom dessa revideringar har innehållet ändrats avseende:
- Budget, eget kapital
- Ansvar
- Resultatfördelning
- Medlemskommunernas styrning och insyn
- Inträde av ny medlem
- Likvidation och upplösning
- Ekonomisk reglering vid utträde

Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens 
samråd som hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog. 
Respektive medlemskommun ombes av förbundet att fatta beslut om att anta 
förbundsordningen med tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna samt 
medlemsdirektivet och därefter expediera beslutet till Medelpunkten.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 101.
Förbundsordningen med tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna samt 
medlemsdirektivet, bilaga Ks § 131/17.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Antar förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna samt 
medlemsdirektivet.

Jäv
Boris Svensson (S) och Hans-Bertil Sinclair (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
_____
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2017-06-01 

Medelpunkten   vxl 042-19 85 50 
Viktoriagatan 4   kundtjanst@medelpunkten.se 
252 29 HELSINGBORG   

  
 

 
 
 
Till kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Klippan, Perstorp, Svalöv, 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga  
 
I samband med att förbundsordningen skickades ut för revidering och beslut 2016 framkom 
synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt 
reviderats och förtydligats på en del punkter:  
 

 Översyn av språket och vilka begrepp som används  

 Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar  

 Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut texten  

 Kompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat reglementet för 
direktionen  

 Ett medlemsdirektiv har också tagits fram för att närmare beskriva förbundets ändamål 
och syfte 

 
Förutom dessa revideringar har innehållet ändrats avseende:  
 

 Budget, eget kapital  
 Ansvar 
 Resultatfördelning  
 Medlemskommunernas styrning och insyn  
 Inträde av ny medlem  
 Likvidation och upplösning 
 Ekonomisk reglering vid utträde  

 
Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens samråd 
som hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog.  
 
Vi ber nu respektive medlemskommun att fatta beslut om att anta förbundsordningen med 
tillhörande reglemente för direktionen (bilaga 1) och revisorerna (bilaga 2) samt 
medlemsdirektivet och därefter expediera beslutet till Medelpunkten. 
 
 
 
 
Rima Axelson Alamin     Jessica Alfredson  
Ordförande direktionen     Förbundschef 
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Förbundsordning för 
kommunalförbundet Medelpunkten 
1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är kommunalförbundet Medelpunkten. Förbundet har sitt säte i 
Helsingborg. 

2 Medlemmar 

Medlemmarna i förbundet är kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

3 Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. Angående uppsägning, utträde och likvidation se punkterna 16 
och 17. 

4 Ändamål 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

6 Förbundsdirektionens organisation och mandattid 

Förbundsdirektionen skall bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlemskommun väljer en 
ledamot och en ersättare. Ledamot i direktionen ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige i medlemskommunen. Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av 
samma medlemskommun som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Mandattiden är fyra 
år och räknas från och med det år efter att allmänna val har hållits i landet till och med det fjärde 
året efter det allmänna valet. Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt 
delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar i övrigt om sina 
arbetsformer i enlighet med särskilt reglemente, bilaga 1 till förbundsordningen. 

Presidium 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ett presidium med ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande på förslag från valberedningen enligt reglementet. En av de 
tre ordförandeposterna ska innehas av Helsingborgs stad i egenskap av största medlemskommun. 
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7 Revisorerna 

Förbundet skall ha 2 revisorer. Kommunfullmäktige i den vid årets ingång till befolkningen största 
och näst största medlemskommunen ska utse vardera en revisor. Revisorerna väljs för samma 
mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revison sker i enlighet med 
bestämmelserna om revision i kommunallagen och god revisionssed. För revisorerna gäller 
reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen. 

8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av  

·         ledamot i direktionen 

·         förbundsmedlems fullmäktige och kommunstyrelse 

·         revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

9 Kungörelser och andra tillkännagivande 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets officiella 
anslagstavla samt på Helsingborgs stads officiella anslagstavla. Tid och plats för 
budgetsammanträdet ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. 

10 Budget, eget kapital och årsredovisning 

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning och efterleva reglerna om balanskravsresultat enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

Budget 

Förbundets verksamhet finansieras genom hyresavgifter samt intäkter från försäljning av varor och 
tjänster. Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. Direktionen skall fastställa budgeten senast under november 
månad. Det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten även fastställas av den 
nyvalda direktionen före utgången av januari månad året därpå. 

Eget kapital 

Kommunalförbundets eget kapital skall vara 16 000 000 kronor.   

Årsredovisning och uppföljning 

Direktionen skall senast den 31 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Vidare skall direktionen upprätta och översända 
delårsrapport till respektive medlemskommun  
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11 Ansvar 

Om förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder, är förbundsmedlemmarna skyldiga att 
reglera skulderna. Varje medlem ska skjuta till så stor del som svarar mot medlemmens andel i 
skulden. Medlemskommuns andel beräknas efter dess andel av de tre senaste årens totala 
omsättning. 

12 Resultatfördelning 

Utgångspunkten är att varje medlem bidrar till förbundets resultat utifrån sin procentuella andel av 
årets omsättning, satt i förhållande till samtliga medlemmars totala omsättning. Föregående års 
resultat ska fördelas i sin helhet till medlemskommunerna utifrån deras andelar av det gångna årets 
totala omsättning. 

Direktionen beslutar om lämplig tidpunkt för denna fördelning, så att utbetalning av redovisat 
överskott sker vid tidpunkt då förbundets likviditetsbehov är tillfredsställt.  

13 Medlemskommunernas styrning och insyn  

Förbundet ska årligen till medlemskommunerna lämna följande rapporter:  

• Budget och verksamhetsplan  

• Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 

• Årsredovisning 

Härutöver ska förbundet löpande avlämna de rapporter över verksamhet och ekonomi som medlem 
efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar.  

Medlemmarnas samråd 

Medlemmarna i förbundet ska minst en gång per mandatperiod gå igenom förbundsordningen och 
vid behov lägga fram förslag till ändringar i förbundsordningen.  

Medlemsdirektiv 

Förbundets ändamål och syfte beskrivs närmare i ett direktiv som fastställs för varje mandatperiod 
genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige. I direktivet anges bl.a vilken inriktning och 
utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur 
medlemmarna ska samverka. 

14 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Arvoden och ersättning till ledamöter och ersättare samt till förtroendevalda revisorer ska utgå i 
enlighet med Helsingborgs stads vid var tid gällande regler om ersättning till förtroendevalda. 
Nivåerna på månadsarvode till ledamöter och ersättare motsvarar 9,25 % för ordförande, 4,5 % för 
vice ordförande och 1 % för ledamot/ersättare. Procentsatsen utgår från månadsarvodet till 
heltidssysselsatt kommunalråd. 
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15 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till direktionen som yttrar 
sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. För att en ny medlem 
ska antas i förbundet krävs att minst 2/3 av medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna 
kommunen antas som medlem i förbundet.  

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande 
förbundsmedlemmen ska överensstämma med förbundsordningen och bestämmas i särskild 
överenskommelse mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen.   

Ny medlem ska tillträda förbundsordningen genom att förbundsordningen antas av den nya 
kommunens fullmäktige. 

16 Uppsägning och utträde 

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Utträde kan endast ske vid utgången av ett 
verksamhetsår, d v s den 31 december, med iakttagande av en uppsägningstid om minst 18 månader 
i förväg. När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna skall anta de ändringar 
i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

17 Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna med kvalificerad majoritet beslutar att förutsättningarna att driva förbundet 
vidare inte längre föreligger skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar i anledning av likvidation skall varje medlemskommuns andel beräknas efter dess 
andel av de tre senaste årens totala omsättning.   När kommunalförbundet trätt i likvidation skall 
förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen omvandlas till pengar genom försäljning 
på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs 
för en ändamålsenlig avveckling. När likvidator har fullgjort sitt uppdrag, skall denne till direktionen 
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som 
rör likvidation i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall 
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas beslut om 
vilken av kommunalförbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst 

18 Ekonomisk reglering vid utträde eller likvidation 

Vid utträde ur förbundet förbinder sig utträdande medlemskommun att lösa de hjälpmedel som vid 
tidpunkten för utträdet hyrs av kommunen till bokfört värde med ett påslag om 25 procent på det 
bokförda värdet. Detta påslag innefattar dels värdet av hjälpmedelstillbehör som inte är upptagna i 
det bokförda värdet, dels de merkostnader som förbundet får i samband med utträdet. Om det 
framräknade värdet på de aktuella hjälpmedlen avviker från det andelsbelopp som utträdande 
kommun har rätt till ska mellanskillnaden regleras mot faktura. 
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19 Tvister  

Uppkommer tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall parterna söka lösa tvisten 
genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå överläggningar inom 30 dagar efter det att 
överläggningar påkallats.  Försummas detta eller om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, 
avgörs tvisten genom allmän domstol. 

20 Ändring av förbundsordning 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning, med undantag av om ändringen gäller tillträde av 
ny medlem, ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att 
yttra sig över förslaget om förändrad förbundsordning. 
 

 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Bjuvs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Båstads 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Helsingborgs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Klippans 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Landskronas 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Perstorps 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Svalövs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Åstorps 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Ängelholms 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
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Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Örkelljungas 
kommunfullmäktige  
 
 
 
Denna förbundsordning med bilaga 1 och 2 är fastställt av förbundsdirektionen XX-XX-XX 
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Reglemente för direktionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställt vid direktionsmötet 2017-XX-XX 

 

1 Övergripande  

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ.  
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten 
liksom förbundsordning och detta reglemente.   
 
Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 
ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos 
förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov 
göra de framställningar som direktionen anser påkallade.   
 

2 Direktionens uppgift  

Direktionen ska 

 fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi  

 övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 

 se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt  

 

Förutom den rapportering som anges i Förbundsordningen punkt 13 ska direktionen vid anmodan 

rapportera till respektive medlemskommun hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är.  

 Ärenden i direktionen får väckas av:   
• Ledamot i direktionen  

• Medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  

• Förbundets förtroendevalda revisorer   

 

3 Ekonomi   

Direktionen ansvarar för förbundets redovisning och medelsförvaltning.  

Direktionen ska 

 övervaka efterlevnaden av den fastställda budgeten och därvid se till att förbundets 

förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt  

 vårda och förvalta förbundets egendom väl och se till att förbundets behov av försäkrings-

skydd är tillgodosett   

 övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs  

 

250 (281)



  Sida 2 (5) 
  Bilaga 1 
 
 

 

2017-xx-xx   

 4 Personalfrågor  

Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorganisation samt löne- och pensionsmyndighet 

och har hand om frågor som rör förhållandet mellan förbundet i egenskap av arbetsgivare och dess 

arbetstagare. I uppgiften ingår bl. a.   

- anställningsärenden  

- kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister  

- löne-, anställnings- och pensionsvillkor  

- beslut om stridsåtgärder 

- arbetsmiljöansvar  

Direktionen ska ansvara för att de anställda inom förbundet har rätt kompetens i förhållande till de 

fastställda målen.  

 

 5 Speciella arbetsuppgifter  

Förbundsdirektionen är registeransvarig för de personuppgifter som direktionen för i sin verksamhet 

och förfogar över. Direktionen är arkivmyndighet. 

  

6 Sammansättning 

Direktionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare i enlighet med Förbundsordningen punkt 6.  
  

7 Ersättarnas tjänstgöring  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett samman-

träde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.  

I första hand ska förtroendevald från samma kommun som den förhindrade ledamoten tjänstgöra. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ersättaren återgår då som ersättare.  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.   

Ersättare har närvaro- och yttranderätt även vid sammanträde där ersättaren inte tjänstgör.   

Ersättare ska kallas till direktionens sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna men har 

inte yrkande- eller beslutanderätt.  

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
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8 Ordförande och presidium  

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande 
(presidium) vid mandatperiodens första sammanträde. Ordföranden skall leda, samordna och 
övervaka förbundets verksamhet i enlighet med förbundsordningen och detta reglemente.  
Presidiet biträder ordföranden vid fullgörandet av dennes uppgifter. Om varken ordförande eller 
vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser direktionen 
annan ledamot att tillfälligt vara ordförande.  
 
Valberedning, val av ordförande och presidium: 
 
Den avgående direktionen: 

 Ska utse valberedning och sammankallande efter förslag från presidiet. Valberedningen skall 
bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
de tre medlemskommunerna som utgjort presidium samt två ytterligare kommuner vilka 
utses av direktionen. 
 

 Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet.   
 

 Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande 
direktionens första sammanträde. 
 

 Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt. 
 

 Under övergångstiden (från årsskifte efter att kommunala val är genomförda och fram till 
den nytillträdda direktionens första sammanträde) utgör de tre medlemskommunernas 
representanter som utgjort valberedning ett interimistiskt presidium. 

 

9 Tid och plats för sammanträde 

Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden för varje år. Sammanträde skall också 
hållas, när minst tre av direktionens ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. 
Tid för det första sammanträdet i en mandatperiod fastställs av den avgående direktionen. 
En begäran om extra sammanträde görs skriftligen och ställs till ordförande och ska innehålla 
uppgifter om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. Ett extra 
sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförande.  
 

10 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast sju kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. Ordförande beslutar i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.  
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11 Föredragningslista 

För varje sammanträde låter ordföranden upprätta föredragningslista, vilken om möjligt sänds ut 
samtidigt med kallelsen. Uppstår fråga om behandling av ärende som ej upptagit på 
föredragningslista, skall direktionen omedelbart efter utseende av protokolljusterare besluta, om så 
får ske. 
 

12 Ärendens beredning 

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas bereds och föredras i vederbörlig 
ordning. 
 

13 Protokollsanteckningar  

Ordförande ansvarar för att direktionen för protokoll vid sina sammanträden.  Protokoll från varje 

sammanträde ska ställas till direktionens ledamöter och ersättare samt förbundsmedlemmarnas 

styrelser och förbundets revisorer.  Utdrag ur protokoll ska ställas till de kommunala nämnder, andra 

myndigheter och enskilda som berörs av beslutet i protokollet.  

 

14 Justering av protokoll  

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Direktionen kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan direktionen justerar 

den. Bestämmelser om hur justering av protokoll ska tillkännages framgår av Förbundsordningen 

punkt 9.  

  

15 Reservation  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet.  

 

16 Delgivning   

Delgivning av direktionen sker med ordförande eller med någon annan som direktionen bestämmer.  

 

 17 Delegering av beslutanderätten  

Direktionen ska i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen lämnar till 

förtroendevalda och anställda (delegationsordning).  
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18 Undertecknande av handlingar som inte delegerats vidare  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordförande 

eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen 

bestämmer.  

 

19 Förvaltningsledning 

Förvaltningsorganisationen leds av en verkställande chef som har befattningen förbundschef. 
Förbundschefen leder verksamheten närmast under direktionen och är inför direktionen ansvarig för 
verksamheten. 
 

20 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige.  
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Reglemente för revisionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
 Fastställt vid direktionsmötet 2017-XX-XX 
 

1 Revisionens formella reglering  

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta 
reglemente. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. God 
revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges kommuner och 
landsting)  

2 Revisorernas antal och organisation  

I förbundet ska finnas två revisorer. Revisorerna väljs enligt förbundsordningen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Uppdraget 
är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde 
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden kan därför 
inledas med dubbla grupper revisorer. Revisorn från den största medlemskommunen är 
sammankallande för att leda sammankomster och sammanträden.  

3 Revisorernas ekonomi  

Ersättning till revisorerna utgår till revisorerna för egen tid enligt Helsingborgs stads regler om 
ersättning till förtroendevalda och för övrigt enligt nedlagda kostnader. 

4 Revisorernas sakkunniga biträden  

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. 
Revisorerna beslutar själva om upphandling. Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.   

5 Revisorernas arbetsformer  

Sammankallande kallar till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden 
om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster. Minnesanteckningar ska föras vid 
revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar 
upprättas. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av båda revisorerna. 
Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En skrivelse, eller 
motsvarande, i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att båda revisorer är eniga om 
innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande.  
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6 Revisorernas rapportering  

Revisionsberättelsen lämnas till samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige senast den 1 april varje 
år. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor 
efter att utlåtandet upprättats. Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till 
förbundets direktion. I revisionsberättelsen förtecknas avlämnade rapporter.  

7 Revisorerna och direktionen  

Revisorerna och företrädare för direktionen ska ha regelbundna överläggningar, minst en gång varje 
år. Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, 
när de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett.  

8 Revisorernas arkiv  

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen. 

9 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige.  
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Medlemsdirektiv för 
kommunalförbundet Medelpunkten  
1 Inledning  

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Idag är Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga medlemmar i 
förbundet. 
Kommunalförbundet har bildats genom antagande av gemensam förbundsordning.  
 
Av förbundsordningen punkt 13 framgår att förbundets ändamål och syfte ska beskrivs närmare i ett 
direktiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas 
fullmäktige. I direktivet ska anges bland annat vilken inriktning och utveckling verksamheten i 
förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur medlemmarna ska samverka.  

2 Syfte  

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. 
Med hjälpmedel avses i detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild 
kompetens för bedömning och utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala 
konsumtionsvaror. 

3 Uppdrag 

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som 
kommunerna har ansvar för. Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan 
Region Skåne och kommunerna.  
Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling 
och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, 
rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor. 
Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger 
möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med 
full funktion.  
 

4 Målinriktning 

Förbundet ska utgöra en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en 

hjälpmedelsförsörjning som är effektiv både professionellt och ekonomiskt. Förbundet ska arbeta 

med samordning, inköp, service och utveckling på följande sätt.   

  

Samordning- Använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel 

används i så hög grad som möjligt och genom att underhålla hjälpmedlen så att de kan användas 
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under hela sin förväntade livslängd. Bedriva verksamheten gemensamt för att ge möjlighet till att ha 

en större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel utifrån individuella 

behov. Ett brett sortiment ökar också valmöjligheten för den enskilde samtidigt som det är 

ekonomiskt effektivt att recirkulera hjälpmedel.  

Inköp- Kontinuerligt genomföra upphandlingar och avtalsuppföljningar för att upprätthålla en hög 

kompetens och kunskap. Genomföra upphandlingar på större volymer vilket ökar möjligheten till bra 

pris men också möjlighet att ställa krav på kvalitet och andra kommersiella villkor. 

Service- Ge snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som 

inger förtroende och som ger en positiv känsla.  

Utveckling- Vara ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, hålla en hög kompetens 

och ha en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel.  

Nätverka för att bevaka och inhämta kunskaper kring strategiska frågor som rör hjälpmedel och 

förskrivning. Delge medlemskommunerna relevanta erfarenheter och kunskaper.  

 

5 Samverkan 

Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen är i Skåne delat mellan kommunerna och Region Skåne enligt 

särskilt avtal. För att hantera frågeställningar som rör ansvarsfördelningen finns en tillsatt 

samrådsgrupp och en styrgrupp med medlemmar från både kommuner och Region Skåne. De 

kommuner som är medlemmar i Medelpunkten representeras av utsedd person med mandat att 

företräda medlemskommunerna. Medelpunkten har ett särskilt uppdrag att föra dessa frågor vidare 

till övriga medlemskommuner. Medelpunkten ska också utifrån uppdraget som 

hjälpmedelsverksamhet samverka med Kommunförbundet Skåne och delta i de nätverk som är 

aktuella inom området på regional och nationell nivå.  

6 Dialog 

Medelpunkten ska utifrån sin roll som hjälpmedelsverksamhet bjuda in till en god dialog med 

representanter från medlemskommunerna.  

Dialogen ska säkerställa en god samverkan mellan medlemskommunerna och Medelpunkten i frågor 

som rör förskrivningsprocess och hjälpmedelsfrågor.  

7 IT-stöd 

Medelpunkten ska tillhandahålla och förvalta gemensamt IT-system som ger stöd för 

hjälpmedelsförsörjningen. Medelpunkten ska rapportera relevant och tillförlitlig information om 

händelser och transaktioner till kommunerna tillsammans med överenskomna uppföljningar.  

Medelpunkten ska också ansvara för utbudsplanering för kommunerna på invånartjänsten 1177.se.  

8 Upphandling av hjälpmedel 

Medelpunkten har i uppdrag att för medlemskommunerna göra de upphandlingar av hjälpmedel 

som behövs för att tillgodose medlemskommunernas behov.  

Syftet med upphandlingar är att få bra hjälpmedel till ett bra pris men innefattar också krav på 

service, transporter och tillgänglighet. För Medelpunktens del görs upphandlingar av hjälpmedel 
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tillsammans med övriga hjälpmedelsverksamheter i Skåne via upphandlare på Kommunförbundet 

Skåne.  

9 Ekonomi  

Verksamheten ska bedrivas utifrån goda ekonomiskt hållbara principer och sträva efter att ha 

resurseffektiva arbetsmetoder. Verksamheten finansieras genom hyresavgifter och de intäkter som 

kommer från försäljning av hjälpmedel och tjänster.  

Den ekonomiska styrningen av Medelpunktens verksamhet sker i huvudsak genom den budget och 

den treårsplan som direktionen fastställer under november månad. Budgeten som utgår från den 

förväntade utvecklingen i medlemskommunerna och de investeringar som kommunerna planerar 

innehåller resultatbudget med prissättning och bemanningsplan samt investerings- och 

likviditetsplan.  

9. 1 Rapportering  

Förbundet ansvarar för att till medlemskommunerna löpande ge in:  

a)  Protokoll från direktionens sammanträden  

b)  Förbundets verksamhetsplan och budget med kommande treårsplan 

d)  Förbundets delårsbokslut och årsredovisning  

e)  Revisionsberättelse och granskningsrapport  

f)  Förbundet ska i övrigt lämna medlemskommunerna den information om 

 verksamheten som de begär  

 

9.2 Uppföljning 

Uppföljning av Medelpunktens verksamhet, målinriktning och ekonomiska utveckling görs 

kontinuerligt och rapporteras till direktionen enligt följande struktur:  

Månadsrapporten ska innehålla en resultatrapport, en balansrapport kommentarer till dessa och 

eventuella större händelser eller avvikelser. I rapporterna ska jämförelser göras mellan årets utfall, 

årets budget samt föregående års utfall. 

Tertialrapporten utgör en förenklad delårsrapport, där samtliga konton är avstämda och 

periodisering har skett av alla större belopp.  

Delårsrapport som även innehåller en verksamhetsrapport samt en helårsbedömning av det 

innevarande året. Samtliga konton ska vara avstämda och periodisering ska ha skett av samtliga 

belopp. Rapporteras även till medlemskommunerna. 

Årsredovisning, med ett innehåll som motsvarar delårsrapporten, men med ytterligare uppgifter för 

att det gångna årets verksamhet ska kunna bedömas. Rapporteras även till medlemskommunerna. 
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10 Samråd  

Förbundets direktion ska minst en gång per mandatperiod bjuda in till medlemssamråd med syfte 

att diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter från medlemskommunerna med mandat 

att företräda medlemskommunen i dessa frågor. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på 

initiativ från någon av medlemskommunerna. 

Samrådet syftar också till att följa upp medlemsdirektivet samt i samband med detta överväga 

eventuell revidering av befintligt direktiv.  

När respektive fullmäktige har antagit medlemsdirektivet ska förbundet se till att direktivet fastställs 

av förbundsdirektionen.  

 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Bjuvs kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Båstads kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Helsingborgs kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Klippans kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Landskronas kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Perstorps kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Svalövs kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Åstorps kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Ängelholms kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
Detta medlemsdirektiv har antagits av Örkelljungas kommunfullmäktige XX-XX-XX 
 
 
 
Detta medlemsdirektiv är fastställt av förbundsdirektionen XX-XX-XX 
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

Medlemskap i samordningsförbundet Finsam i Nordvästra Skåne 
KS 2017.0336

Ärendet
Kommundirektören har haft kommunstyrelsens uppdrag att undersöka huruvida Klippans 
kommun kan ansluta sig till något av de Finsamförbund som bildats i Skåne. Finsam står 
för finansiell samverkan mellan staten, i skepnad av Arbetsförmedling och Försäkrings-
kassa, Regionen och ett valfritt antal kommuner. Syftet med den finansiella 
samordningen är att de ingående myndigheterna ska kunna effektivisera de samlade 
insatserna kring den enskilde som av något skäl står utanför den ordinarie arbets-
marknaden, t.ex. kring rehabiliteringsinsatser. Målgrupper är personer boende i berörda 
kommuner, företrädesvis i åldersgruppen 18-64 år.

Helt nyligen kontaktades kommundirektören av en företrädare för Försäkringskassan som 
erbjöd Klippans kommun att komma med i ett Finsamförbund under bildande. Det 
aktuella förbundet inkluderar kommunerna Ängelholm, Båstad och Örkelljunga, men 
skulle även kunna ha plats för Klippan. Den 10 april deltog Mattias Säflund i ett möte i 
detta ärende i Ängelholm. Av mötet framgick tydligt att processen med bildande av ett 
Finsamförbund pågått en tid och att Klippan kommer in mitt i processen. Därför är 
tidplanen för en eventuell anslutning något pressad för Klippans vidkommande. Klippans 
kommun har nu fått en konkret fråga om vårt intresse av att ansluta oss och en ”begäran” 
om politisk förankring i ärendet på hemmaplan. De andra kommunerna/regionen/AF/FK 
har redan genomfört några möten och förankrat sitt deltagande i politiken. De har också 
förklarat att Klippan måste agera skyndsamt och att de inte är beredda att stoppa 
processen för att invänta ett beslut i Klippan om det drar ut på tiden.

Ett förslag att Klippans kommun ska ansluta sig till det nya Finsamförbundet under 
bildande avses läggas till kommunstyrelsen före sommaren. Fördelarna med att medverka 
är bland annat den samordning som kan göras med övriga aktörer samt att mer medel kan 
användas för målgrupperna i Klippan.

Klippans kommuns kostnader för deltagande i Finsamförbundet beräknas bli cirka
365 tkr/år. Det motsvarar ca 20 % av den kommunala medfinansieringen. Totalt bidrar 
staten med 50%, Regionen med 25% och kommunerna gemensamt med 25%. Det ger en 
årlig budget på mellan fem och sex Mkr att användas för ändamålet i de fyra 
kommunerna. Rent teoretiskt innebär det att Klippans kommuns insats växlas upp fyra 
gånger.

Klippans kommuns insats beräknas som ovan sagts bli cirka 365 tkr per år. 
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Kommunledningsförvaltningens förslag är att kostnaden finansieras inom 
Arbetsmarknads- och Utbildningsenhetens driftbudgetram. Verksamheten har fått full 
kostnadskompensation för hyra av kontorslokaler i Seniorenfastigheten med 717 tkr. 
Efter omförhandling sänks hyran till 454 tkr och istället för att kommunstyrelsen tar 
tillbaka mellanskillnaden på 263 tkr kan den användas till ”Finsamavgiften”. Resterande 
kostnad på maximalt 62 tkr bedömer ommunledningsförvaltningen att Arbetsmarknads- 
och Utvecklingsenheten kan bära med hänvisning till den ekonomiska uppsida 
Finsamanslutningen bedöms innebära för verksamheten.

Själva beslutet om anslutning till förbundet, finansiering och antagande av 
förbundsordning är en fråga för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, men 
eftersom kopplingen mellan Finsamförbundet och kommunen är starkast till den nya 
enheten Arbetsmarknad & Utveckling och den största ekonomiska nyttan kommer den 
verksamheten till del har kommunledningsförvaltningen inhämtat Barn- och 
utbildningsnämndens (BUN) yttrande i ärendet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-29, § 46, att ställa sig bakom 
kommunens fortsatta arbete för ett medlemskap i Finsam.

Finsam inkom 2017-08-30 med slutrapport för samordningsförbundet innehållande
reviderad förbundsordning.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 99.
Slutrapport samordningsförbundet Finsam med reviderad förbundsordning (170830), 
bilaga Ks § 132/17.

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner medlemskap för Klippans kommun i Samordningsförbundet Finsam.
2. Antar förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam.
3. Kostnader finansieras inom ramen för Arbetsmarknads- och utbildningsenhetens
    budget genom erhållen kostnadskompensation till följd av sänkt hyra.
4. Val av en ledamot och en ersättare för Klippans kommun utses av
    Kommunfullmäktige och handläggs i den för valärenden sedvanliga ordningen.
_____
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§ 133

Avsiktsförklaring avseende bildande av kommunalt naturreservat 
KS 2017.0505

Ärendet
Kommundirektör Tomas Rikse och Miljöstrateg Tord Andersson har tagit fram förslag på 
avsiktsförklaring avseende bildande av kommunalt naturreservat.
 
I Rönne å finns tre vattenkraftverk som ägs och drivs av Skånska Energi Rönne å Kraft 
AB (nedan kallat bolaget). I dom fastställd av Mark- och miljödomstolen 2016-04-12 och 
2016-12-16 ställs krav på bolaget att installera fingaller m.m. till skydd för bl.a. den 
nedströms vandrande ålen. Kraven innebär investeringar på ca 8 mkr för bolaget. Delar 
av åtgärderna ska vara genomförda senast maj 2019.
 
I samband med att domen meddelades har Klippans kommun inlett samtal med bolaget 
med syfte att nå en överenskommelse med bolaget om inlösen av verken för att i 
förlängningen återställa forsarna till gagn för vandrande fisk, besöksnäringen och 
sportfisket.

Parallellt med samtalen med bolaget pågår har även arbete genomförts med att kartlägga 
de tekniska och juridiska konsekvenserna till följd av en eventuell utrivning.
Utöver det pågår arbete med att inrätta naturreservat på fastigheten kraftverken är belägna 
på. Syftet med reservatsbildningen är att det möjliggör för kommunen att ansöka om 
markåtkomstbidrag från naturvårdsverket. Markåtkomstbidraget betalas ut för den 
marknadsvärdeminskningen reservatsföreskrifterna resulterar i uppgår som mest till 50% 
av marknadsvärdeminskningen. För att naturvårdsverket ska påbörja utredning och 
värdering av fastigheten har naturvårdsverket framfört önskemål om att kommunen 
deklarerar att de har för avsikt att utvidga alternativt bilda nya naturreservatet efter 
utrivningen av verken.
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig bakom förslag till Avsiktsförklaring enligt 
nedan.

Avsiktsförklaring avseende bildande av kommunalt naturreservat
"Klippans kommun avser att inrätta ett kommunalt naturreservat på fastigheten Klippan 
3:10 där kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan är belägna. Förslag till 
reservatsföreskrifter och ansökan om markåtkomstbidrag har skickats till Länsstyrelsen i 
Skåne län.
 
Efter en inlösen, utrivning och återställning av forsmiljöerna avser kommunen att utvidga 
alternativt bilda nya kommunala naturreservat både på land och i å-fåran i anslutning till 
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de återskapade forsmiljöerna. Anledningen till att kommunen inte tar ett helhetsgrepp 
redan nu är dels tidsbrist till följd av Mark- och miljödomstolens krav på Skånska Energi 
som äger kraftverken idag, dels svårigheterna att i dagsläget bedöma och överblicka 
naturvärdena efter utrivning."

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 97. 

Kommunstyrelsens beslut
Ställer sig bakom avsiktsförklaring enligt ovan vilken sänds till Naturvårdsverket som 
underlag för deras vidare handläggning av markåtkomstbidraget.
_____
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§ 134

Effektmål för ny skola i Klippans tätort 
KS 2015.0806

Ärendet
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07, § 96, beslutades att godkänna 
effektmål (effektmål är politiska mål som ska fungera vägledande för processen kring 
byggnationen av den nya skolan) på en övergripande nivår. Alla beslut och överväganden 
som görs längs vägen ska mätas mot dessa mål.
Det beslutades även att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag 
på effektmål avseende pedagogiska värden och förutsättningar, så kallade Funktionella 
mål samt att uppdra till teknisk förvaltning att i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen ta fram förslag på Grundläggande effektmål vilka ska behandlas 
vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06.
 
Teknisk förvaltning har tagit ställning till uppdraget och svarar Kommunstyrelsen att inga 
Grundläggande effektmål, utöver de redan lagstadgade, behöver tas fram.
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-06-19, § 53, att föreslå Kommunstyrelsen 
att:
1. Godkänna Barn-och utbildningsförvaltningens förslag till effektmål.
2. Godkänna Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag om att lägga till
    "Energieffektiv uppvärmning i form av förnyelsebara energikällor" under
    rubriken Grundläggande krav-Ekonomi-Energi.
3. Godkänna tillägg till effektmålen avseende att den nya skolan ska ha de högsta
    möjliga inomhus- klimatkraven när det gäller ljus, ljud och ventilation
4. Införa en styrgrupp bestående av politiker som ser till att effektmålen efterlevs under
    planerings-och byggprocessen för den nya skolan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-07, § 96.
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-19, § 53.
 
Yrkande
Johan Pettersson (S), Carl-Axel Wilhelmsson (C) och Tommy Cedervall (L) yrkar bifall 
till Barn- och utbildningsnämnden förslag gällande punkt 1 samt att återremittera ärendet 
till Arbetsutskottet för förtydligande avseende innebörd av
punkterna 2-4 vilket ska ske i dialog med Barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner Funktionella effektmål avseende pedagogiska värden och förutsättningar.
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2. Återremitterar ärendet till Arbetsutskottet för förtydligande avseende innebörd av
    punkterna 2-4 vilket ska ske i dialog med Barn- och utbildningsnämnden.
_____
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§ 135

Effektmål för ny förskola i Klippan 
KS 2017.0515

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-05-29, § 48, beslutat att föreslå 
Kommunstyrelsen godkänna följande effektmål för byggnation av ny förskola vid 
Badvägen.
 
Effektmål
• Hållbar utveckling; skapa pedagogiska miljöer med utgångspunkt ur 
  ekologisk-, social-, kulturell- och ekonomisk hållbarhet
• Barnkonventionen som utgångsläge
• Hög grad av tillgänglighet som främjar kreativitet och skapande, både inom-
  och utomhus
• Attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller skicklig pedagogisk personal 
  genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö
• Bra och säker arbetsmiljö, både inom- och utomhus
• Trygg, säker och välkomnande miljö som inbjuder till möten och samspel
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 93.
 
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner effektmål för ny förskola vid Badvägen enligt ovan.
_____
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§ 136

Begäran om planbesked samt planuppdrag avseende fastigheten 
Lommen 14 
KS 2017.0660

Ärendet
Bostadsrättsföreningen Lommen i Ljungbyhed ansöker om planbeseked för ändring av
detaljplanen för fastigheten Lommen 14. Planen anger idag "Kontor, hotell och
semester/turistlägenheter" vilket föreningen vill ändra till bostadsändamål.
 
Plangruppen har diskuterats frågan och ställer sig positiv till ansökan. Planändringen 
bedöms kunna antas mot slutet av 2018 förutsatt att inget oförutsett sker. Kostnaden för 
planarbetet beräknas, enligt taxa, till 94 500 kr och regleras genom avtal om 
planersättning.

I oktober 2000 slöt staten, genom Bostadsdelegationen, och Klippans kommun ett avtal 
där kommunen åtog sig att avveckla 288 bostäder mot ett bidrag på 23,5 miljoner. En av 
fastigheterna som ingick i avvecklingsplanerna var Lommen 14 i Ljungbyhed med knappt 
30 bostäder.

År 2005 slöts ett nytt avtal om att undanta 76 lägenheter i Ljungbyhed, bland andra
Lommen 14, och kommunen återbetalade då 4,7 miljoner för de uteblivna avvecklings-
kostnaderna. Fastigheten hade då överlåtits till bostadsrättföreningen och detaljplanen 
ändrats för att inte tillåta permanentboende.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 106.
Kartskiss, bilaga Ks § 137/17.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ansökan om planbesked med
    förväntat antagande senare delen av 2018.
2. Uppdrar åt Plan- och byggavdelningen att revidera detaljplanen för Lommen 14.
3. Uppdrar till plangruppen att ta kontakt med övriga bostadsrättsföreningarna där
    detaljplanen idag anger "Kontor, hotell och semester/turistlägenheter" för att
    undersöka om eventuell intresse finns för ändring av detaljplan till "Bostadsändamål".
_____
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§ 137

Byggnation av Attefallshus på fastigheten Pantern 15 
KS 2017.0656

Ärendet
Den av kommunen ägda fastigheten Pantern 15 på Idrottsvägen 9 består idag av
en villa som är uppdelad i två lägenheter. Dessa används idag inom kommunens
bosättningsuppdrag. Då fastigheten är relativt stor är det motiverat att förtäta den
ytterligare genom att placera ett så kallat Attefallshus på tomten. Detta kommer då
att utgöra ännu en bostad, lämplig för en eller två personer.

Ett annat syfte är att öka värdet på fastigheten inför en framtida försäljning. Ett troligt 
scenario är att en framtida köpare ser fastigheten som en hyresfastighet snarare än ett eget 
boende vilket skulle öka dess värde.

Ytterligare en anledning till att uppföra ett Attefallshus skulle vara att skapa en testbädd 
för ett eventuellt bygg- och valideringsprojekt vilket kan genomföras i samarbete med 
gymnasieskolans byggprogram.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 107.
Budgetförslag, bilaga Ks § 138/17.
Offert, bilaga Ks § 138/17.
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Medger kommunledningsförvaltningen att inom ramen för bifogad
    kalkyl uppföra Attefallshuset Jabo flex 25 på fastigheten Pantern 15
    till en kostnad om 360 000 kronor.
2. Finansiering sker via det statsbidrag om 40 Mkr
    som kommunen erhöll för flyktingrelaterade frågor under 2016.
_____
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Budgetkalkyl för nybyggnation av Attefallshus på Panter  

Huset: 
Byggsats 69 695
Tillbehör 25 995
Tillbehör Plåtsats/takavvattning 9 995
Eventuellt extra takbeklädnad* 10 000

Inredning
Badrum * 50 000
Kök 30 000

Grundarbeten
Platta 41 250
Kulvert för vatten och avlopp (20 meter)* 25 000
Kulvert för el* 5 600

VVS installation samt rördragning* 50 000
(värmekulvert 1200 kr/meter, uppskattningsvis 5 meter, samt 20 
timmar arbete för installationen)
Dragning av el-kabel samt installation av extra el-mätare* 5 000

Internet
Anslutning av fiber 3 000

Uppvärmning 14 500

Serviceanmälan
Lägenhetsanmälan 20 000

Summa 360 035

Avskrivning per månad under 10 års tid 3000,292

Övrigt

Angående taxeringskod: en ny taxering kommer att göras av 
skatteverket under 2018, om det är så att fastigheten ska ha 
en ny beteckning så kommer det att framgå av denna 
inventering. Kommunen behöver ej vidta åtgärder i nuläget. 
Troligtvis ändras fastighetsbeteckningen inte och 
Attefallshuset får en egen taxeringskod om dess värde 
överstiger 50000.
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OffertnummerKundnummerDatum

Fakturaadress

Er referens Vår referens

Betalningsvillkor

0734398116 OTTO SVENSSON

Josefine Fischer
Klippan

30  Dagar

Dröjsmålsränta
10,00 %

Momsreg.nr/Personnr

Offert

38

Märkning

2017-05-21

Artikel Benämning Antal À-pris exkl. moms Belopp

Offert gällande arbete på Idrottsvägen 9 i Klippan.
Gjuten platta på mark.
400 mm kanelement
300 mm cellplast
Armering med 6150 armeringsmattor
Betong C 25/30 vct 0,60
Grus ingår med 0,5 ton / kvm
Pris per kvadratmeter 1,00 1 650,001 650,00
Vatten och värme installationer ingår ej i pris.
Grovåterställning av tomt ingår.
Ingrävning av avlopp från gata till hus ink material
110 rör.
Pris per löpmeter 1,00 1 250,001 250,00
Grävning för värmekulvert och el mellan hus ex
material.
Pris per löpmeter 1,00 800,00800,00

OFFERTEN GÄLLER I 30 DAGAR

Offerten godkännes

Datum Underskrift Namnförtydligande

3 700,00
3 700,00

925,00

Summa
Exkl. moms
Momsbelopp 25%

SEKAtt betala 4 625,00

OTTOS ENTREPRENAD AB
Ydalagatan 1

28438 Perstorp
Sverige

IBAN

e-post

WebbsidaOrg.nr

Momsreg.nr

Telefon

BIC

Fax
556981-9989

SE556981998901 SWEDSESS

0709-916463
0435-35531

www.ottosentreprenad.se

ottosent@hotmail.com

SE4680000821499333154996Godkänd för F-skatt

OTTOS ENTREPRENAD AB FÖRBEHÅLLER SIG ÄGANDERÄTTEN, TILLS DESS FULL LIKVID ERLAGTS.

Bankgiro
481-3556
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§ 138

Statsbidrag för mottagande av flyktingar 
KS 2016.0712

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen ansöker om medel från statsbidraget för flyktingar för att 
under 2018 projektanställa en jämlikhets/rättighetsstrateg samt till utbildning för 
kommunens alla månadsanställda i diskrimineringslagen.

Genom kommunfullmäktiges mål "Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och 
jämlikhet" har kommunens ledningsgrupp, i den gemensamma förvaltningsplanen, 
beslutat om två aktiviteter i syfte att understödja målet. Dessa är dels att genomföra en 
nulägesanalys av läget i Klippan (rättighets/inkludering), ett arbete som pågått under 
våren 2017 och dels att genomföra grundläggande utbildning i den kommunala 
organisationen om diskrimineringsgrunderna.

Arbetsuppgifterna för den projektanställde jämlikhets/rättighetsstrategen skulle vara att 
ansvara för utbildningsinsatserna i diskrimineringsgrunderna, dvs. samordning av 
utbildning om två timmar för kommunens alla månadsanställda samt genomföra 
kompletterande utbildningar för särskilda verksamheter och för chefer.
Vidare att implementera åtgärder utifrån det rättighetskartläggningen föreslår, att vara en 
resurs i rättighetsarbetet i de olika förvaltningarna, samt för HR-avdelningen, i arbetet 
med aktiva åtgärder vilket är en del av förändringen i diskrimineringslagen som trädde i 
kraft 1 januari 2017. Jämlikhets/rättighetsstrategen skall även arbeta med riktade insatser 
gentemot allmänheten, bla genom värdegrundsarbete i kommunens föreningsliv.

Ansökan om medel avser lön och utbildningskostnader om totalt 900 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-20, § 148, att de medel som ej förbrukats av 
erhållet statsbidrag om 40 miljoner kronor ska ligga kvar hos Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 96.
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Bifaller ansökan om projektmedel för 2018 om 900 000 kronor för
    projektanställning av jämlikhets/rättighetsstrateg.  
2. Finansiering sker genom statsbidrag för mottagande av flyktingar.
_____
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§ 139

Ansökan om bidrag från Företagarna i Klippan för verksamhetsåret 
2017 
KS 2016.0265

Ärendet
Ansökan om bidrag från Företagarna i Klippan till 2017 års verksamhet föreligger med 
15 000 kronor. Företagarna i Klippan har tidigare år (2015 och 2016) ansökt om medel i 
samma storleksordning (15 000 kr) vilket beviljats.

Förutsättning för utbetalning av bidrag är att verksamhetsberättelse erhålles från 
bidragstagaren avseende föregående års verksamhet. Verksamhetsberättelse för år 2016 
har bifogats ansökan om medel för år 2017.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 117.
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Beviljar bidrag till Företagarna i Klippan för år 2017 med 15 000 kronor.
2. Bidraget finansieras inom ramen för Näringslivsavdelningens anslag.
_____
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§ 140

Arbetsordning för skyddsjägare- revidering av arvode 
KS 2017.0542

Ärendet
Det föreslås ändring av den fasta omkostnadsersättningen för den av skyddsjägarna som 
är samordnare då uppdraget som samordnare tar allt mer tid i anspråk. Det föreslås därför 
en höjning för samordnaren från 2 000 kr/år till 6 000 kr/år vilket ska täcka såväl 
omkostnader (telefon m.m.) som ianspråktagande av tid. Det är ett viktigt uppdrag att 
vara samordnare och det krävs en mycket omdömesgill person. Det har dock visat sig att 
uppdraget tar allt mer tid i anspråk varför det är rimligt med en högre ersättning än för 
övriga skyddsjägare. Det är samordnaren som får alla samtal från allmänheten och 
planerar vilka skyddsjägare som åker på respektive uppdrag. Samordnaren svarar för 
löpande dialog med Söderåsens miljöförbund men även polismyndigheten. I övrigt 
bibehålles arvoden oförändrade.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 114.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner revidering av arbetsordning avseende höjning av årlig fast ersättning till
samordnare för skyddsjägare från 2000 kr till 6000 kr.
_____
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§ 141

Personuppgiftsombud 
KS 2017.0603

Ärendet
EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som 
ska tillämpas i medlemsstaterna från maj 2018. Regelverket innebär förändringar för alla 
som behandlar personuppgifter. Regelverket består av två rättsakter men mest central är 
den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter 
generellt. Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs 
av brottsbekämpande verksamheter. EU-kommissionen har även i januari 2017 lämnat 
förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation som ska gälla 
för tele- och internetoperatörer och som ska ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EG 
vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i lagen om elektronisk 
kommunikation. Åsidosättande av dataskyddsförordningen kan medföra vite för 
kommunen med ett belopp om högst 20 000 000 kronor.

Då personuppgiftslagen (PUL) upphör från den 25 maj 2018 begär sig 
personuppgiftsombudet Janicke Schreuder entledigad från uppdraget som 
personuppgiftsombud för Klippans kommun från och med den 25 maj 2018.

Kommunen är skyldig att utse dataskyddsombud från den 25 maj 2018. Kunskapsnivån 
och ansvaret hos dataskyddsombud är starkt utvidgat i jämförelse med vad som åvilat 
personuppgiftsombud. Uppdrag som dataskyddsombud ställer krav på djupgående 
kunskap om vilka personuppgifter som behandlas i respektive nämnds verksamhet i såväl 
strukturerad som ostrukturerad form. Dataskyddsdirektivet ställer även omfattande krav 
på personuppgiftsansvariga d.v.s. nämnder/Kommunstyrelsen. Det krävs bl.a. 
dokumenterade rutiner för när enskilda begär uppgifter, enskilda begär rättelser samt 
skärpta krav på rutiner avseende information till enskilda m.m.

Kommunen behöver med egna resurser (ej konsult) förfoga över den kunskap som 
erfordras. Anställd kan utses som dataskyddsombud för kommunens samtliga 
verksamheter. Ett flertal kommuner överväger detta alternativ vilket innebär 
inrättande/avsättande av en tjänst (del- eller heltid beroende på kommunens storlek). 
Nämnder och Kommunstyrelsen kan inom sina respektive ansvarsområden utse anställd 
som dataskyddsombud. Det ska dock inte vara en anställd som kan hamna i 
intressekonflikt varför stadsdirektör, förvaltningschefer, kommunjurist, personalchef, IT-
chef inte bör vara dataskyddsombud. Den eller de personer som utses ska ha en så 
självständig ställning att det finns förutsättningar att utföra uppdraget. Personen ska 
besitta den kunskap och tid som erfordras för uppdraget. Det är upp till respektive 
kommun att lösa det praktiskt vilket är en kostnads- och kvalitetsfråga. Då det kan följa 
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ansenliga viten är kvalitetsfrågan påtaglig.

Dataskyddsdirektivet och dess implementering är i första hand en fråga om hur 
kommunens verksamheter bedrivs. Flera kommuner har bildat förvaltningsövergripande 
arbetsgrupper som arbetar med implementeringen och som även involverar IT, juridik, 
ekonomi m.fl. De kommuner som påbörjat arbetet har som första steg valt att 
kartlägga/inventera alla strukturerade och ostrukturerade behandlingar av 
personuppgifter. Det finns kommuner som upphandlar applikationer till stöd för 
inventeringen. Visst stöd i detta arbete kan man ha av personuppgiftsbudets regelbundna 
inventeringar.

Det finns många väsentliga frågor där rättsläget alltjämt är oklart. Exempelvis gäller från 
maj 2018 inte längre den s.k. missbruksregeln vilket innebär att de regler som gäller för 
personuppgifter i databaser och ärendehanteringssystem, även omfattar det som skrivs om 
personer i exempelvis e-post och på webbplatser (kommunens hemsida) m.m. Det kan 
innebära att krav på rättslig grund, information till registrerade samt krav på register över 
behandlingar blir samma för e-post, kommunens hemsida som för uppgifter i 
ärendehanteringssystem. Om reglerna verkligen blir så långtgående är alltjämt oklart men 
understryker betydelsen av att förbereda sig och att följa den vidare utvecklingen.

I pågående upphandling av försäkringsskydd har det, som option, lagts in en möjlighet att 
teckna försäkring avseende ovan nämnt vite.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 116.
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Arkivarien Janicke Schreuder entledigas från uppdrag som personuppgiftsombud
    från och med 25 maj 2018.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda och lämna förslag till
    Kommunstyrelsen sammanträde i april 2018 avseende upplägg för dataskyddsombud
    för Klippans kommun dvs utses ett dataskyddsombud för kommunen samtliga
    verksamheter eller utses dataskyddsombud av respektive nämnd/kommunstyrelsen.
3. Uppdrar åt kommunens chefsgrupp att leda och samordna arbetet med förvaltningarnas
    implementering av dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen.
_____
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§ 142

Centrumutveckling Klippan- information 
KS 2017.0210

Ärendet
Kommundirektör Tomas Rikse informerar om det Framtidsseminarium som genomfördes 
2017-09-06 där politiker och tjänstemän träffades för att prata om arbetet med 
att utveckla ett Klippan där alla har möjlighet att må och bo bra.
 
Ett möte kring Centrumutveckling kommer att hållas den 12 september som nummer ett i 
en serie om tre möten kring  kommunen arbete med att göra tätortens centrumdelar mer 
attraktiva.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____

279 (281)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143

Delegationsärende Kommunstyrelsen 2017-09-06 
KS 2017.0001

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på Kommunstyrelsens 
uppdrag

2017-06-14                       Enligt protokoll §§ 91-104                            Arbetsutskottet
2017-08-16                       Enligt protokoll §§ 105-120                          Arbetsutskottet
2017-06-13                       Enligt protokoll §§ 37-52                              Tekniskt utskott
2017-08-15                       Enligt protokoll §§ 53-72                              Tekniskt utskott

Ks 2017.0661-2.004
Kommundirektörens beslut angående framställan om utlämnande av handling

Ks 2017.0661-3.004
Socialchefens beslut angående framställan om utlämnande av handling

Ks 2017.0539-2.164
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet

Ks 2017.0611-1.164
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet

Parkerings-                                  maj-juli 2017                                       Kom.ledn.förv.
tillstånd                                        §§ 1808-1819                                      Kundtjänst

Bostads-
anpass.bidrag                             170501-170731                                    Teknisk förv.
assistent

Anställning > 6 mån                    juni-juli 
2017                                         Socialförvaltningen

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2017-08-30.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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