
Kallelse

Kommunfullmäktige

2021-05-24

 



KALLELSE
Kommunfullmäktige

2021-05-24

Plats och tid: Digitalt via Zoom samt aulan Rönnegymnasiet, 2021-05-24, klockan 18:00

Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Elisabeth Kullenberg Elisabeth Alm
Ordförande Sekreterare

Föredragningslista

Ärendebeskrivning Dnr.

       Inledning
1 Val av justerare

2 Föredragningslistan

3 Information från krisledningsnämnden - kommunstyrelsens ordförande

       Interpellationer och frågor
4 Interpellation från Lars Nyander (S) ställd till nämnden för omsorg och stöds 

ordförande Ingela Sylwander (M) om vårdbolaget Attendo
2021/223

       Beslutsärenden
5 Svar på motion från Jim Brithén m.fl (EP) Begäran om att införa insynsplatser 

i kommunstyrelsen och nämnderna
2020/51

6 Gåva till Klippans kommun avseende fastigheterna Bolestad 1:2 m fl 2021/141

7 Försäjlning av del av Förrådet 2 till Eliassons Bygg Ängelholm AB 2021/144

8 Försäljning av del av Förrådet 2 till  Euromachines AB 2021/143

9 Begäran från nämnden för omsorg och stöd om ersättning för merkostnader 
vid evakuering av särskilt boende

2019/328



KALLELSE
Kommunfullmäktige

2021-05-24

10 Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV 2021/139

11 Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet Medelpunkten 2021/173

12 Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner äldre än 1 år 2019/577

13 Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande slöjförbud i förskolan 
och grundskolan

2020/394

14 Budgetdirektiv 2022-2024
Extra KS 24/5!

2021/1

       Valärenden
15 Ev. inkomna valärenden

       Inkomna motioner
16 Ev. inkomna motioner

       Anmälningsärenden
17 Krisledningsnämndens protokoll 2021-04-29 2020/195

18 Vänortskommitténs protokoll 2021-04-16 2021/221

       Tillkommande ärenden
19 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare (L) i kommunfullmäktige 2021/73

20 Fråga från Susanne Jönsson (S) ställd till Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Tomas Fjellner (M) gällande kickbike banor

2021/233



ocialde 
F R .1\ M T ! D S P /\ R T ! E T 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNS1YRELSEN 

2021 -05- 1·1 

Dnr ..... ?.-.~~!./. ?:.?: .~ .. 

/\NGELHOLM 

2021-05-11 

Interpellation till Ingela Sylwander (M) ordförande i nämnden för omsorg- och stöd. 

Interpellation om bonusar och skandalen kopplat till förtroendet för Attendo. 

Vi har alla kunnat läsa att vårdbolaget Attenda valt att betala ut stora bonusar till sina högsta chefer. 

Detta samtidigt som vårdbolaget hittills erhållit 120 miljoner i statligt earona stöd. 

Dessutom har det nu framkommit att anställda som larmat om missförhållanden och bristen på personal 

straffats. 

l ett uppmärksammat exempel har en anställd som larmat om missförhållanden kallats till ledningen, 

blivit anklagad för att vara illojal, förbjudits att göra uttalanden och därefter erhållit en skriftlig erinran. 

Allt i strid med den anställdes grundlagsskyddande rätt till meddelarfrihet. 

Vårdbolaget har även informerat om att man tillämpar "tysta perioder" då man inte befattar sig med 

medier. Sammantaget pekar detta på flertalet allvarliga brister inom Vårdbolaget med sina 25 000 

anställda. 

För oss som har ansvaret för våra äldre medborgare som får vård och omsorg av vårdbolaget Attenda 

genererar denna information både stor oro och flera frågetecken. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor 

1. Vad säger lngela Sylwander som nämndens ordförande kring bolagets agerande beträffande 

bonusutbetalningarna samtidigt som de får skattepengar i earona stöd? 

2. Hur avser lngela Sylwander kontrollera att Attendas verksamheter i kommunen haft tillräcklig 

bemanning hittills under pandemin? 

3. Vad lngela Sylwander göra för att säkerställa att de anställda inom Attenda kan använda sig av 

sin grundlagsskyddade meddelarfrihet? 

4. Kan de som är anställda och upplever att de inte fått använda sig av sin grundlagsskyddade 

meddelarfrihet vända sig till kommunen för stöd och upprättelse? Kan vi stå garant för att denna 

personal inte riskerar sin försörjning? 

~!.~.rrsr--
Socialderlokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2021/223
Typ av dokument: Svar
Datum: 2021-05-21

Svar på interpellation från Lars Nyander (S) ställd till 
Ingela Sylwander (M) ordförande i nämnden för om-
sorg och stöd om Attendo

1. Vad säger lngela Sylwander som nämndens ordförande kring bola-
gets agerande beträffande bonusutbetalningarna samtidigt som de 
får skattepengar i Corona stöd?
Det är en infekterad och laddad fråga som väckt starka känslor på många 
sätt.
Anledningen till detta är att man på olika håll anser det omoraliskt att At-
tendo utbetalat bonusar samtidigt som företaget erhållit skattemedel för att 
finansiera de merkostnader som tillkommit med anledning av pandemin. 
Merkostnaderna som tillkommit är relaterat till skyddsutrustning, skydds-
kläder, kohortvård och lönekostnader (sjukfrånvaro). I debatten som förts i 
media har jag fått uppfattningen att det statliga stödet inte täckt de mer-
kostnader som uppstått fullt ut utan att aktieägarna har fått stå för dessa ex-
tra kostnader.
Det är styrelsen/stämman i företaget som tagit fram riktlinjer/avtal för er-
sättning till ledningsgruppen för att möjliggöra positiva rekryteringar och 
för att behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningsmodellen bygger oftast 
på en fast och rörlig del. Denna modell möjliggör en högre ersättning om 
de mål som satts är uppfyllda. Omvänt om inte målen uppfyllts, lägre er-
sättning.
Ett bra ledarskap betyder mycket för alla verksamheter och den ska främja 
den affärsstrategi som är satt. Strategin bygger på olika mål som ska upp-
nås. Man tittar på graden av kvalitet i verksamheterna, man vill vara en at-
traktiv arbetsgivare och en ansvarstagande samhällsaktör. Som en privat ak-
tör tittar man också på en långsiktig och lönsam tillväxt.
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Vad jag förstått har styrelsen diskuterat bonusfrågan och huruvida denna 
ska betalas ut eller inte med anledning av att företaget erhållit statligt stöd. 
Beslutet blev att ledningen hade rätt till sin bonus som är baserad på olika 
delmål som är uppfyllda. 
Styrelsen anser att det är viktigt att hålla sitt avtal då ledningen gjort ett bra 
jobb. Dessutom betalades inte denna enligt uppgift av krisstöd från staten 
utan av aktieägarna.
Som svar på din fråga ser jag två sidor av myntet. Dels den känslomässiga 
reaktionen av omoral samtidigt som jag ur ett företagsperspektiv ser att 
man utöver att hantera en pandemi har uppnått de flesta uppsatta målen 
och att detta i sin tur ska ge den bonus som avtalet medger.
Men oavsett sida så handlar det om att leverera den kvalitet som utlovats, 
det är det viktigaste för mig.

2. Hur avser lngela Sylwander kontrollera att Attendos verksamheter i 
kommunen haft tillräcklig bemanning hittills under pandemin?
Som ordförande i Nämnden för omsorg och stöd är jag angelägen om en 
god kvalité inom såväl privat som kommunal verksamhet. I kommunens 
avtal med Attendo Sverige AB ställs krav på bemanning på årsbasis med 
minst 0,74 omvårdnadspersonal per demensplats samt 0,6 omvårdnadsper-
sonal per somatisk vårdplats. Nattetid finns krav på minst två vaken perso-
nal. 

Varje månad inkommer Attendo Sverige AB med månadens bemannings-
statistik. Bemanningen följs på så sätt upp av kommunen månadsvis, och 
vid eventuella avvikelser sker en dialog med leverantören. 

3. Vad lngela Sylwander göra för att säkerställa att de anställda inom 
Attendo kan använda sig av sin grundlagsskyddade meddelarfrihet?
Meddelarfriheten regleras i en egen avtalspunkt i samtliga av de avtal som 
kommunen har med Attendo Sverige AB. Personal anställda inom Attendo 
Sverige AB omfattas av samma meddelarfrihet som offentligt anställd per-
sonal med undantag för affärsförhållanden.
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4. Kan de som är anställda och upplever att de inte fått använda sig av 
sin grundlagsskyddade meddelarfrihet vända sig till kommunen för 
stöd och upprättelse? Kan vi stå garant för att denna personal inte 
riskerar sin försörjning?
De privata vårdföretagen är egna juridiska personer och fattar sina egna be-
slut gällande den personal som har sin anställning i deras verksamhet.
I det fall medarbetare behöver stöd rekommenderas de ta kontakt med sin 
fackliga organisation. 

Ingela Sylwander
Ordförande Nämnden för omsorg och stöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 73 Dnr. KS 2020/51

Svar på motion från  Jim Brithén m.fl (EP) Begäran 
om att införa insynsplatser i styrelser och nämnder

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har den 12 januari 2020 inkommit med en motion om att de 
partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen och 
olika nämnder ska beredas insynsplats i styrelser och nämnder.

Enligt kommunallagen 4 kap. 28 § kan kommunfullmäktige besluta att en 
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara 
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott 2021-03-24

• Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, den 17 mars 2021.

• Motion från Jim Brithén (EP) m fl. om insynsplatser i kommunstyrelsen och 
nämnder, 12 januari 2020

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag, dvs. att avslå motionen från Christina Hanstål 
(M), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Motionären

~ Ängelholms 
f.;.i kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 53 Dnr. KS 2020/51

Svar på motion från  Jim Brithén m.fl (EP) Begäran 
om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har den 12 januari 2020 inkommit med en motion om att de 
partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen och 
olika nämnder ska beredas insynsplats.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, den 17 mars 2021.

• Motion från Jim Brithén (EP) m fl. om insynsplatser i kommunstyrelsen och 
nämnder, 12 januari 2020

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och 
Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska avslås.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Beslutet ska expedieras till
Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2021-03-17 
Diarienummer: KS 2020/51
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Motion om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen 
och nämnderna

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har den 12 januari 2020 inkommit med en motion om att de 
partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen och 
olika nämnder ska beredas insynsplats.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, den 17 mars 2021.

Motion från Jim Brithén (EP) m fl. om insynsplatser i kommunstyrelsen och 
nämnder, 12 januari 2020

Utredning
Enligt kommunallagen 4 kap. 28 § kan kommunfullmäktige besluta att en förtroen-
devald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämn-
dens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening an-
tecknad i protokollet.

Att inför insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna är därmed möjligt att 
göra, men det är en politisk fråga för kommunfullmäktige att avgöra.

Förslag till beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för övervägan-
de och beslut.
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Eva Sturesson
Stadsjurist

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Motionären



Ängelholm 2020-01-12 

- = • Till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun Engalholm•Partlet 

MOTION 

Begäran att införa insynsplatser i styrelser och nämnder. 

Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det 

en nackdel om inte samtliga partier, som är representerade i kommunfullmäktige, får ha direkt 

insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. 

Protokollen från de olika sammanträdena redovisar besluten, men inte de framförda argumenten. 

l debatten i kommunfullmäktige förekommer hänvisningar till föregående diskussioner i 

kommunstyrelse och nämnder. Bristande insyn skapar sämre beslutsunderlag, och det kan inte 

vara önskvärt, varken ur ett demokratiskt eller kommunpolitiskt perspektiv. 

Alla ledamöterna i kommunfullmäktige har i slutändan lika ansvar för de beslut som fattas, 

oavsett vilket parti man tillhör. Att alla ges lika möjlighet till en fullständig bild av de i kommun

styrelsen och nämnderna framförda besluten, inkl. de underliggande argumenten, är nödvändiga 

för en optimal beslutsprocess i kommunens högsta beslutande organ. 

Sett till arbetet i kommunfullmäktige kan insynsplatser betyda ökad effektivitet och kvalite. 

Insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är inte ovanliga och inte heller någon kontroversiell 

fråga. Det förekommer i många kommuner. 

Kommunallagen beskriver i 4 kap, 23§* hur insynsplatser får införas. 

EngelholmsPartiet motionerar därför kommunfullmäktige att snarast besluta: 

• att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier ska beredas 
insynsplats i kommunstyrelsen samt i de kommunala nämnderna. 

Ängelholm den 12 januari 2020 - för Kommuns bästa och för de flestas bästa 

EngelholmsPartiet 

~--c&~ 
/ ~~ J3rrllni: 

~~ 

*Kommunallagen 4 kap. 
Närvarorätt 
23 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och 
delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 18                  Dnr   KS  2020/51  

Motion från Jim Brithén m.fl. (EP) gällande begäran att införa 
insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har inkommit med en motion 17 januari 2020 om att samtliga i kommun-
fullmäktige representerade partier ska beredas insynsplats i kommunstyrelsen samt i de 
kommunala nämnderna.  

Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 17 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 84 Dnr. KS 2021/141

Gåva till Klippans kommun avseende fastigheterna 
Bolestad 1:2 m fl

Ärendebeskrivning
Vid en exekutiv auktion 1927 köpte Ängelholms stad konkursboet Ängelholm – 
Klippans nya järnvägsaktiebolag och blev ägare till bolagets fastigheter utmed 
järnvägen Ängelholm – Klippan. Sedan länge har därför kommunen varit ägare till 
flera fastigheter i Klippans kommun, Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 3:17, 4:5 och 8:2, 
Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 3:34.

När järnvägen lades ner byggdes väg 13 mellan Ängelholm och Klippan där 
järnvägen tidigare legat. Berörda fastigheter med undantag för Östra Ljungby 7:3 är 
numera vägmark under väg 13. Östra Ljungby 7:3 tillhörde järnvägsmarken intill 
stationsområdet i Östra Ljungby och består idag av en buskbeklädd släntyta från 
gamla banvallen mot jordbruksmarken i söder. Samtliga fastigheter har ett 
marginellt marknadsvärde.

Klippans kommun önskar förvärva berörda fastigheter genom gåva från 
Ängelholms kommun. Mark- och exploateringsenheterna i respektive kommun har 
tillsammans upprättat förslag till gåvobrev. Kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Klippans kommun tar upp gåvobrevet för godkännande den 12 maj 2021. 
Kommunfullmäktige i Ängelholm godkände 2013-11-25 liknande gåvobrev för 
fastigheterna Klippan Öja 6:14 och Gråmanstorp 25:52 (Dnr 2013/395). Även 
Klippans kommun godkände dessa gåvobrev och förvärven genomfördes.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021

• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021

• Gåvobrev med tillhörande kartskisser över berörda fastigheter

Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Sara Elmefjärd föredrar ärendet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättade gåvobrev för fastigheterna Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 
3:17, 4:5 och 8:2, Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 
3:34

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med gåvoavtal i original



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 66 Dnr. KS 2021/141

Gåva till Klippans kommun avseende fastigheterna 
Bolestad 1:2 m fl

Ärendebeskrivning
Vid en exekutiv auktion 1927 köpte Ängelholms stad konkursboet Ängelholm – 
Klippans nya järnvägsaktiebolag och blev ägare till bolagets fastigheter utmed 
järnvägen Ängelholm – Klippan. Sedan länge har därför kommunen varit ägare till 
flera fastigheter i Klippans kommun, Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 3:17, 4:5 och 8:2, 
Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 3:34.

När järnvägen lades ner byggdes väg 13 mellan Ängelholm och Klippan där 
järnvägen tidigare legat. Berörda fastigheter med undantag för Östra Ljungby 7:3 är 
numera vägmark under väg 13. Östra Ljungby 7:3 tillhörde järnvägsmarken intill 
stationsområdet i Östra Ljungby och består idag av en buskbeklädd släntyta från 
gamla banvallen mot jordbruksmarken i söder. Samtliga fastigheter har ett 
marginellt marknadsvärde.

Klippans kommun önskar förvärva berörda fastigheter genom gåva från 
Ängelholms kommun. Mark- och exploateringsenheterna i respektive kommun har 
tillsammans upprättat förslag till gåvobrev. Kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Klippans kommun tar upp gåvobrevet för godkännande den 12 maj 2021. 
Kommunfullmäktige i Ängelholm godkände 2013-11-25 liknande gåvobrev för 
fastigheterna Klippan Öja 6:14 och Gråmanstorp 25:52 (Dnr 2013/395). Även 
Klippans kommun godkände dessa gåvobrev och förvärven genomfördes.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021

• Gåvobrev med tillhörande kartskisser över berörda fastigheter

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Liss Böcker (C) och 
Linda Persson (KD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättade gåvobrev för fastigheterna Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 
3:17, 4:5 och 8:2, Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 
3:34

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med gåvoavtal i original



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark-o.exploateringschef
Sara Elmefjärd
043146 89 87
sara.elmefjard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/141
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-29

Gåva till Klippans kommun avseende fastigheterna 
Bolestad 1:2 med flera.

Ärendebeskrivning
Vid en exekutiv auktion 1927 köpte Ängelholms stad konkursboet Ängelholm – 
Klippans nya järnvägsaktiebolag och blev ägare till bolagets fastigheter utmed järn-
vägen Ängelholm – Klippan. Sedan länge har därför kommunen varit ägare till fle-
ra fastigheter i Klippans kommun, Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 3:17, 4:5 och 8:2, 
Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 3:34.

När järnvägen lades ner byggdes väg 13 mellan Ängelholm och Klippan där järnvä-
gen tidigare legat. Berörda fastigheter med undantag för Östra Ljungby 7:3 är nu-
mera vägmark under väg 13. Östra Ljungby 7:3 tillhörde järnvägsmarken intill sta-
tionsområdet i Östra Ljungby och består idag av en buskbeklädd släntyta från gam-
la banvallen mot jordbruksmarken i söder. Samtliga fastigheter har ett marginellt 
marknadsvärde.

Klippans kommun önskar förvärva berörda fastigheter genom gåva från Ängel-
holms kommun. Mark- och exploateringsenheterna i respektive kommun har till-
sammans upprättat förslag till gåvobrev. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Klip-
pans kommun tar upp gåvobrevet för godkännande den 12 maj 2021. Kommun-
fullmäktige i Ängelholm godkände 2013-11-25 liknande gåvobrev för fastigheterna 
Klippan Öja 6:14 och Gråmanstorp 25:52 (Dnr 2013/395). Även Klippans kom-
mun godkände dessa gåvobrev och förvärven genomfördes.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021

• Gåvobrev med tillhörande kartskisser över berörda fastigheter



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Berörda fastigheter är med undantag för Östra Ljungby 7:3 vägmark under väg 13. 
Fastigheterna belastas av vägrätt och saknar taxeringsvärde. 

Östra Ljungby 7:3 ligger inte inom vägområde för väg 13. Fastigheten har tillhör 
järnvägsmarken intill före detta stationen i Östra Ljungby, och består idag av en 
buskbeklädd släntyta från gamla banvallen ner mot jordbruksmarken i söder. Om-
rådet är inte byggbart.

Berörda fastigheter har till följd av ovan endast ett marginellt marknadsvärde. 

Förslag till gåvobrev har tagits fram. Gåvan kan genomföras under förutsättning 
att både Kommunfullmäktige i Ängelholm och Kommunstyrelsen i Klippan god-
känner gåvobrevet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att godkänna upprättade gåvobrev för fastigheterna Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 
3:17, 4:5 och 8:2, Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 
3:34

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Mark- och exploateringsenheten med gåvoavtal i original



Gåvobrev

Överlåtare: Ängelholms kommun (212000-0977)
262 80 Ängelholm
Östra vägen 2

Mottagare: Klippans kommun (212000-0928)
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan

Ängelholms kommun överlåter som gåva fastigheterna Klippan Bolestad 1:2, 
2:30, 3:17, 4:5, 8:2, Östra Ljungby 2:23, 3:34, 7:3 samt Öja 4:8. 6:18, 8:11 till 
Klippans kommun. Fastigheterna visas med blå markering i bilaga 1, kartskisser. 

Gåvan har mottagits och kvitteras:

För Klippans kommun 2021-

…………………………………………….. ……………………………………………
Hans-Bertil Sinclair Tomas Rikse
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Bevittnas:

……………………………………………….. ……………………………………………..

För Ängelholms kommun 2021-

………………………………………………. ……………………………………………….
Robin Holmberg Kristina Magnusson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Bevittnas:

…………………………………………………. ………………………………………………
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 85 Dnr. KS 2021/144

Försäljning av del av Förrådet 2 till Eliassons Bygg 
Ängelholm AB

Ärendebeskrivning
Eliassons Bygg Ängelholm AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i 
Ängelholm, förvärva del av Förrådet 2 (2464 m²) inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga en lagerlokal och garage, samt i 
framtiden eventuellt utöka med kontor och personalutrymmen. Försäljningen sker i 
enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för 
verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Eliassons Bygg Ängelholm 
AB upprättat förslag till köpekontrakt. Eliassons Bygg Ängelholm AB har 
undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021

• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021

• Av Eliassons Bygg Ängelholm AB signerat köpekontrakt 

• Kartskiss 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Eliassons Bygg Ängelholm AB 
avseende del av Förrådet 2

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 68 Dnr. KS 2021/144

Försäljning av del av Förrådet 2 till Eliassons Bygg 
Ängelholm AB

Ärendebeskrivning
Eliassons Bygg Ängelholm AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i 
Ängelholm, förvärva del av Förrådet 2 (2464 m²) inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga en lagerlokal och garage, samt i 
framtiden eventuellt utöka med kontor och personalutrymmen. Försäljningen sker i 
enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för 
verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Eliassons Bygg Ängelholm 
AB upprättat förslag till köpekontrakt. Eliassons Bygg Ängelholm AB har 
undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021
 Av Eliassons Bygg Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Eliassons Bygg Ängelholm AB 
avseende del av Förrådet 2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark-o.exploateringschef
Sara Elmefjärd
043146 89 87
sara.elmefjard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/144
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-30

Försäljning av del av Förrådet 2 (Åkerslunds            
industriområde) till Eliassons Bygg Ängelholm AB.

Ärendebeskrivning
Eliassons Bygg Ängelholm AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i Äng-
elholm, förvärva del av Förrådet 2 (2464 m²) inom detaljplanerat verksamhetsom-
råde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga en lagerlokal och garage, samt i 
framtiden eventuellt utöka med kontor och personalutrymmen. Försäljningen sker 
i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för verksamhetsom-
rådet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Eliassons Bygg Ängelholm 
AB upprättat förslag till köpekontrakt. Eliassons Bygg Ängelholm AB har under-
tecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021
 Av Eliassons Bygg Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Utredning
Bolaget
Eliassons Bygg Ängelholm AB är en väl etablerad byggfirma som har varit verksam 
i Ängelholm med omnejd i 15 år. Bolaget har 6 anställda medarbetare. En stor del 
av bolagets kunder återkommer med nya uppdrag. Bolaget som i nuläget hyr en lo-
kal i Ängelholm, vill bygga egna lokaler för att fortsatt kunna utveckla verksamhe-
ten.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 2 464 m² och är anpassat efter företagets behov, se 
köpekontrakt.  Priset på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige 
vid tidigare försäljningar beslutat till 200 kronor/m². Anslutningsavgift för VA in-
går inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast fyra månader efter 
köpekontraktets undertecknande.

Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokal och 
garage samt färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen 
inom föreskriven tid utgår ett vite motsvarande 200 kronor/m² tomtyta i det fall 
förseningen beror på omständigheter köparen råder över.

Kommunen ansöker om Lantmäteriförrättning för att avstycka det område från 
Förrådet 2 som inte ingår i denna överlåtelse. Köparna till respektive del av Förrå-
det 2 svarar för avstyckningskostnaderna med hälften vardera.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Eliassons Bygg Ängelholm AB av-
seende del av Förrådet 2

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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I<öpekontrakt 

Köpare: 

Säljare: 

Eliassons Bygg Angelhohn AB 
Storgatan 142 
262 66 Angelhohn 

Angelholms kommun 
262 80 Angelhohn 

Fastighet: Del av Angelholm Förrådet 2 

Överlåtelseförklaring 

(556757 -8025) 

(212000-0977) 

Säljaren överlåter och försäljer hänned till Köparen del av Förrådet 2 
(ca 2464 m2

), nedan kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 200 kronor/ m2 

och på följande villkor i övrigt. 

Tamt A 
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Tillträde och köpebrev 
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Tillträde till fastigheten ska ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Köparen får utföra 
förberedande schaktarbeten och nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. Köparen 
är skyldig att ha de tillstånd och söka de lov som krävs, t.ex. marklov. Köparen åläggs att 
återställa området i ursprungligt skick i det fall köpet återgår till Säljaren. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar 
parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva 
köpet. 

Villkor 
Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokal, garage och fårdigställd 
betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom föreskriven tid har Säljaren rätt 
att köpa tillbaka Fastigheten till samma köpeskilling utan räntekompensation. Om Säljaren väljer 
att inte köpa tillbaka Fastigheten utgår ett vite motsvarande köpeskillingen, dvs. 200 kronor/m2

, i 
det fall förseningen beror på omständigheter Köparen råder över. Köparen ska inom fyra 
månader från köpekontraktets undertecknande ansöka om bygglov. 

Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal. 



Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

Fastighetens kostnader 
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 

VA 
Anläggningsavgift för V A ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta. 

F as tighets bildning 
Fastighetsbildning utförs av Lantmäteriet och sker enligt gällande detaljplan samt med stöd av 
detta köpekontrakt. Vid kontraktstillfållet är avsikten att genom fastighetsbildning avskilja den del 
av Förrådet 2 som inte ingår i denna överlåtelse. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning. 
Förrättningskostnaden betalas av köparen till avskilt område och köparen till Fastigheten 
(resterande del av Förrådet 2) med hälften vardera. Köparen biträder härmed ansökan om 
fastighetsbildning. 

F äroreningar 
Inga indikationer finns på föroreningar i marken. Om förorenade massor ändå skulle finnas i en 
koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och 
transporter upp till 50 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för kostnaderna som kan 
medföras av saneringen. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och 
upptagningen av massorna. Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för 
uppkomna kostnader. 

Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering utan anses ingå i köpeskillingen. 

Övriga bestämmelser 
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtalsbrott eller 
för nedlagda kostnader. 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 



Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ängelholm 

Datum 2021- ~J J... .J Datum 2021-

F ör Eliassons Bygg Ängelholm AB För Ängelholms kommun 

Lcu.f E~C...s-s-o11.. Bevittnas: 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 86 Dnr. KS 2021/143

Försäljning av del av Förrådet 2 till  Euromachines AB

Ärendebeskrivning
Euromachines AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av Förrådet 2 (2416 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i Åkerslunds 
industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga en lagerlokal för restaurangutrustning, se 
situationsplan. Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med 
inriktningen för verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Euromachines AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Euromachines AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021

• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021

• Av Euromachines AB signerat köpekontrakt 

• Kartskiss

• Situationsplan

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Euromachines AB avseende del av 
Förrådet 2

Beslutet ska expedieras till
 Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 67 Dnr. KS 2021/143

Försäljning av del av Förrådet 2 till  Euromachines AB

Ärendebeskrivning
Euromachines AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av Förrådet 2 (2416 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i Åkerslunds 
industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga en lagerlokal för restaurangutrustning, se 
situationsplan. Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med 
inriktningen för verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Euromachines AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Euromachines AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021
 Av Euromachines AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 
 Situationsplan

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S), 
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och 
Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Euromachines AB avseende del av 
Förrådet 2

Beslutet ska expedieras till
 Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

~ Ängelholms 
f.;.i kommun 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark-o.exploateringschef
Sara Elmefjärd
043146 89 87
sara.elmefjard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/143
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-30

Försäljning av del av Förrådet 2 (Åkerslunds            
industriområde) till Euromachines AB

Ärendebeskrivning
Euromachines AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av Förrådet 2 (2416 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i Åkerslunds 
industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga en lagerlokal för restaurangutrustning, se situa-
tionsplan. Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med in-
riktningen för verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Euromachines AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Euromachines AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021
 Av Euromachines AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 
 Situationsplan

Utredning
Bolaget
Euromachines AB arbetar med försäljning av storköksutrustning samt service och 
reparation av produkter inom hotell- och restaurangsektorn. Bolaget har varit verk-
samma i 20 år och har en kundkrets såväl inom Sverige som utomlands. Bolaget 
som i nuläget hyr en lokal på Helsingborgsvägen i Ängelholm, vill bygga egna loka-
ler för att fortsatt kunna utveckla verksamheten i Ängelholm, se situationsplan för 
tänkt gestaltning.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 2 416 m² och är anpassat efter företagets behov, se 
köpekontrakt.  Priset på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige 
vid tidigare försäljningar beslutat till 200 kronor/m². Anslutningsavgift för VA in-
går inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast fyra månader efter 
köpekontraktets undertecknande.

Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokal för 
restaurangutrustning samt färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat 
byggnationen inom föreskriven tid utgår ett vite motsvarande 200 kronor/m² tom-
tyta i det fall förseningen beror på omständigheter köparen råder över.

Kommunen ansöker om Lantmäteriförrättning för att avstycka området från För-
rådet 2. Köparna till respektive del av Förrådet 2 svarar för avstyckningskostnader-
na med hälften vardera.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Euromachines AB avseende del av 
Förrådet 2

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Beslutet expedieras till:
 Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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I<öpekon trakt 

Köpare: 

Säljare: 

Euromachines AB 
Box 228 
263 22 Höganäs 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Del av Ängelholm Förrådet 2 

Överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av Förrådet 2 

(559031-3531) 

(212000-0977) 

(ca 2416 m2
), nedan kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 200 kronor/m2 

och på följande villkor i övrigt. 

LAGRET 

Tillträde och köpebrev 

i:. 
Tomts 
2416m' 

7 ______ _/ 

l 
l 

l 
si 

l 
1 

f 

l 

Tillträde till fastigheten ska ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Köparen får utföra 
förberedande schaktarbeten och nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. Köparen 
är skyldig att ha de tillstånd och söka de lov som krävs, t.ex. marklov. Köparen åläggs att 
återställa området i ursprungligt skick i det fall köpet återgår till Säljaren. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar 
parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva 
köpet. 

Villkor 
Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokal för restaurangutrustning och 
fårdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom föreskriven tid har 
Säljaren rätt att köpa tillbaka Fastigheten till samma köpeskilling utan räntekompensation. Om 
Säljaren väljer att inte köpa tillbaka Fastigheten utgår ett vite motsvarande köpeskillingen, dvs. 
200 kronor/m2

, i det fall förseningen beror på omständigheter Köparen råder över. Köparen ska 
inom fyra månader från köpekontraktets undertecknande ansöka om bygglov. 

Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal. 



F as tighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

Fastighetens kostnader 
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 

VA 
Anläggningsavgift för V A ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta. 

F as tighets bildning 
Fastighetsbildning utförs av Lantmäteriet och sker enligt gällande detaljplan samt med stöd av 
detta köpekontrakt. Vid kontraktstillfållet är avsikten att genom fastighetsbildning avskilja 
Fastigheten från Förrådet 2. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning. Förrättningskostnaden 
betalas av köparen till Fastigheten och köparen till resterande del av fastigheten Förrådet 2 med 
hälften vardera. Köparen biträder härmed ansökan om fastighetsbildning. 

Föroreningar 
Inga indikationer finns på föroreningar i marken. Om förorenade massor ändå skulle finnas i en 
koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och 
transporter upp till SO 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger SO 000 kronor svarar Säljaren för kostnaderna som kan 
medföras av saneringen. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och 
upptagningen av massorna. Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för 
uppkomna kostnader. 

Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering utan anses ingå i köpeskillingen. 

Övriga bestämmelser 
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtalsbrott eller 
för nedlagda kostnader. 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 



Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Datum 2021-

För Ängelholms kommun 

Bevittnas: 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 88 Dnr. KS 2019/328, NOS 2021/76

Begäran från nämnden för omsorg och stöd om 
ersättning för merkostnader vid evakuering av särskilt 
boende

Ärendebeskrivning
I januari 2021 evakuerades Karlsgården till Attendos boende på Errarps ängar, och 
i juni 2021 ska Kungshaga evakueras till Humanas nya boende Sommarsol i 
Vejbystrand. Kostnaden för evakueringarna beräknas till ca 850 tkr under år 2021.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021

• Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 30 mars 2021

• Protokollsutdrag NOS den 23 mars 2021, § 26

• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 12 mars 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta 850 tkr till nämnden för omsorg och stöds budgetram för år 2021 för 
finansiering av evakuering av Kungshaga särskilt boende,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat för år 2021.

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till budgetberedningen  för beaktande av kostnader för 
framtida evakueringar.

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för omsorg och stöd
• Budgetberedningen
• Servicestöd Ekonomi och kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 69 Dnr. KS 2019/328, NOS 2021/76

Begäran från nämnden för omsorg och stöd om 
ersättning för merkostnader vid evakuering av särskilt 
boende

Ärendebeskrivning
I januari 2021 evakuerades Karlsgården till Attendos boende på Errarps ängar, och 
i juni 2021 ska Kungshaga evakueras till Humanas nya boende Sommarsol i 
Vejbystrand. Kostnaden för evakueringarna beräknas till ca 850 tkr under år 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 30 mars 2021
• Protokollsutdrag NOS den 23 mars 2021, § 26
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 12 mars 2021

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att tillskjuta 850 tkr till nämnden för omsorg och stöds budgetram för år 2021 för 
finansiering av evakuering av Kungshaga särskilt boende,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat för år 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna ärendet till budgetberedningen  för beaktande av kostnader för 
framtida evakueringar.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för omsorg och stöd
• Servicestöd Ekonomi och kvalitet



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/328
Ytterligare dnr: NOS 2021/76
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-30

Begäran från nämnden för omsorg och stöd om er-
sättning för merkostnader vid evakuering av särskilt 
boende

Ärendebeskrivning
I januari 2021 evakuerades Karlsgården till Attendos boende på Errarps ängar, och 
i juni 2021 ska Kungshaga evakueras till Humanas nya boende Sommarsol i Vej-
bystrand. Kostnaden för evakueringarna beräknas till ca 850 tkr under år 2021.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 30 mars 2021
• Protokollsutdrag NOS den 23 mars 2021, § 26
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 12 mars 2021

Utredning
Kostnaderna för evakuering har inte arbetats in i nämnden för omsorg och stöds 
budget för år 2021. Av denna anledning har nämnden hemställt till kommunfull-
mäktige att 850 tkr ska tillföras nämndens budget för att finansiera evakueringen. 
Inför budget 2022 med planår 2023-2024 behöver kostnaderna för framtida evaku-
eringar beaktas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige

att tillskjuta 850 tkr till nämnden för omsorg och stöds budgetram för år 2021 för 
finansiering av evakuering av Kungshaga särskilt boende,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat för år 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

att överlämna ärendet till budgetberedningen  för beaktande av kostnader för fram-
tida evakueringar.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Nämnden för omsorg och stöd
• Servicestöd Ekonomi och kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 26 Dnr. NOS 2021/76

Begäran från nämnden för omsorg och stöd om 
ersättning för merkostnader vid evakuering av särskilt 
boende

Ärendebeskrivning
I januari 2021 evakuerades Karlsgården till Attendos boende på Errarps ängar, 
och i juni 2021 ska Kungshaga evakueras till Humanas nya boende Sommarsol i 
Vejbystrand. Kostnaden för evakueringarna beräknas för 2021 uppgå till ca 850 
tkr och till följd av detta begär Nämnden för omsorg och stöd ersättning för 
dessa merkostnader.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat den 12 mars 2021
 Beslut KS 2020-06-03, dnr KS2019/328 §136
 Tjänsteutlåtande KS 2020-05-28, dnr 2019/328

Yrkanden
Sonny Rosén (L) yrkar bifall till förslaget att kommunfullmäktige ska besluta att 
tilldela Nämnden för omsorg och stöd budgetmedel för merkostnader i 
samband med evakuering av Karlsgården och Kungshaga 2021 motsvarande 850 
tkr.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta
att tilldela Nämnden för omsorg och stöd budgetmedel för merkostnader i 
samband med evakuering av Karlsgården och Kungshaga 2021 motsvarande 850 
tkr.

Beslutet ska expedieras till
• Kontoret Hälsa
• Ekonomer Hälsa
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Huvuduppdragschef
Filippa Kurdve
468930
Filippa.Kurdve@engelholm.se

Till: Nämnden för omsorg och stöd
Diarienummer: NOS Dnr.
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-12

Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om er-
sättning för merkostnader vid evakuering av särskilt 
boende

Ärendebeskrivning
I januari 2021 evakuerades Karlsgården till Attendos boende på Errarps ängar, 
och i juni 2021 ska Kungshaga evakueras till Humanas nya boende Sommarsol i 
Vejbystrand. Kostnaden för evakueringarna beräknas för 2021 uppgå till ca 850 
tkr och till följd av detta begär Nämnden för omsorg och stöd ersättning för 
dessa merkostnader.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat den 12 mars 2021
 Beslut KS 2020-06-03, dnr KS2019/328 §136
 Tjänsteutlåtande KS 2020-05-28, dnr 2019/328

Utredning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planeringen av 
renoveringarna av särskilda boenden i Ängelholms kommun. 

Evakueringen för att påbörja renoveringsplanen inleddes under 2020 och möj-
liggjordes genom upphandling av evakueringsboendeplatser. 

I december 2020 evakuerades Åsbytorp till Attendos nya särskilda boende på 
Errarps ängar, vilket omfattade 40 platser. Nämnden för omsorg och stöd tillde-
lades extra budgetmedel om 500 tkr för att finansiera kostnader i samband med 
evakueringen, så som flytt och flyttkoordinator.
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

I januari 2021 evakuerades Karlsgården till Attendos boende på Errarps ängar, 
och i juni 2021 ska Kungshaga evakueras till Humanas nya boende på Sommar-
sol i Vejbystrand. Det omfattar totalt 79 platser. Merkostnaden för flyttarna be-
räknas för 2021 uppgå till ca 850 tkr. 

Evakueringskostnaderna för 2021 är inte inarbetade i budget. Inför budget 2022 
med planår 2023-2024 behöver kostnaderna för framtida evakueringar beaktas.

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommun-
fullmäktige besluta

att tilldela Nämnden för omsorg och stöd budgetmedel för merkostnader i 
samband med evakuering av Karlsgården och Kungshaga 2021 motsvarande 
850 tkr.

Filippa Kurdve
Chef Hälsa

Ulrika Wattman
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Kontoret Hälsa
• Ekonomer Hälsa



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 89 Dnr. KS 2021/139

Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst, RSNV

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 
2015 och består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 
kvadratkilometer. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har 
överlämnat sin årsredovisning för 2020 till kommunstyrelserna i respektive 
kommun inom förbundet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
- Protokoll direktionen RSNV 16 februari 2021
- Årsredovisning 2020
-     Revisionsberättelse och granskningsrapport

Jäv
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Åsa Larsson (S) och Lars Nyander (S) anmäler 
jäv och är inte närvarande i mötet under ärendets behandling. Göran Larsson (M), 
Charlotte Engblom Carlsson (L), Daniel Coloka (S) och Sara Gigja (V) tjänstgör i 
deras ställe.

Till att justera den här paragrafen utses Maija Rampe (M) och 
BrittMarie Hansson (S).

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Maija Rampe (M) och 
BrittMarie Hansson (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2020. 

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
ansvarsfrihet.  

Beslutet ska expedieras till
• SST, Ekonomi & kvalitet
• Räddningstjänsten Skåne Nordväst



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 71 Dnr. KS 2021/139

Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst, RSNV

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 
2015 och består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 
kvadratkilometer. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har 
överlämnat sin årsredovisning för 2020 till kommunstyrelserna i respektive 
kommun inom förbundet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
- Protokoll direktionen RSNV 16 februari 2021
- Årsredovisning 2020
-     Revisionsberättelse och granskningsrapport

Jäv
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M) och Åsa Larsson (S) anmäler 
jäv och är inte närvarande i mötet under ärendets handläggning och beslut.

I detta ärende tjänstgör Erik Sahlvall (L) för Liss Böcker (C) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) tjänstgör för Lars Nyander (S).

Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) utses att justera den här paragrafen.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna årsredovisningen för 2020. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
ansvarsfrihet.  

Beslutet ska expedieras till
• SST, Ekonomi & kvalitet
• Räddningstjänsten Skåne Nordväst



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/139
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-31

Ansvarfrihet avseende 2020 för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Skåne NV

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 
2015 och består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 
kvadratkilometer. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har överläm-
nat sin årsredovisning för 2020 till kommunstyrelserna i respektive kommun inom 
förbundet.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
- Protokoll direktionen RSNV 16 februari 2021
- Årsredovisning 2020
-     Revisionsberättelse och granskningsrapport

Utredning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst uppvisar ett resultat för 2020 på +724 tkr. 

Revisorerna gör bedömningen att det ekonomiska utfallet är förenligt med målen 
för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. När det gäller verk-
samhetsmålen görs bedömningen att verksamhetens utfall delvis är förenligt med 
direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst beviljas ansvarsfrihet.    

 Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna årsredovisningen för 2020, 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nord-
väst ansvarsfrihet.  

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• SST, Ekonomi & kvalitet
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅNE NORDVÄST 

Protokoll 
16 februari 2021 

•• •• •• o •• 

DIREKTIONEN FOR RADDNINGST JANSTEN SKANE NORDVAST 

Plats och tid Digitalt sammanträde kl. 9:00-11 :30 

Beslutande Christian Orsing (M) ordförande 
Renee Sandberg Ohlander (S) 
ledamot 
Simon Nilsson (KD) ledamot 
Henrik Nilsson (M) 2:e vice ordförande 
Stefan Svensson (SD) ledamot 
Anders Månsson (S) ledamot 
Mikael Henrysson (SD) ledamot 

Övriga närvarande Emma Nordwall, förbundsdirektör 
Jonathan Sjöberg, avdelningschef 
Johan Truedsson, ekonomichef 
Gull-Britt Möller, chefssekreterare 
Tina Thomas, administratör 

Ej närvarande 

Justerande 

Johan Lindström, avdelningschef 

Anna Jänke (M) ersättare 
Ola Carlsson (S) l :e vice ordförande 
Liss Böcker (C) ersättare 
Lars Nyander (S) ledamot 
Tommy Brorsson (SD) ersättare 
Ulrika Thulin (S) ersättare 

Henrik Nilsson (M) 2:e vice ordförande 

Plats och tid för justering Digital signering 2021-02-19 

Paragrafer § 1-15 

Underskrifter 
Gull-Britt Möller, sekreterare 

Christian Orsing, ordförande 

Henrik Nilsson, 2:e vice ordförande 

Lennart Eriksson (S) ersättare 
Hans Bosson (M) ersättare 
Åsa Larsson (S) tjänstgörande ersättare 
Gunnar Edvardsson (KD) ersättare 
Jörgen Johnsson (M) ersättare 

Utdragsbestyrkande 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅNE NORDVÄST 

•• •• •• o •• 

DIREKTIONEN FOR RADDNINGST JANSTEN SKANE NORDVAST 

för möten på distans, men även framöver under andra särskilda omständigheter, då 
ordföranden eller den som träder i ordförandens ställe som ska avgöra när så är påkallat 

att deltagande på distans ska ske genom videokonferens för att direktionen ska vara besluts
mässig 

att omedelbart justera paragrafen 

Punkten justerades omedelbart. 

§6 Årsbokslut 2020, RSNV, Dnr 

Ärendebeskrivning 
Genomgång av RSNV:s årsbokslut 2020. 

Dialog kring statistiken av antalet ökade bränder i Bjuvs kommun samt ökning av hjälp till 
Region Skåne. Operativa chefen har gjort en uppföljning och man ser ingen tydlig trend av 
ökningen av bränderna. Avseende ökning av hjälp till ambulans har regionen haft ett pressat 
läge under pandemin med ökade larm vilket innebär fler larm av denna karaktär för 
räddningstjänsten. Dialog pågår med Region Skåne. 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att godkänna årsbokslutet för RSNV 2020, samt 

att överlämna årsbokslutet för RSNV 2020 till kommunstyrelsen i respektive kommun inom 
förbundet som därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige 

Skickas till 
Bjuvs kommun 
Helsingborgs stad 
Ängelholms kommun 
Örkelljungas kommun 

§ 7 Intern kontroll 2020, RSNV, Dnr 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av intern kontroll inom förbundet. 

Även genomgång av rapporten där resultatet redovisas för den interna kontrollen avseende 
avtalstrohet samt dokumentation vid inköp över 100 tkr för helåret. Åtgärdsplan redovisas i 
slutet av rapporten. 

Ordförandens signatur. ______ Justerandes signatur. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: 77EGSddd9adefIT2M4+gkg

GULL-BRITT MÖLLER

 
19-02-2021 09:38

  

Serienummer: x6XUQWs3+i91kVWbsjZEVA

CHRISTIAN ORSING
Ordförande

 
19-02-2021 09:41

  

Serienummer: t+dAbNs4NBzsQmvbuFdHLw

HENRIK NILSSON
2:e vice ordförande

 
19-02-2021 10:49

  

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Årsbokslut 2020 
januari – december 2020 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅNE NORDVÄST 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST I KORTHET 
 

3 

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst i korthet 

RSNV i siffror 

 Omfattar ca 217 000 invånare. 

 Yta, cirka 1202 km² 

 Ekonomisk omslutning ca 213 mnkr 

 Fyra heltidsstationer, fem deltidsstationer 

samt RSNV-räddningsvärn 

 Inom organisationen arbetar totalt cirka 

275 medarbetare fördelat enligt: 

 Operativ personal heltid ca 110 st 

 Operativ personal deltid ca 105 st 

 Myndighetsutövning, administrativ 

och service ca 60 st.  

 

Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner som regleras i 

kommunallagen. Juridiskt är ett kommunalförbund att likställa med en kommun. Förbundet ska 

ha en förbundsordning som beskriver verksamhetens grund- och tilläggsuppdrag. 

Förbundsordningen ska fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och är vid sidan av 

bestämmelserna i kommunallagen det dokument som reglerar förhållandena mellan 

medlemskommunerna och förbundet. 

Kommunfullmäktige i Helsingborg,Ängelholm och Örkelljunga beslutade 2012 att räddningstjänsterna 

i de tre kommunerna skulle bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund med start den 1 januari 

2015. Kommunfullmäktige i Bjuv beslutade 2018 att gå med i förbundet och är från den 1 

januari 2019 medlem i förbundet. Syftet med förbundet är att bidra till ett hållbart och 

utvecklingsorienterat säkerhets- och trygghetsarbete inom regionen. 

Verksamheten styrs av en förbundsdirektion vars medlemmar är tillsatta av de fyra medlems

kommunerna. Direktionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Verksamheten leds av en 

förbundsdirektör som är verkställande tjänsteman och tillika räddningschef 

Organisationen är uppbyggd för att kunna möta den riskbild och det behov som kommunerna och 

medborgarna har. lnriktningsmål och övergripande mål ligger till grund för avdelningarnas 

verksamhetsplanering och aktiviteter. 

Förbundet är organiserat i fyra avdelningar och en förbundsstab: 

oe. ...,,,.,_ 
A,,g•lholm 

Q Hekkl 

• D•ltid 

Å RSNV-vl rn 
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Förbundsledningen 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Den 

politiska målsättningen är att på ett effektivt sätt använda resurserna för att arbeta förebyggande 

och upprätthålla en god utryckningsberedskap. RSNV har nu slutfört sitt sjätte verksamhetsår 

och verksamheten har utvecklats mycket positivt. 

Corona-viruset har präglat hela 2020 i stor grad. Verksamheten har ställts om för att minska 

smittspridningen samt att öka beredskapen för eventuellt stort personalbortfalL Fram till 

senhösten var det liten påverkan på verksamheten om man bortser från Tillsyn och 

utbildningsverksamheten. När de skärpta restriktionerna trädde i kraft 2 7/1 O så stängdes all icke 

nödvändig verksamhet ner och all administrativ personal arbetade hemifrån. RSNV har haft 

dialog med de fackliga parterna och skyddsombuden. I december hade vi ett stort antal sjuka i 

den utryckande verksamheten vilket var en stor utmaning bemanningsmässigt. RSNV har också 

varit delaktiga i ägarkommunernas arbete med att hantera pandemin. 

Erfarenheterna efter de torra somrarna 2014 och 2018 har satt fart på de nationella 

myndigheterna och beredskapen under sommaren har varit god. Helikoptrar och skopande 

brandflygplan har stått i beredskap och använts vid flera tillfällen nationellt. Samtidigt så finns 

det idag en bättre utvecklad samverkan mellan räddningstjänsterna i södra Sverige för att kunna 

hantera stora händelser. 

Utöver normal förvaltning har året hittills inneburit en mängd aktiviteter där några kan nämnas 

enligt följande. 

I juni startade officiellt ett RSNV-värn som är en ny resurs för medlemskommunerna för att 

stöd j a samhället vid kriser. Uppstarten var i Ängelholm och under hösten rekryterades även 

värnpersonal i Helsingborg. Exempel på händelser som kan bli aktuella är översvämningar, 

stormar, oljeutsläpp, elavbrott, utrymningar eller andra kriser. Enheten kan sättas in för att stödja 

räddningstjänsten med till exempel bevakning av brandplatser, enklare släckuppdrag, 

depåfunktion, restvärde och skogsbrandssläckning. RSNV-värn har ingen beredskap och inställer 

sig frivilligt vid en kris eller större räddningsinsats. 

Det har inte undgått någon att den nationella hot- och riskbilden kraftigt har förändrats. En 

viktig del i ett fungerade samhälle även i ett skymningsläge är vår verksamhet. Därför klassas 

verksamheten som "samhällsviktig". Utifrån detta är arbetet med en säkerhetsskyddsanalys för 

RSNV påbörjad där alla i verksamheten kommer att beröras i någon form, bland annat är 

ambitionen att vi ska göra Bårslöv brandstation till ett skyddsobjekt. 
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Under 2020 har RSNV varit värd för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). Arbetet har 

bedrivits för att förbättra arbetsplatskulturen och med målsättning att öka inkluderingen inom 

RSNV och övriga räddningstjänster. Tanken med konceptet är att väcka känslor, skaka om 

värderingar och att våga erkänna och se de utmaningar räddningstjänsten har med sin 

arbetsplatskultur. Arbetet startade med en kampanj som lanserades via NJR:s hemsida (njr.nu) 

och sociala medier, som nu rullar. Kommande år lämnar vi över stafettpinnen till 

räddningstjänsten Väst. 

Stadsmässan H22 planeras att äga rum i Helsingborg under juni och juli. "H22-

A smarter city" är en stadsmässa som bjuder in världen till Helsingborg för att dela erfarenheter 

och frågeställningar kring hållbar och smart stadsutveckling. RSNV bidrar med projektet "safe 

skills" som till stora delar finansieras av allmännan arvsfonden. 

Länsstyrelsen har på initiativ av RSNV skapat en grupp med berörda myndigheter där vi 

gemensamt diskuterar problematiken med många trafikolyckor på främst E6:an. En dialog pågår 

om åtgärder för att förebygga, minska avbrottstider och förbättra arbetsmiljön på kort och lång 

sikt. 

Efter flera brev från RSNV och Räddningstjänsten Storgöteborg har ett möte genomförts med 

berörda parter gällande nöd- och karantänshamnsproblematiken. MSB har nu ansvaret att arbetet 

går vidare. 

Under hösten beslutades om förändringar i LSO för en effektivare kommunal räddningstjänst. 

Förändringarna kommer öka förmågan och består bland annat av: 

En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, 

tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för MSB 

En tydligare ledningsorganisation med krav på att upprätthålla en övergripande ledning 

av räddningstjänsten 

Förstärkt tillsyn och stöd genom att MSB tar över ansvaret för tillsyn av kommunernas 

räddningstjänst 

Möjlighet för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga 

förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv 

Lagändringarna träder kraft l januari 2021. Förändringar kring handlingsprogram och att ständigt 

upprätthålla övergripande ledning ska vara färdigt senast l januari 2022 

Avslutningsvis vill förbundsledningen rikta ett tack till alla er medarbetare och politiker för ert 

arbete under året. Alla kämpar på ett bra sätt, stort som smått. Gemensamt ska räddningstjänsten 

ge en god service för de som bor, verkar och vistas i kommunerna. Tillsammans ska vi utveckla 

https://njr.nu/
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst till en modern och framtidsinriktad organisation som kan 

möta nuvarande och nya utmaningar. Vi är på god väg och har absolut förutsättningar för att 

lyckas1 

Vår vision är "Olyckorna ska vara få och små" 

Dii är de lätta att r:i på 
SkuUe det tro aU mk ~ sa &r du slå l 
Vi komme r, - g äncU 
Men det måSte du å • förstå 
SMtär bn vf bara ink • a på 
Att åka runt och blinka de blå 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling och förväntad utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunerna och räddningstjänsterna står inför stora utmaningar för att möta ett nytt och 

förändrat samhälle med minskande ekonomiska resurser samtidigt som vi ska bygga upp en 

förmåga inom krisberedskap och civilt förvar. 

RSNV har sedan starten jobbat med en politisk inriktning som innebär att bygga framtidens 

räddningstjänst, skapa en effektiv verksamhet samt vara en attraktiv arbetsgivare. Inriktningen 

behöver förnyas samtidigt som RSNV måste förtydliga målbilden för alla medarbetare. 

Under 2020 har förslag på ny målbild för RSNV tagits fram som ska ge en tydlig bild om vart 

RSNV är på väg. Målbilden som tagits fram i dialog är satt till år 2025 för att den ska kunna vara 

greppbar för alla, tydlig och framåtriktad. Arbetet har pågått sedan februari med olika workshops 

som resulterat i en rapport. Målbilden har presenterats för direktionen, beslut har dock inte 

fattats i avvaktan på ny förbundsdirektör som tillträder 1 februari 2021. 

Utifrån utredningsresultatet har ett förslag till målbild tagits fram som beskriver hur förbundet 

ska se ut år 2025 enligt följande. 

RSNV är en flexibel, modern och optimerad räddningstjänst som: 

Minskar olyckorna och bränderna 
Speglar samhället och levererar en likvärdig service 
Har en ekonomi och verksamhet i balans 
Samverkar med räddningstjänster och andra parter 
Samarbetar med medlemskommunerna inom trygghet, säkerhet, krisberedskap samt civilt 
försvar 
Aktivt följer teknikutvecklingen och är miljömedveten 
Är attraktiv, inkluderande och med högt säkerhetstänk 
Utvecklar svensk räddningstjänst 
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Styrning och uppföljning 

 

 

 

  

Verksamhetsstyrning 

Nationella mål 

Medlemsavgiften från medlemskommunerna har från 201 7 till 2019 inneburit en ökning på 

1,5 % årligen. Mellan 2018 och 2019 är ökningen större men det beror på att Bjuvs kommun 

blev ny medlem. Inför 2021 är medlemsavgiften uppräknad med 1 % precis som inför 2020. 

Medlemsavgift helår (tkr) 

2017 

156 414 

2018 

158 435 

2019 

169 315 

2020 

171 005 

2021 

172 714 

I ägardialogen inför 2019 års budget beslutades att RSNV skulle få uppräknad medlemsavgift 

med 1 % under perioden 2020 - 2022. Utifrån dessa förutsättningar planerar RSNV 

omfattningen på verksamheten för perioden. RSNV planerar enligt sin fastlagda fordonsplan att 

investera i nya släckbilar under åren 2021 - 2025. Detta innebär totalt investeringsutgifter på 

cirka 12 mnkr årligen 2021 - 2022 för att uppgradera fordonsparken. 

Svensk räddningstjänst styrs av lag om skydd mot olyckor (LSO) som reglerar, utifrån de lokala 

förutsättningarna, räddningstjänst- och förebyggandeverksamheten i stort. Lagen beskriver också 

de olika aktörernas, enskilda, kommunen och statens ansvar. 

Ett krav i lagen är att ett handlingsprogram ska tas fram inför varje mandatperiod. 

Handlingsprogrammet innehåller fyra delar som övergripande styr förbundets verksamhet: 

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 

Detaljbeskrivning av beredskap och räddningsinsats 

Detaljerad beskrivning av förebyggandearbetet 
Risk- och sårbarhetsanalys 

RSNV har under 2020 infört en ny verksamhetsstyrningsmodell som har sin grund i 

handlingsprogrammet. 

De nationella målen för räddningstjänsten regleras i lag om skydd mot olyckor. I korta drag kan 

de Nationella målens sammanfattas med; "Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras 

vid olyckor samt att antalet olyckor ska minimeras". Utdrag ur lag om skydd mot olyckor: 
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Uppföljning 

 

 

 

 

1 Kap. Inledande bestämmelser 

1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och i likvärdigt 

skydd mot olyckor. 

3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

3 kap. Kommunens skyldigheter 

1§ För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att 

åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt utan att andras 

ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

2§ En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde 

att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 

 

Utvärdering och uppföljning av de övergripande verksamhetsmålen sker vid delårsbokslut och 

slutet av varje verksamhetsår. I samband med bokslutet redovisas måluppfyllnad och väsentliga 

indikatorer för förbundsdirektionen. Utöver de övergripande verksamhetsmålen sker även 

uppföljning av följande indikatorer: 

Öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet". Indikatorer som mäts är personskador, ut
vecklade bränder i byggnad, information och utbildning, samverkan, hjälp vid nöd- läge 
och j ämställhet. 
NKI (Nöjd Kund Index) Indikatorer som mäts är bemötande, kompetens, tillgänglighet, 
tydlighet, service- förmåga och informationshantering. 
Medarbetarindex. Förbundet genomför medarbetarenkät 4 gånger per år för att utvärdera 
engagemang, ledarskap, trivsel, arbetsmiljö och hälsa. 
Insatsstatistik. Indikatorer som mäts är antal olyckor, larmbehandlingstider och övrig 
insatsrelaterad statistik. 
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Uppföljning övergripande verksamhetsmål 

Inriktningsmål, politisk inriktning 

 

Följande tre inriktande mål har antagits av Direktionen: 

Framtidens räddningstjänst Förbundet ska arbeta för att skapa en modern räddningstjänst 

som bidrar till ett tryggare samhälle och kan möta framtidens utmaningar och behov. 

Detta görs genom att vara en öppen, nyfiken verksamhet som jobbar med ständiga 

förbättringar, minskad miljöbelastning och individanpassad olycksförebyggande 

verksamhet med förmåga att förebygga och hantera situationer som kan leda till 

räddningsinsats. 

Effektiv verksamhet Förbundet ska arbeta för en effektiv räddningstjänst både vad avser 

insatser och förebyggande arbete i nära samarbete med medlemskommunerna som 

innebär en ökad trygghet för medborgarna och med färre och mindre olyckor som 

resultat. Detta görs genom ett professionellt förhållningssätt och att alltid ha 

medborgaren i fokus, att fler medlemskommuner ansluter sig till förbundet samt en 

utökad regional samverkan med berörda aktörer. 

Attraktiv arbetsgivare Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya 

medarbetare och står för delaktighet, påverkansmöjlighet, utveckling och egenansvar för 

vår personal. Detta görs genom att gemensamt ta ansvar för arbetsplatsen och alltid ha ett 

bra bemötande. Förbundet tror på individuella lösningar och satsar på ett gott ledarskap. 

Förbundet har stort fokus både på fysisk och psykisk arbetsmiljö där aktiv nolltolerans ska 

prägla vårt sätt att arbeta. 
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Verksamhetsstrategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån de politiska inriktningsmålen har förbundet antagit följande verksamhetsstrategier. 

Förhindra och förebygga olyckor 

Förbundets inriktning är att arbeta mot vanliga brandorsaker i bostäder och utföra riktade 

insatser mot utvalda målgrupper. 

Arbeta med erfarenhetsåterföring internt och externt för att skapa en lärande organisation. 
Arbeta för att människor ska kunna förebygga bränder och andra olyckor genom ökad 
förståelse och förändrat beteende. 
Arbeta med en effektiv och rättssäker myndighetsutövning och hantering av 
myndighetsärenden genom information, remisshantering och tillsyn. 

Arbeta med en snabb och tydlig rådgivning, information och utbildning till medborgare 
och organisationer i brandrelaterade frågor. 

Arbeta ur ett socialt hållbarhetsperspektiv genom att utveckla vårt sociala engagemang 
tillsammans med medborgarna och andra aktörer. Ett arbete som ökar tryggheten och 
säkerheten för individer och grupper och därmed kan förhindra olyckor och social oro. 

Beredskap och räddningsinsats 

Förbundets inriktning är att planera, förbereda och genomföra räddningsinsats med en god och 

likvärdig kvalite. 

Stödja medborgarens och organisationers förmåga att förbereda egna åtgärder för insats. 
Genomföra brand- olycksundersökning och insatsutvärdering i syfte att lära av inträffade 
händelser. 
Erbjuda återkoppling till drabbad och skapa mervärde för medborgarna vid insatser. 

Via samverkan verka för en god förmåga att hantera stora händelser med gemensamma 
ledningsresurser och gränslös räddningstjänst inom nordvästra Skåne. Detta omfattar även 
en utvecklad samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Skåne. 

stödverksamhet 

För att lösa förbundets uppdrag mot medborgaren behövs en stödjande verksamhet. Den 

stödjande verksamheten innebär bland annat att säkerställa ett fungerande ledarskap, en god 

arbetsmiljö, funktionsdugliga fordon och lokaler, en god administration, att lagar och regler 

efterlevs samt en ekonomi i balans. Förbundets inriktning är att: 

Stödja den fortsatta utvecklingen av förbundet. 
Ta fram betydelsen och implementera värdegrunden i verksamheterna. 

Skapa förståelse för innehållet i verksamhetsplanen/handlingsprogrammet 

i organisationen. 

Skapa en bra arbetsmiljö i förbundet med högt säkerhetstänk 
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Verksamhetsuppföljning 

En ekonomi i balans och en hållbar personalplanering i förbundet. 

Nedan beskrivs uppföljning av verksamhetsstrategier med koppling till respektive avdelning. 

Förhindra och förebygga olycka- Förebyggandeavdelningen 

Förbyggandeavdelningen arbetar med myndighetsutövning, rådgivning och remisser. Avdelningen 

ansvarar även för hanteringen av automatiska brandlarm, extern utbildning, verksamhet 

gentemot skolor, barn och ungdomar samt leder eller är del i olika sociala projekt tillsammans 

med berörda myndigheter och organisationer. 

Avdelningens verksamhet, med undantag för automatlarmshanteringen, har påverkats kraftigt av 

spridningen av Coronaviruset. Framför allt är antalet genomförda tillsyner lägre än planerat. 

Sedan slutet av året har digitala tillsyner utförts på verksamheter där det bedöms fungera på ett 

tillfredställande sätt. Erfarenheterna hittills är positiva men då den fysiska kontrollen är en 

mycket viktig del av tillsynen utförs även en del tillsyner på plats hos verksamheten enligt en 

särskild framtagen rutin. 

Under året har lagen om skydd mot olyckor reviderats. De flesta förändringarna börjar gälla från 

och med årsskiftet. En förändring som påverkar avdelningen är att det kommer en ny föreskrift 

som styr hur tillsynsverksamheten ska planeras och genomföras. RSNV har under hösten 

representerat Skånes räddningstjänster i en referensgrupp för framtagandet av den nya 

föreskriften. 

Trots en kraftig påverkan av spridningen av Coronaviruset så har det genomförts lika många 

externutbildningar 2020 som 2019. Intäkterna har dock minskat pga. att efterfrågan på de mer 

intäktsbringande utbildningarna minskat till förmån för de billigare utbildningarna samt på grund 

av en prissänkning för våra medlemskommuner. Sedan slutet av året erbjuds även digitala 

brandskyddsutbildningar då restriktionerna på grund av earonaviruset gör det svårt att genomföra 

fysiska utbildningar. Restriktionerna har även påverkat utbildningarna riktade till skolelever. 

Antalet genomförda skolutbildningar är därför lägre än planerat. 

Under hösten fattades beslut om att avsluta samarbetet gällande räddningsgymnasiet med 

Olympiaskolan i Helsingborg. Anledningen till beslutet var att Olympiaskolan behöver minska 

sina kostnader och därför inte är beredda att betala vad det kostar att bedriva de 

utbildningsmoment som RSNV stått för. De sista årsklasserna avslutas vårterminen 2021. 

Under året har arbetet med att byta ut de mekaniska låsen på automatlarmskundernas 

fasadnyckelskåp till ett intelligent låssystem i princip avslutats. Nu kvarstår endast en handfull 
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luckor där det behöver göras speciallösningar. Dessa förväntas bli klart under första kvartalet 

2021. 

Den första oktober påbörjades ett nytt projekt, Safe Skills, som är ett treårigt projekt lett av 

RSNV med hjälp av medel frånAllmänna Arvsfonden. Målet med projektet är att öka 

riskmedvetenhet hos unga och därmed skapa trygga ungdomar. Detta görs i projektet med en 

upplevelsebaserad utställning om de största riskerna och betydelsen av trygghet för unga i 

samhället i dag. 

I samarbete med Helsingborgshem kommer utställningen att dyka upp i tomma lägenheter i 

olika områden runt om i Helsingborg. Dit kommer skolklasser från närområden att komma och 

få undersöka olika risker till varför en brand kan ha uppstått. 

Utställningen öppnar för skolklasser hösten 2021 och har offentlig premiär under H22-mässan i 

Helsingborg i november 2022. 

Beredskap och räddningsinsats- Operativa avdelningen 

Operativa avdelningen huvuduppdrag är att genomföra insatser inom godtagbar tid och på ett 

effektivt sätt enligt Lagen om skydd mot olyckor. Operativa avdelningen ansvarar för den 

utryckande verksamheten, ledningsorganisationen, ledningscentralen och insatsförberedande 

enheten. Operativa avdelningen ansvarar även för olycksundersökningsverksamheten, 

havslivräddarna och förbundets arbete med samverkansföretag. 

Tiden från mitten av mars har präglats av covid-19 och det har påverkat verksamheten. Den 

operativa inriktningen var tidigt att dra ner ner på planerade aktiviteter för att säkerställa 

bemanningen. Fram tills de skärpta restriktionerna beslutades för Skåne så var det liten påverkan 

på verksamheten. De sista månaderna har varit ansträngda planerings- och bemanningsmässigt 

och endast de övningar som krävs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) har genomförts. I 

takt med att smittspridningen ökat i Skåne har situationen förvärrats i den utryckande 

verksamheten där fokus har varit på att upprätthålla den samhällsviktiga funktionen. 

Från årsskiftet har bemanningen på Ängelholm deltidsstation ökats till l +4 och Allerums 

deltidstation har flyttat till Berga brandstation och blivit Berga deltid. Omställningen har 

fungerat och den nya organisationen skapar nya möjligheter för RSNV. Örkelljunga deltid har 

rekryterat en deltidssamordnare för att skapa lokal förankring både internt i verksamheten och 

gentemot kommunen. Detta är en lösning som varit framgångsrik i Bjuv sedan tidigare. Två 

viktiga satsningar som skapar förutsättningar för RSNV att skapa en bra deltidsorganisation. 

När det gäller elyeksundersökning så har följande händelser återrapporterats till den operativa 

personalen; misstänkt farlig försändelse (pulverbrev), tågolyckan på Knutpunkten och en 

villabrand med speciella förutsättningar. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

14 

 

  

Under året har 30 instruktörsledda utbildningsdagar genomförts både för deltid- och 

heltidspersonaL För deltidspersonalen har vi utbildat i motorsåg samt i PDV instruktionen 

(Pågående Dödligt Våld), vilket innebär att hela organisationen är nu utbildad enligt PDV. I 

heltidsorganisationen har vi implementerat ny metodik för insats i höghus, ny metodik för 

slangutläggning och infört batteridrivna hydraulverktyg för dörrforcering. 

Introduktionsutbildningar för heltids- och deltidsbrandmän har genomförts. 

RSNV-värn har startats upp i Ängelholm. Rekrytering och utbildning har genomförts och värnet 

gick i drift inför sommaren. I Helsingborg genomfördes rekrytering enligt plan under hösten men 

eftersom utbildningen inte kunde starta med tanke på smittläget i Skåne så har driftsättningen 

förskjutits. Planen är att driftsätta värnet i Helsingborg så fort situationen tillåter. 

RSNV har skrivit ett nytt avtal med ICA som skapar förutsättningar för att tillsammans kunna 

hantera eventuella utsläpp av farligt ämne på deras anläggning. 

Under sommaren har RSNV bedrivit havslivräddarverksamhet på tre stränder i Helsingborg som 

tilläggsuppdrag av Helsingborgs stad. 

Operativa verksamheten har haft ett antal händelser under året som sticker ut; en ladugårdsbrand 

i Bjuv, en tankbil med ammoniak som välte i Ängelholm och en brand där två villor förstördes i 

en central del av Helsingborg. När det gäller sjukvårdslarm har RSNV tillsammans med Region 

Skåne tagit fram instruktioner och skyddsnivåer för säkra sjukvårdsinsatser. 

Från årsskiftet 2021 gäller nya krav på övergripande ledning vilket innebär att RSNV under 

kommande år behöver prioritera implementering av de nya föreskrifterna. 
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Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal händelser 228 (197)  1946 (1890) 479 (533) 257 (255) 2910 (2875) 148 (51) 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal bränder 29 (19) 190 (190) 35 (46) 10 (15) 264 (270) 31 (41) 

varav skolor 3 (1) 14 (13) 0 (1) 0 (0) 17 (15) 1 (0) 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal 
trafikolyckor 

33 (32) 273 (308) 94 (122) 39 (39) 439 (501) 43 (45) 

 

 

 

 

 

Kommun RSNV 

Automatlarm utan tillbud 825 (868) 

Brand i skog/mark 70 (90) 

Brand i fordon 121 (147) 

Drunkning 9 (14) 

Självmord/försök 56 (63) 

Hjälp till polis 7 (2) 

Hjärtstoppslarm 181 (159) 

Annat sjukvårdslarm (IVPA) 208 (153) 

Övrig hjälp till ambulans 86 (75) 

Lyfthjälp ej åt ambulans 62 (61) 

Övriga uppdrag 521 (481) 

Händelsestatistik 

Händelser som föranlett utryckning. "Övriga" omfattar uppdrag med minst en deltagande enhet 

från RSNV utanför RSNV:s medlemskommuners geografiska område. 

Samtliga uppgifter är hämtade från räddningstjänstens rapporteringssystem. 

Jämförelser med statistik från samma period föregående år står inom parantes. 

Totalt antal händelser 

Byggnadsbränder 

I I 
Trafikolyckor 

Övriga larmtyper i RSNV 2020 

Antalet trafikolyckor har minskat jämfört 2019 och antalet händelser där RSNV har assisterat 

sjukvården har ökat. Båda dessa fenomen beror med största sannolikhet på Covid-19. Trafiken på 

våra vägar har minskat och ambulansverksamheten har varit upptagen i större utsträckning än 

under 2019. Detta har lett ett utökat behov av räddningstjänstens hjälp i samband med 

sj ukvårdslarm. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

16 

 

stödverksamhet-Verksamhetsstöd 

Avdelningens verksamhet omfattar Teknik!IT, Service och Fastighet som verksamhetsområde. 

Avdelningens mål är att ge en god service och att vara ett stöd till förbundets verksamheter, så att 

de har rätt förutsättningar att genomföra sina uppdrag på bästa sätt. 

All förrådsverksamhet och godshantering har under året flyttats till Brandorama och hanteras nu 

enhetligt av serviceenheten. Förrådet har under året lagt mycket tid på att beställa och få tag i 

rätt skyddsutrustning och handsprit med anledning COVID smittan. 

Flera processer har setts över under året med förändrade rutiner för arbetskläder, felanmälan och 

beställningar. Processerna sker nu digitalt. 

På övningsfältet har vi bistått med hjälp och service vid ca 400 interna/externa övningstillfällen. 

Inom TeknikliT har arbetet med system och teknikuppdateringar fortsatt enligt normala rutiner. 

Stabstorget i ledningscentralen har nu fått ny styrteknik för att styra de stora huvudskärmarna vid 

stabsarbete och utbildning. Konferens- och mötesrummen är nu också på gång att uppdateras 

med ny teknik, där ett flertal rum redan är klara. 

Vårt verksamhetssystem Daedalos, som hanterar larmhändelser, myndighetsutövning, personal, 

scheman mm har under året fått flera stora uppdateringar. Under året har vi arbetat med att få in 

lönehanteringen för deltidspersonalen i systemet för att få en tydligare och säkrare hantering. 

Processen beräknas klar under inledningen av 2021. 

Gällande materiel och fordon är den nya kemcontainern som upphandlades i samverkan med R

Syd nu i drift. Upphandling av fyra nya släck- räddningsfordon är klar och planerad leverans sker 

löpande under år 2021-2022. Under hösten har också en upphandling av en lastväxlare påbörjats 

och målet är att ha upphandlingen klar under inledningen av 2021. I övrigt har den planerade 

utbytesplanen följts. 

För att förbättra arbetsmiljön har ett Hertal mindre orobyggnationer genomförts på stationerna. 

På Ängelholms brandstation har damernas omklädningsrum byggts om och tvättstugan är flyttad. 

Stödverksamhet- Administrativa avdelningen 

Administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi och kansli. Kommunikatör finns sedan 

årsskiftet inom förbundsledningsstaben som en delad tjänst med operativa avdelningen. 

Friskvårdskonsulenten har slutat under april månad. Hennes arbetsuppgifter har omfördelats 

inom främst den operativa avdelningen. 

För att förbättra administrationen har en integration gjorts mellan ekonomisystemet och 

verksamhetssystemet. Detta innebär att en stor del av faktureringsarbetet automatiserats. Under 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

inledningen av 2020 har administrationen tagit fram nya riktlinjer för GDPR. Dessa börjar gälla 

under 2020. 

Utifrån de inriktande målen ska förbundet uppnå följande övergripande verksamhetsmål under 

2020 och framåt. 

Mål 

RSNV ska verka för 
att årligen minska 
antal bostadsbränder. 

Kommentar 

RSNV ska verka för 
att antalet 
omhändertagna vid 
bränder och olyckor i 
samband med 
räddningsinsatser 
årligen minskar. 

Siffrorna visar på en liten minskning för perioden. Orsaken är 
svårbedömd men kan vara en Corona-effekt. Att påverka och minska 
bostadsbränderna är ett arbete där många aktörer måste vara 
delaktiga. RSNV fortsätter arbetet med att förebygga och informera 
med en förhoppning att antalet bostadsbränder ska minska 
kontinuerli t . Målet är u llt. 
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Kommentar 

Räddningsinsats ska i 
80 % av fallen 
påbörjas inom lO 
minuter (från larm till 
framkomst på 
skadeplats) vid 
tidskritiska händelser 
såsom insatser där 
människoliv och stora 
ekonomiska värden 
hotas. 

Kommentar 

Siffrorna visar på minskning för perioden. Minskningen är delvis en 
Corona-effekt då antalet trafikolyckor har minskat. Att påverka och 
minska bränder och olyckor är ett långsiktigt arbete där många 
aktörer måste vara delaktiga. RSNV fortsätter arbetet med att 
förebygga och informera med en förhoppning att antalet händelser 
ska minska Målet är 

Variationerna mellan kommunerna beror i huvudsak på placering av 
brandstationer, organisationsform och närheten till invånarna. Det är 
viktigt att bevaka den långsiktiga trenden så inte förbundets 
täckningsgrad försämras. Genom att presentera statistiken kommunvis 
synliggörs skillnaderna mellan kommunerna. I Bjuv har både 
inryckningstider och utryckningstider påverkats av vägarbeten på väg 
l l O under året. Målet är t för RSNV som helhet. 
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1 eNPS är ett globalt nyckeltal för att mäta medarbetarnöjdhet och medarbetartillfredställelse. Frågan ställs på 

följande sätt: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?” 

 

Det ekonomiska 
resultatet ska uppgå 
till minst O, l %av 
omslutningen och 
sj älvfinansieringsgrade 
n för investeringar ska 
överstiga l 00 % över 
tid. 

Miljöbelastningen ska 
vara så låg som möjligt 
för hela 
verksamheten.* 

Medarbetarna ska vara 
stolta, kompetenta, 
känna engagemang 
och trivsel på 
arbetsplatsen.* 

RSNV ska vara en 
säker och en 
inkluderande 
arbetsplats.* 

Målvärdet för ekonomiska resultatet är + 213 tkr. I bokslutet för 2020 
är resultatet+ 724 tkr. Målet är uppfyllt. Den ackumulerade 
självfinansieringsgraden är 159 %, avseende perioden 2016-2020 och 
målet är därmed uppfyllt vid årets slut. Prognos för framtida 
investeringar gör att självfinansieringsgraden minskar och kommer 
understiga 100% år 2024 då större investeringar är planerade för 
inköp av nya släckbilar. 

Hela organisationen har nu sopsorteringsrutiner på alla arbetsplatser 
inkl. kontoren. Fordonsparken gällande personbilar är nu 
genomgången och eHektiviserad, äldre fordon har rangerats ut, och 
vid nya fordonsupphandlingar tas det hänsyn till miljöaspekterna så 
långt det är möjligt. El-cyklar har köpts in för att kunna användas 
lokalt i tillsynsverksamheten. 

Dec 2019 Dec 2020 

eNPS1 

-10,2 14 
Qämförelsevärde 3,3 - 2020) 

Engagemangsindex 
3,7 4,3 

Qämförelsevärde 3,8- 2020) 

Dec 2019 Dec 2020 

Andel som känt sig utsatt för 
kränkande särbehandling 

5% 3,4% 

Allvarliga tillbud- anmälda till 
arbetsmilj ö verket 

o 2 

Anmälda olycksfall i RIA som lett 
4 7 

till sjukfrånvaro 

*För markerade övergripande målvärden redovisas indikatorer som inte är fastställda mätvärden. 

Vi konstaterar att för en en del av indikatorerna har det skett en förbättring och i två fall är det 

försämrade värden. Övergripande bedömning av dessa indikatorer saknas då fastställda målvärden 

ej beslutats i verksamhetsplan. 

Sammanfattande bedömning av mål 

Sammantaget är ekonomiska mål och verksamhetsmålen uppfyllda för 2020. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Årets löneöversyn påverkades av earonapandemin utifrån att de centrala avtalsförhandlingarna 

sköts fram till hösten 2020. I löneöversyn 2020 gjordes en större satsning om 4,6% på grupperna 

styrkeledare, brandmän, inre och yttre befäl. Bakgrunden till detta är att dessa grupper ligger lågt 

i lön, framför allt i relation till Räddningstjänsten Syd. Det totala utfallet för löneöversyn 2020 

blev 3,8 %, med fördelningen 4,6 %till operativ personal och 2,4 %till dagtidspersonaL 

Medarbetarundersökningen genomförs sedan december 2019 en gång per kvartal för 

heltidspersonalen. Resultaten från den senaste undersökningen i december, visar att RSNV: s 

resultat nu ligger över Eletives jämförelsevärden för samtliga mätområden. Engagemangsindex 

har ökat från 3,7 vid första mätningen i december 2019 till 4,3 i december 2020 

Qämförelsevärde 3,8). Särskilt glädjande är att vi ser att andelen som känt sig utsatt för 

kränkande särbehandling har minskat från 5% i december 2019 till 3,4% i december 2020. Vi ser 

också en positiv trend vad gäller eNPS-värdet. Detta har ökat, från -10,2 i december 2019, till O i 

augusti 2020 och till14 i december 2020 Qämförelsevärde 3,3). 

Forskningssamarbetet kring riskmedvetenhet med Magnus Linden, Lunds Universitet fortskrider 

och under maj genomfördes en enkät för den operativa personalen kring säkerhetskultur och 

riskmedvetenhet. Under hösten hölls workshops med befälen som kommer att ligga till grund för 

utbildningar för styrkeledare, yttre befäl och VBI (vakthavande brandingenjör) kring 

riskmedvetenhet, riskbedömning och beslutsfattande i extrema/komplexa situationer. På sikt 

undersöks möjligheten för ytterligare eventuellt samarbete med koppling till den forskning som 

bedrivits på räddningstjänsten i eardiff, UK Fire Brigade och som resulterat i en metodik för 

förbättrat beslutsfattande under risk och målorienterad träning. 

I juni genomfördes ett chefsforum för samtliga chefer med två föreläsningar av Magnus Linden. 

Dessa berörde säkerhetskultur och kränkande beteende. 

Arbetet med NJR (Nätverket Jämställd Räddningstjänst) påverkades av earonapandemin i den 

mån att endast en av de fyra planerade konferenserna har kunnat genomföras under 2020. En ny 

webbsida för NJR har tagits fram, liksom övningar och filmer med syfte att sätta fokus på 

arbetsplatskulturen och med en ökad inkludering som målsättning. Tanken med RSNV: s koncept 

var att väcka känslor, skaka om värderingar och att våga se de utmaningar räddningstjänsten har 

med sin arbetsplatskultur. Lansering av den nya webbsidan, fllmer etc. påbörjades via sociala 

medier i maj månad och pågick tom november. Den första lanseringsmånaden resulterade i 1840 

unika besök på NJR: s nya webbsida njr.nu. Av de två filmer som producerats, har filmen med 

Glenn Borgkvist haft störst genomslagskraft på sociala medier. Konceptet med övningar och 

filmer som tagits fram, började användas internt i organisationen from maj månad. 
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Personalstatistik RIA händelser 

RIA 2019 2020 

Totalt antal anmälda händelser 94 102 

Anmälda händelser RIB 6 8 

Antal klara händelser tom sep  52 av 64 54 av 76 

Totalt antal arbetsskador med sjukfrånvaro 4 av 21 7 av 21 

Totalt antal arbetsskador 21 21 

Totalt antal tillbud 23 18 

Totalt antal säkerhets/riskobservationer 18 16 

Totalt antal förbättringsförslag 1 2 

Totalt antal övriga avvikelser 27 45 

Egendom/säkerhet 4 0 

      

Sjukfrånvaro 

Under 2020 inrapporterades 102 händelser i RIA (94 händelser 2019), varav 8 från RIB

organisationen (6 händelser 2019). I augusti implementerades en mobilapplikation för 

anmälningar av händelser i RIA, i syfte att underlätta inrapporteringen för framförallt RiB

organisationen. 

Aldcrint_sjukfrv Totalt sjukfrånvaro Kvinnor sjukfr:invaro ___ Män sjukfratlvaro 

Sjukfrv Ordarbtid Sjukfrv Sjukfrv fr o m dag 60 I Sjukfrv Ord arbtid Sjukfrv Sjukfrv fr om dag 60 I Sjukfrv Ord arbtid Sjukfrv Sjukfrv fr o m dag 60 
tim ¾ Timmar ¾ tim ¾ Timmar ¾ tim % Timmar 

A: <= 29 år 458 31 252 1,47 0 0,00 125 9 299 1,34 0 0,00 333 21 953 1,52 

Be 30-49 å, 7 248 207 027 3,50 l 065 14,70 744 131 15 5,67 0 0,00 6 504 193 91 1 3,35 

C: >= 50å< 5 390 135 729 3,97 l 014 18,81 584 18 736 3,12 0 0,00 4 806 116 993 4,1 1 

Totalimmma: 

130% 374007 3 50 2079 15 88 1453 41150 3,53 0 0 00 11643 332 857 3,50 

Den totala sjukfrånvaron, har ökat med ca två procentenheter från 1, 7 % (2019) till 3,5 % 

(2020). Långtidssjukfrånvaron (fler än 60 sjukdagar) har ökat med 4 procentenheter, från 12 % 

av den totala sjukfrånvaron 2019, till 16 % av den totala sjukfrånvaron 2020. Under 2020 har 6 

personer varit sjukskrivna längre än 60 dagar (motsvarande 3 personer under 2019), varav 

samtliga 6 personer nu är tillbaka på 100 %. Under året genomfördes rehabiliteringsutredning 

och förebyggande arbete, för en person med hög korttidssjukfrånvaro. 

0 

l 065 

l 014 

2079 

% 

0,00 

16,38 

21,10 

17,M.., 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

                                                                    

Inför verksamhetsåret 2020 gjordes stora anpassningar för att minska effekterna av den 

beräknade kostnadsutvecklingen framöver. Besparingar på cirka 5 miljoner kronor gjordes för att 

möta kostnadsutvecklingen fram tom 2022. 

Under året har larmplanen ändrats för fordon. Detta innebär att att ett höjdfordon sålts och 

förlusten har belastat bokslutsresultatet för 2020. 

Under 2020 uppstår Coronapandemin. Inledningsvis befarades ökade kostnader i form av 

extrainkallningar vid sjukfrånvaro samt kraftigt minskade intäkter. I bokslutet konstateras att 

personalkostnader hållit budgeterad nivå och att intäktsminskningen på tillsyner och utbildningar 

uppvägs av ersättningar från staten samt övriga ökade intäkter. 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för 2020 räknades upp 1,0 %. För verksamhetsåren 2021 - 2022 är 

uppräkningen av medlemsavgiften fastställd av tidigare ägardialog till 1 % årligen. 

Kostnadsutvecklingen bedöms i nuläget vara högre än 1 % per år. Skillnaden mellan den 

procentuella ökningen av medlemsavgiften och ökande kostnader i verksamheten har resulterat i 

effektiviseringar som nu genomförts inför budget 2021 och 2022. 

Pensioner 

Kostnaden för pensioner har sedan 2018 en särskild finansiering via medlemskommunerna. 

RSNV kalkylerar sedan tidigare med det påslag för sociala avgifter som enligt SKR 2 gäller för 

kommuner (8,73%) . För överskjutande kostnader utöver påslag för sociala avgifter fakturerar 

RSNV nettokostnaden för pensioner till ägarkommunerna. 

Sedan budgeten gjordes inför 2020 har de beräknade pensionskostnaderna minskat. Detta beror 

på nya beräkningar från KPA där kostnaderna har gått ned, detta leder till ett minskat behov av 

extra finansiering avseende pensioner från ägarkommunerna under 2020. Differensen mellan 

beräkningarna från KPA beror på avgångna brandmän under året, rättelser mellan RSNV och 

Helsingborgs stad samt nya antaganden om personalomsättning för brandmän nationellt. 

Utfallet för pensionskostnaderna för 2020 är 11,3 mnkr. Ägarkommunerna har tillskjutit 4 mnkr 

utöver medlemsavgiften under 2020, resterande del 7,3 mnkr utgör internt påslag för 

2 SKR - Sveriges Kommuner och regioner 
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Balanskravsresultat 
 

 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

+ Årets resultat enligt resultaträkningen 724 553 – 477 

- reducering samtliga realisationsvinster    

+ justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

- justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper    

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper    

= årets resultat efter balanskravsjusteringar 724 553 – 477 

-reservering medel till resultatutjämningsreserv    

+ användning av medel till resultatutjämningsreserv    

= Balanskravsresultat (prognos) 724 553 – 477 

pensionskostnader. Avsättning har gjorts för särskild avtalspension för brandmän, genomsnittlig 

beräknad pensionsålder är 60 år. Denna redovisas under posten för avsättningar. 

Finansiella tillgångar 

RSNV placerar inte finansiella tillgångar. För att hantera variationer vid behovet av likvida medel 

finns en utställd checkkredit på totalt 20 mnkr via Helsinborg stads internbank, per 2020-12-31 

är denna inte utnyttjad. Checkkrediten var tidigare 65 mnkr men har sänkts till 20 mnkr i samråd 

med Helsingborgs stad under 2020. 

Efter bokslutet 2019 återstår inget underskott att reglera för åren 2018 - 2019. 

Balanskravsresultat för 2020 är 724 tkr. 
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Driftredovisning 

 Bokslut Budget  Avvikelse 

 Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec 

Intäkter 211 192 212 765 -1 573 

Kostnader -210 469 -212 515 2 047 

Totalt 724 250 474 

Driftredovisning totalt RSNV 

Ekonomiskt utfall förbundet 

Resultatet för perioden är ( + 724) tkr. Budgeterat överskott var ( +250) tkr vilket innebär ett 

överskott mot budget på ( +4 7 4) tkr. I resultatet för helåret finns viss påverkan avseende på 

Corona utbrottet, dessa består i minskade intäkter för utbildning och tillsyner men även något 

lägre kostnader för personal än budgeterat. Då löneavtalen inte är klara för deltidsbrandmännen 

är hänsyn till dessa tagna i redovisningen. Under året har prognosen för helårsresultatet varierat 

pga av skiftande förutsättningar med anledning av Coronautbrottet. 

Verksamhetens intäkter 

Intäkterna för perioden är ( +211 192) tkr, vilket innebär (-1 5 73) tkr under budget. 

Intäktsawikelserna består främst av lägre intäkter för; pensionsfinansiering, tillsyner och 

utbildningsintäkter. Coronautbrottet har påverkat intäkterna för utbildning och tillsyner. 

Intäkterna har dock varit högre än budget för statsbidrag, operativa intäkter, automatlarm och 

försäljning av fordon. 

Verksamhetens kostnader 

Kostnaderna för perioden är (-210 469) tkr, vilket innebär ( + 204 7) tkr under budget. Lägre 

kostnader än budget beror på lägre pensionskostnader men samtidigt högre kostnader för övrig 

drift och avskrivningar än budgeterat. 
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  Utfall Budget 

  

Budget 
avvikelse 

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat 

Förbundsledning 616 174 408 -16 607 157 801 177 998 -20 814 157 184 

Operativa avdelningen 945 13 511 -109 898 -96 387 12 814 -110 147 -97 333 

Verksamhetsstöd -2 463 4 627 -68 671 -64 044 2 654 -64 235 -61 582 

Förebyggande exkl ext utbildn. 599 14 729 -9 201 5 527 14 812 -9 884 4 929 

Utbildningsenheten 181 3 891 -2 602 1 289 4 475 -3 367 1 108 

Administrativa 595 27 -3 487 -3 460 12 -4 068 -4 056 

  474 211 192 -210 469 724 212 765 -212 515 250 

Utfall och prognos jämfört med budget per avdelning/enhet 

Förbundsledningen redovisar ett överskott på ( +616) tkr. Omslutningen påverkas av separat 

pensionsfinansiering, finansiering i samband med neddragning, samt projektfinansiering i 

samarbete med NJR och Omställningsfonden. 

Förebyggande avdelningen exkl utbildningsenheten har ett överskott mot budget på ( +599) tkr 

för helåret. Intäkterna är högre än budgeterat för automatlarm medan tillsynsavgifterna är under 

budget pga av lägre antal tillsyner som genomförts med koppling till Coronarestriktioner. 

Utbildningsenheten redovisar ett överskott mot budget på ( + 181) tkr. Intäkterna har minskat i 

förhållande till budget pga Coronautbrottet men utbildningsenheten har samtidigt hållit nere 

inlåning av personal och på så sätt kunnat lämna överskott mot budget. 

Operativa avdelningen redovisar ett positivt resultat ( +945) tkr detta beror på ökade intäkter 

mot budget samt något lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. I bokslutet har 

reservation skett för retroaktiva löner avseende den operativa personalen för arvoden, timlöner 

och nya löneavtal för deltidsbrandmän. Under året befarades kraftiga ökningar av 

personalkostnaderna kopplat till sjukfrånvaro och övertidsersättningar orsakat av 

Coronautbrottet. Sjukskrivningar har dock generellt varit låga kopplat till Corona med undantag 

för några veckor i december då kostnaderna gick upp. Under året höjdes lönerna med en särskild 

satsning på den operativa personalen. 

Verksamhetsstöd visar på ett underskott på (-2 463) tkr för perioden. Under året har RSNV 

fattat gemensamma beslut som orsakat kostnader av engångskaraktär för Verksamhetsstöd. 

Avvecklingen av höjdfordonet i Örkelljunga blev en nettoeffekt på ca 1 229 tkr under året. 

Fordonsplanen ändrades för ett tidigare utbyte av höjdfordonen åren 2023 - 2025, detta 
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medförde kostnadsökningar på 600 tkr under 2020 i fordonsavskrivningar utöver budget för 

fordonen. Under året togs också beslut att anpassa omklädningsrum på Ängelholms brandstation 

för att få fler omklädningsrum för damer, detta medförde en kostnad på 375 tkr. Utöver detta 

gjordes en översyn av anläggningsregistret i bokslutet med ändrad hantering för skyddskläder och 

kortare avskrivningstider för visst operativt material. 

Administrativa avdelningen redovisar ett överskott ( +596 tkr) mot budget för perioden. 

Överskottet beror på besparingar som gjorts inför budget 2020. 
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Investeringsredovisning 

Följande nyinvesteringar har gjorts:  
Fordon  1 675 

Teknik  441 

Kemresurscontainer  1 268 

Material  1 022 

varav klippverktyg 792  

Preliminära anläggningar  146 

Summa:  4 552 

Enligt budget skulle ytterligare ett fordon köpts in för ca 2 000 tkr men den upphandlingen har 
blivit försenad. Inköpet kommer istället belasta 2021 års investeringar. 



RESULTATRÄKNING 
 

28 

 

Resultaträkning 

 

Not 

Budget 
      helår 

Bokslut 
Jan-Dec 

Avvikelse 
Jan-Dec 

Utfall 2019 
Jan-Dec 

 
Verksamhetens intäkter 

    
Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag 1 171 006 171 004 -2 169 315 

Övriga intäkter 2 41 760 40 188 -1 571 42 678 

Verksamhetens intäkter 
 

212 765 211 192 -1 573 211 993 

      
Verksamhetens kostnader 3     
Personalkostnader  -134 746 -129 017 5 729 -134 390 

Övriga driftskostnader  -69 432 -73 030 -3 597 -69 604 

Avskrivningar   -7 565 -8 188 -623 -7 232 

Verksamhetens kostnader  -211 743 -210 235 1 508 -211 226 

 
 

    

Verksamhetens nettokostnader  1 022 957 -64 766 

      

Skatteintäkter      

Generella statsbidrag och utjämning           

Verksamhetens resultat 
 

1 022 957 -64 766 

      
Finansiella intäkter  0    

Finansiella kostnader 8 -772 -234 538 -213 

Resultat efter finansiella poster 
 

250 724 474 553 
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Balansräkning 

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31 

    

Anläggningstillgångar    

Maskiner och inventarier       10,11 30 608 38 944 

Summa anläggningstillgångar  30 608 38 944 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 4 29 237 79 994 

Kassa och bank   82 740 83 140 

Summa omsättningstillgångar  111 976 163 134 

    

Summa tillgångar  142 584 202 078 

    

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital    

Eget kapital  7 752 7 198 

Periodens resultat  724 553 

Summa eget kapital  8 475 7 752 

    

Avsättning 7 
26 992 25 289 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 5,11 1 667 67 577 

Kortfristiga skulder 6 105 450 101 460 

Summa skulder  107 117 169 037 

    

Summa eget kapital och skulder  142 584 202 078 

file:///C:/Users/jotr1003/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3BEABBA0.xlsx%23RANGE!A175
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten  
2020-12-31 2019-12-31 

    

Rörelseresultat före finansiella poster 957 766 

Avskrivningar  8 188 7 232 

Förändring av avsättning pension  1 702 5 066 

Övriga ej likvidpåverkande poster  -140 7 

Omklassificering till finansieringsverksamhet 794 850 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 11 502 13 922 

    

Erlagd ränta  -24 -213 

Ökning/minskning av kundfordringar 49 813 13 983 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 945 -1 946 

Ökning/minskning leverantörskulder 2 624 -172 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 377 4 780 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 237 30 354 

    

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar -4 552 -5 259 

Nedskrivning och förlust vid försäljning/utrangering 2 272  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 437 30 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -843 -5 229 

    

Finansieringsverksamheten    

Amortering av skulder för finansiell leasing -794 -850 

Förändring långfristiga skulder  -65 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -65 794 -850 

    

Årets kassaflöde  -400 24 275 

Likvida medel vid årets början  83 140 58 865 

Likvida medel vid årets slut  82 740 83 140 

Förändring av likvida medel  -400 24 275 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet 

med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningen av 

checkkrediten under långfristiga skulder har ändrats sedan föregående bokslut i övrigt är samma 

redovisningsprinciper tillämpade som vid föregående bokslut. Under perioden har det inte 

förekommit några säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat verksamheten. Det har 

inte heller tagits upp någon jämförelsestörande eller extraordinär post. 

Materiella tillgångar 

Fordon och inventarier med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde på 

ett halvt prisbasbelopp redovisas som materiella anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för 

planerade avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen tagits i bruk. 

De fordon som har övertagits från medlemskommunerna i samband med deras anslutning till 

förbundet och som vid överlåtelsen hade ett bokfört värde som översteg ett halvt prisbasbelopp 

har tagits upp som anläggningstillgångar i balansräkningen. Medlemskommunernas 

avskrivningsplaner för dessa har fortsatt att användas, då i huvudsak samma tidsperspektiv för 

avskrivning tillämpats. 

De huvudsakliga avskrivningstiderna/nyttjandeperiod som tillämpas är: 

Markanläggningar 20 - 2S år 

Fordon 3 l Sår 

Räddningstjänstmateriel s l Sår 
Inventarier s lO år 

IT utrustning 3 5 år 

Leasing 

Förbundets personbilar leasas. För närvarande leasar förbundet 21 personbilar. Utbytestakten för 

leasingfordon är S - 7 år. 

Avsättningar 

Under avsättningar redovisas pensionsskuldökningen för den del av utryckningspersonalen som 

har särskild avtalspension (R -SAP avtal). Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. 

Pensionsrätterna inarbetas löpande och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets 

pensionsadministratör KPA. Snittåldern beräknas i nuvarande beräkning bli 60 år. RSNV belastar 

driften med internt påslag för sociala avgifter totalt 40,1 S% (8,73 %avser bokning för 
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kollektivavtalad pension samt avtalsförsäkringar J. Överstigande kostnader för pensionsdelen 

finansieras av ägarkommunerna via separat finansiering och fördelas enligt aktuell ägarindelning. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betald. För 

kundfakturor har de fakturor med förfallodatum äldre än 6 månader bokas som osäkra. 

Långfristiga skulder 

Under långfristiga skulder redovisas långfristig del av leasingsskuld. Den checkkredit som 

förbundet har i Helsingborgs stads koncern redovisas endast om negativt saldo finns och 

nyttjande sker. 

Kortfristiga skulder 

Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid regleras till aktuellt värde vid varje 

helårsbokslut. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa

och banktillgodohavande. 
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Noter 

Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 
   

 
    

 Budget Utfall Avvikelse Utfall 2019 

Medlemsavgift 167 680 167 678 2 165 989 

Tilläggsuppdrag - ingår i Hbg medlemsavgift 3 326 3 326 0 3 326 

Summa 171 006 171 004 2 169 315 

Not 2 Övriga intäkter     

     

 
Budget Utfall Avvikelse Utfall 2019 

Tillsyn 1 487 940 -547 1 582 

Automatlarm 10 068 10 799 731 10 840 

Utbildning 4 475 3 891 -584 4 484 

Övriga intäkter pensionfinansiering 9 393 4 002 -5 391 7 937 

Övriga intäkter* 16 337 20 556 4 219 17 835 

Summa 41 760 40 188 -1 572 42 678 

*varav sjukvårdslarm & IVPA 378 tkr 2020, (2019 - 291tkr) (2018 256 tkr) 

 
Not 3 Verksamhetens kostnader 

    

 Budget Utfall Avvikelse Utfall 2019 

Löner 119 112 117 861 1 251 119 674 

Lönekostnader - pension externa kostnader 15 634 11 156 4 478 14 716 

Lokaler 32 563 33 136 -573 33 127 

Övriga driftskostnader 36 870 39 894 -3 024 36 477 

Avskrivningar 7 565 8 188 -623 7 232 

Summa 211 743 210 235 1 508 211 226 

Not 4 Fordringar 
  

 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 20 149 69 962 

Övriga kortfristiga fordringar 3 344 487 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 5 744 6 783 

Mervärdesskattefordran 0 2 762 

Summa 29 237 79 994 
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Not 5 Långfristiga skulder   

 

2020-12-31 2019-12-31 

Checkkredit Helsingborgs stad 0 65 000 

Långfristig del av leasingsskuld (se not 11) 1 667 2 577 

Summa 1 667 67 577 

   

Not 6 Kortfristiga skulder 
  

 2020-12-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder 9 974 7 350 

Kortfristig del av leasingskuld 728 844 

Övriga kortfristiga skulder 4 220 4 808 

Avgiftsbestämd pension  3 942 4 132 

Avgiftsbestämd pension särskild löneskatt 990 1 002 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 85 596 83 324 

Summa 105 450 101 460 

 

Not 7 Avsättning   

 2020-12-31 2019-12-31 

Avsatt till pensioner R-SAP per 2019-12-31 20 352 16 275 

Reglering 0 0 

Ränteuppräkning 210 183 

Basbeloppsuppräkning 350 358 

Nya utbetalningar -453 -681 

Intjänad Särskild avtalspension 1 269 4 238 

Övrig post -6 -21 

Summa avsatt till pensioner R-SAP per 2020-12-31 (60 år) exkl löneskatt 21 722 20 352 

Särskild löneskatt 24,26 % 5 270 4 937 

Avsatt till pensioner R-SAP per 2020-12-31 (60 år) inkl löneskatt 26 992 25 289 
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Not 8 Finansiella kostnader 

 2020-12-31 2019-12-31 

Avsättning till pensioner finansiell kostnad 210 183 

Ränta på checkkredit 0 1 

Övriga finansiella kostnader 24 29 

 234 213 

 
Not 9 Revisionskostnader 

  

 
2020-12-31 2019-12-31 

Sakkunnigt biträde revisor 89 92 

Utökad granskning 0 12 

 89 104 

          

Not 10 Maskiner och inventarier  

 2020-12-31 2019-12-31 

Anskaffningsvärde   

IB anskaffningsvärde (+) 70 091 65 200 

Årets inköp (+) 4 552 7 401 

Årets utrangeringar/fsg (-) -7 353 -3 716 

Årets omklassificering (+/-) - 956 1 206 

UB ack. Anskaffningsvärde 66 334 70 091 

   

Avskrivningar   

IB ack. avskrivningar enl plan (-) -31 147 -25 452 

Årets utrangeringar/fsg (+) 4 294 1 538 

Årets avskrivning enl plan (-) -8 188 -7 232 

Årets omklassificering (+/-)  -1 

UB ack. Avskrivning -35 041 -31 147 

   

Nedskrivningar   

IB ack. nedskrivningar (-) 0 0 

Årets utrangeringar/fsg (+)   

Årets nedskrivning (-) -685  

Årets omklassificering (+/-)   

UB ack. Nedskrivning -685 0 

   

UB bokfört värde vid årets slut 30 608 38 944 
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Not 11 Leasing 
 
Leasingavgifter avseende operationell leasing  
RSNV har inte operationell leasing. 

   

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år 

Nuvärdet av minimileasingavgifterna förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 728 843 

Senare än 1 år, men inom 5 år. 1 667 2 577 

Senare än 5 år 0  

Summa: 2 395 3 420 
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Förbundsdirektionen 

Direktionen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

Helsingborg utser 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Ängelholm utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 
Örkelljunga utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Bjuv utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Direktionens ordinarie ledamöter 

Christian Orsing (M) ordförande Helsingborg 

Simon Nilsson (KO) Helsingborg 

Renee Sandberg Ohlander (S) Helsingborg 

Ola Carlsson (M) l :e vice ordförande Ängelholm 

Lars Nyander (S) Ängelholm 

Henrik Nilsson (M) 2:e vice ordförande Örkelljunga 

Stefan Svensson (SD) Örkelljunga 

Anders Månsson (S) Bjuv 

Mikael Henrysson (SO) Bjuv 

Direktionens ersättare 

Hans Bosson (M) Helsingborg 

Lennart Ericsson (S) Helsingborg 

Anna Jähnke (M) Helsingborg 

Liss Böcker (C) Ängelholm 

Åsa Larsson (S) Ängelholm 

Gunnar Edvardsson (KO) Örkelljunga 

Tommy Brorsson (SD) Örkelljunga 

Ulrika Thulin (S) Bjuv 

Jörgen Johnsson (M) Bjuv 
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Internkontroll - 2020 RSNV 

Avsnitt Process / Rutin / 
System 

Ansvarig 
process/rutin/system 

Vad ska granskas? Hur ska 
det 
granskas? 

När ska 
det 
granskas
? 

Prioritet Kommentarer Kontroll 
utförs av 

Administration 
 

Behörighetskontroll Ekonomichef för 
intern kontroll 
respektive chef 
ansvarar för rutin vid 
avslut 

Att praktikant / personal 
som slutar sin anställning 
har återlämnat id-kort, 
tagg/passerkort och att 
behörighet i system är 
avslutade 

Total 
granskning 

Årligen 
(1 ggr/år) 

12 Alla (16 st) som avslutat sin 
anställning under året har 
återlämnat sitt id-kort med 
undantag av Vallåkra deltid där 
det saknas 8. Samtliga 
taggar/passerkort är avslutade 
och spärrade precis som 
behörigheterna i olika system.  
Uppföljning har skett med deras 
närmsta chef. 

Gull-Britt 
Möller 

Arkivvård 
 

Ekonomichef Följs rutinerna? 
Följs arkiv- och 
dokumenthanteringsplanen 
  

Intervjuer 
med 
berörd 
personal  
 

Årligen 
(1 ggr/år) 

9 Efter intervju med utsedda 
arkivredogörare följs rutinerna 
enligt plan både gällande arkiv- 
och dokumenthanteringsplan 

Gull-Britt 
Möller 

 Representation Ekonomichef Finns syfte och deltagare 
på fakturorna i urvalet?  
 

Stickprov Årligen 
(1 ggr/år) 

9 Samtliga verifikat för extern-
/intern representation är 
granskade, ett verifikat med där 
deltagarförtecknings saknas av 
202 verifikat totalt. 

Johan 
Truedsson 



Avsnitt Process / Rutin / 
System 

Ansvarig 
process/rutin/system 

Vad ska granskas? Hur ska 
det 
granskas? 

När ska 
det 
granskas
? 

Prioritet Kommentarer Kontroll 
utförs av 

Upphandling 
 

Ekonomichef Direktupphandlingsgräns 
Följs dokumentationskrav 
vid direktupphandling?  
Lagstadgad dokumentation 
för belopp över 100 tkr. 
 
Catering – vilka 
leverantörer används i 
förhållande till avtalstrohet. 
 
 
 
Avtalstrohet 
Följer vi de avtal vi 
upphandlat?  
Urval av  
Verktygsvaror -Ahlsell 
Kontorsmaterial – Office 
Depot 
Arbetskläder - Procurator 
 
 
 

Total 
granskning
/Stickprov 
 
 
 
Total 
granskning
/Stickprov 
 
 
 
Stickprov 

Årligen  
(1 ggr/år) 

9 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
9 

Totalt granskades inköp för  
6 094 tkr. 4 189 tkr var 
genomförda enl. 
upphandlingar/avrop. Se separat 
rapport .  
 
Samtliga inköp på avtalade 
leverantörer, se separat rapport. 
 
 
 
 
Kontorsmaterial Office Depot :  
73% inhandlade varor hos Office 
var korrekta, se separat rapport. 
 
Arbetskläder och rengöring – 
Procurator:  
99 % inhandlade varor hos 
Procurator var korrekta se 
separat rapport 
 
Verktygsvaror - Ahlsell: 
78% inhandlade varor var 
korrekta se separat rapport 
  

Johan 
Truedsson 

Personal Rapportering av 
tillbud 

Personalchef Har antalet anmälda 
händelser i RIA 
(arbetsskaderapporterings- 
systemet)/ökat- 
rapporteringsvilja? 

Total 
granskning 

Tertial  
(2 ggr/år) 

9 Under 2020 har 102 händelser 
(varav 8 inom RIB) rapporterats. 
Under 2019 rapporterades 94 
(varav 6 inom RIB). En App-
lösning för att underlätta 
rapporteringen har införts under 
augusti 2020. 

Mariette  
Jeppsson 



Avsnitt Process / Rutin / 
System 

Ansvarig 
process/rutin/system 

Vad ska granskas? Hur ska 
det 
granskas? 

När ska 
det 
granskas
? 

Prioritet Kommentarer Kontroll 
utförs av 

Rapportering av 
tillbud 

Personalchef Samtliga ärenden ska vara 
hanterade i RIA. Är 
samtliga händelser som 
inträffat innan september 
månads utgång hanterade i 
RIA vid årsskiftet? 

Total 
granskning 

Årligen 
(1 ggr/år) 

12 Vid årets slut var 54 av 76 
händelser hanterade avseende 
perioden jan-sep. 
 
Under motsvarande period 2019 
var 52 av 64 händelser 
hanterade. 
 

Mariette 
Jeppsson 

 Semesteruttag Personalchef Är all semester 
inrapporterad? 
Anställd har rätt till minst 
20 dagar semester. 
 

Total 
granskning 

Årligen 
(1 ggr/år) 

9 Semesteruttaget har 
kontrollerats och stämts av med 
respektive chef. De personer 
som inte tagit ut 20 
semesterdagar, har antingen 
anställts senare på året (5 
personer), varit föräldralediga (4 
personer), varit tjänstlediga (1 
person) eller haft en längre 
sjukfrånvaro (4 personer). Tio 
personer har av andra 
anledningar och i 
överenskommelse med 
arbetsgivaren valt att inte ta ut 
20 dagars semester. 
 

Mariette 
Jeppsson 

Operativa Operativa 
verksamheten 

Kompetensansvarig Hur många brandmän är 
godkända i RSNV:S 
kvalitetssystem? 

Total 
granskning 

Årligen  
(1 ggr/år) 

6 All personal med undantag för 
ett par individer. Dessa har varit 
sjukskrivna eller frånvarande av 
andra anledningar och saknar 
därför någon av kravövningarna. 
Styrkeledarna och personal på 
insatsförberedande enheten har 
tagit stort ansvar för att 
genomföra kravövningar på ett 
Coronaanpassat sätt 

Jonathan 
Sjöberg 



Avsnitt Process / Rutin / 
System 

Ansvarig 
process/rutin/system 

Vad ska granskas? Hur ska 
det 
granskas? 

När ska 
det 
granskas
? 

Prioritet Kommentarer Kontroll 
utförs av 

Verksamhetsstöd 
 
 

Verksamhetsstöd Avdelningschef Kontroll av att revision av 
andningsskydd är gjord 

Stickprov Årligen 
(1 ggr/år) 

8 Fyra stickprovskontroll gällande 
revision är genomförda, två 
stycken på andningsmasker och 
två stycken på regulatorer. Alla 
kontroller är genomförda enligt 
rutin. Kontrollen genomfördes 
under september månad 2020. 

Staffan 
Winstedt 

Förebyggande Förebyggande 
insatser 

Avdelningschef Följer vi uppsatta 
handläggningstider? 
 
 
 
Debiterar vi enligt gällande 
taxa? 
 
 
 
Handlägger vi ärenden 
enligt fastställda metoder? 
 

Stickprov 
 
 
 
 
Stickprov 
 
 
 
 
Stickprov 

Tertial  
(3 ggr/år) 
 
 
 
Tertial  
(3 ggr/år) 
 
 
 
Tertial  
(3 ggr/år) 
 

6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
9 

Enligt stickprovskontrollerna 
uppfylls våra uppsatta 
handläggningstider.  
 

Enligt stickprovskontrollerna så 
sker debitering enligt gällande 
taxor. 

 
 
 
Enligt stickprovskontrollerna 
handlägger vi ärendena enligt 
våra fastställda metoder. 

  

 

Johan 
Lindström 

 



     

 

 

 

 

 

 

Rapport intern kontroll avseende avtalstrohet 

samt dokumentation av inköp över 100 tkr 

Avseende perioden januari - december 2020 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅNE NORDVÄST 
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Avtalstrohet, januari – december  

Ahlsell – verktygsvaror   
Ahlsell 77,75% 911 784 
Office depot 3,39% 39 785 
Procurator 17,60% 206 446 
Övriga leverantörer 1,25% 14 686 

100,00% 1 172 701 

Avtalstroheten har rapporterats i samband med tertialrapport 2 och vid 

novembersammanträdet under 2020. I denna rapport redovisas resultatet för den interna 

kontrollen avseende avtalstrohet samt dokumentation vid inköp över 100 tkr för helåret 2020. 

Rubriken leverantör i tabellerna avser den leverantör där inköpet borde gjorts. Åtgärdsplan 

redovisas i slutet av rapporten. 

I kontrollen har vi granskat fyra leverantörer. Utgångspunkten har varit att identifiera om varor 

skulle ha handlats på annat avtal än den leverantör som granskats. I urvalet för tertialet har vi 

granskat inköpen hos tre leverantörer; Ahlsell, Procurator, Office Depot samt kostnader för 

catering. Resultatet och förklaringarna redovisas nedan. 

Hos Ahlsell finns avtal för järnvaror samt rabattavtal på hela deras sortiment. 3 % av inköpen hos 

Ahlsell skulle ha gjorts på Office Depot som är avtalad leverantör för kontorsmateriel. Under perioden 

har det köpts in städmaterial för 206 tkr på Ahlsell (18%) som borde handlats på Procurator. Den 

bakomliggande orsaken till detta är att Procurator har haft leveransproblem pga corona-utbrottet. När 

Procurator inte kunnat leverera har varorna beställts in från Ahlsell istället. RSNV kommer att fortsätta 

beställa varor på Procurator för städmateriel och ha längre framförhållning. För att säkerställa att varor 

finns på plats kan inköp komma att ske från Ahlsell. Den totala procentsatsen hos för Ahlsell har 

förbättrats sedan föregående rapport från 72% till 78%. 
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Procurator arbetskläder och rengöringsmedel 
Ahlsell 0,34 % 3 131 
Electrolux HBV 0,20 % 1 870 
Procurator 74,55 % 683 885 
Procurator rengöring 24,91 % 228 469 

100,00 % 917 355 

 

Office Depot – kontorsmateriel 
Livsmedelsleverantörer 19,61% 28 711 
Martin och servera 0,55% 798 
Office 72,88% 106 706 
Perfect Print 1,35% 1 974 
Procurator 4,10% 5 996 
1 AB DESIGN 1,52% 2 232 

100,00 % 146 417 

 

Catering 

 

Hos Procurator finns avtal för arbetskläder och rengöringsmedel. För Procurator som leverantör innebär 

detta att 99% av inköpen var korrekta och att 0,55 % av inköpen skulle ha inhandlats hos annan 

leverantör. 

Hos Office Depot finns avtal för kontorsmaterial. 20 % av inköpen skulle ha gjorts hos leverantör för 

livsmedel och 4 % av inköpen skulle ha gjorts på Procurator. Andelen rätt produkter har ökat från 67 % 

till 73 % sedan föregående rapportering. 

För catering gjordes kontroller på kostnader som belastat verksamheten "fältet" där de största inköpen 

av catering görs. Totalt 277 tkr köptes in för catering, samtliga från avtalade leverantörer. Under slutet 

på året har dock flera leverantörer fått svårt att leverera, detta gör att RSNV tillfälligt har tecknat avtal 

med annan leverantör i avvaktan på ny upphandling under våren. 
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Inköp över 100 tkr och dokumentation 

 

 

 

I intern kontroll för 2020 finns frågeställningen angående efterlevnad av dokumentationskrav vid inköp 

överstigande 100 tkr. I kontrollen har inköp över 100 tkr granskats och kontroll har gjorts om det är 

upphandlade varor/tjänster eller om en direktupphandling har gjorts, se tabell i bilaga 1. Totalt 

omfattade inköpen 6 094 tkr. För 4 189 tkr finns genomförda upphandlingar eller avrop på befintliga 

avtal. För l 905 tkr är upphandlingar inte genomförda. I de fall som upphandlingar inte är gjorda finns 

tre kategorier på förklaringar; systemberoende inköp, enda möjliga leverantören och upphandlingar 

som är möjliga att genomföra framöver. 

Systemberoende inköp har i kontrollen redovisats l 165 tkr i inköp. Detta avser exempelvis valt system 

för klippverktyg. Att byta ut hela systemet blir väldigt kostsamt. Klippverktygen används i samband 

med traflkolyckor och räddningstjänsten har haft denna leverantör sedan 2006. Att byta samtliga 

klippverktyg vid en förnyad upphandling kostar uppskattningsvis 9 000 tkr. I kontrollen finns även 

upptaget kostnader till Lunds programarkitekter för vår verksamhetsystem Daedalos. Daedalos används 

av flertalet räddningstjänster, det saknas i dagsläget alternativ till detta system. 

I det fall där det bara fanns en möjlig leverantör avsåg det dykutbildning för räddningsdykare hos 

Stockholms brandförsvar. I Sverige så finns det två aktörer som genomför dessa certifierade 

dykutbildningar. Stockholm är den leverantör där utbildningen garanterat genomförs och till bättre 

kvalitet och pris. 

När det kommer till upphandlingar som är möjliga att genomföra gäller detta framförallt inköp av 

personlig skyddsutrustning som köpts in via Brissmans brandberedskap totalt 466 tkr. Inför inköpen av 

dessa produkter görs prisjämförelser men inte regelrätta upphandlingar. Arbetet med att göra en 

upphandling för dessa produkter är påbörjad. 
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Åtgärdsplan 
 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av den interna kontrollen har återkopplats till berörd enhet. 

Administrativa avdelningen ser över rutiner för att kunna informera bättre kring 

gällande avtal. 

Löpande uppföljning. Under 2021 kommer intern kontroll att fortsätta för tidigare 

utvalda leverantörer; Ahlsell1 Office Depot1 Procurator och Catering. Kontrollerna 

kommer att följa ekonomirapporteringen i februari1 april1 augusti och oktober. På 

detta sätt är förhoppningen att verksamheten ska kunna korrigera inköpsbeteendet 

under året. 

Nya avtal. RSNV fortsätter sitt arbete med att följa Helsingborg stads upphandlingar 

inom relevanta områden och teckna tillämpliga avtal. RSNV fortsätter identifiera 

avtalsområden där upphandlingar saknas för att genomföra upphandlingar kring dessa. 

Inom upphandlingsområdet saknar RSNV relevant egen kompetens. Detta skulle på 

längre sikt behöva säkerställas genom fördjupat samarbete med någon av 

ägarkommunerna med exempelvis en delad tjänst inom upphandling. 

Upphandlingsbehov är identifierat för inköp av skyddskläder och skyddsutrustning. En 

arbetsgrupp förbereder en upphandling av detta under 2021. 

Fortlöpande återkoppling och utbildning. Resultatet från den interna kontrollen 

kommuniceras med verksamheten vid varje rapporttillfälle. Samt att information om 

gällande avtal och inköpsrutiner löpande ses över med berörda enheter. 
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Bilaga 1 

        

Inköp över 100 000 kr januari - december 
2020 

  

  
  

  
Upphandlade eller genomförd direktuppphandling   

Lev.namn Belopp 
exkl 

moms 

Dokumentation 
finns  

JA/NEJ 

Kommentar 

Rask & Björck Bil AB 308 799 JA Rask & Björk avser två nya befälsbilar som 
är upphandlade genom SKL, 
dokumentation finns inlagd i Visma 
Diarienr 291/2020 

Rask & Björck Bil AB 308 799 

Rask & Björck Bil AB 248 308 

Rask & Björck Bil AB 248 308 

Hedin bil 490 420 JA Direktupphandlad diarienr 292/2020 

Swedlock AB 167 563 JA Intelligenta nycklar upphandlat i samband 
med införandet, vidarefaktureras kund, 
Dnr 43/2015 

Swedlock AB 106 943 JA 

Swedlock AB 172 268 JA 

Swedlock AB 187 319 JA 

V S Visual 
Communication AB 

218 206 
 

Avrop på befintligt avtal via Helsingborgs 
stads IT-enhet 

V S Visual 
Communication AB 

193 940 JA 

SWEDISH RADIO 
SUPPLY AB 

124 181 JA Upphandlat via kammarkollegiet Dnr 
104/2015, avropat på Rakel Skånes avtal  

Nordic Shelter AB 1 267 884 JA Upphandlad i samarbete med R-Syd Dnr 
104/2019 

Råå Aqua Resort AB 146 200 JA Direktupphandlad diarienr 296/2020 

 Delsumma 4 189 138     
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Systemberoende inköp där aktuell upphandling 
saknas 

Lev.namn Belopp 
exkl 

moms 

Dokumentation 
finns  

JA/NEJ 

Kommentar 

LUNDS 
PROGRAMARKITEKTER 
AB 

111 800 NEJ Anpassning av vårt verksamhetssystem. 
Verksamhetssystemet Daedalos används 
av flertalet räddningstjänster i Sverige. 
Det saknas i dagsläget alternativ till detta 
system.  

Wennergren Maskin 792 960 NEJ Avser del av ett rullande utbyte av 
klippverktyg som är en mycket viktig 
utrustning som används i huvudsak vid 
trafikolyckor. Utrustningen har vi sedan 
2006 valt och den är den mest lämpliga 
utrustningen för vårt ändamål. Årligen 
sker en uppgradering av utrustningen med 
10 års utbytesintervall. Att byta till annan 
leverantör är ej aktuellt tillsvidare då 
konkurrenterna inte är i samma nivå av 
handhavande, kvalité och årlig service.  
En förnyad upphandling och totalt utbyte 
skulle kosta uppskattningsvis nio miljoner 
kronor. 

DanLift 101 129 NEJ Verkstaden, avser service och reparation 
av höjdfordon. Danlift är den enda 
auktoriserade på berörda fordon 

FLOBY 159 928 NEJ Verkstaden, avser service reparation och 
ombyggnad/uppgradering. Floby är den 
enda auktoriserade på berörda fordon 

 Delsumma 1 165 817     

  
  

  

 
 
 
Enda möjliga 
leverantören 
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Lev.namn Belopp 
exkl 
moms 

Dokumentation 
finns  

JA/NEJ 

Kommentar 

Stockholms 
brandförsvar 

160 000 NEJ Det finns två leverantörer av 
dykutbildning, Stockholm & Göteborg. 
Stockholm är den leverantören som kan 
garantera att utbildningen genomförs, till 
bättre kvalitet samt lägre pris. 

 Delsumma 160 000 

Upphandlingar som är möjliga att 
genomföra 

Lev.namn Belopp 
exkl 
moms 

Dokumentation 
finns  

JA/NEJ 

BRISSMANS 
BRANDREDSKAP AB 

466 335 NEJ 

Ahlsell 113 131 NEJ 

Kommentar 

Larmställ för både brandmän och befäl. 
Det finns idag två leverantörer i Sverige av 
dessa produkter 

Inköp av halvmasker under 
Coronapandemin, upphandlingar har ej 
kunnat genomföras i den bristsituation 
som pandemin medfört 

 Delsumma 579 466 

 Totala inköp 6 094 420 



 

 

Revisorerna i RSNV  

 Till 
Direktionen, Kommunfullmäktige i 
Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och 
Örkelljunga kommuner 
Organisationsnummer 222000-3087 
 
 
 
 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunförbundet räddningstjänsten Skåne Nordväst. Granskningen har utförts av 

sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. 

  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 

finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till respektive fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 

och kommunernas revisionsreglementen. 

• Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

 

• Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

 

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

 

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 

2020.  

 

 

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som förbundet uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 

ledamöterna i detta organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunförbundets årsredovisning för 2020 

 
Helsingborg  
2021-03-18 
 

  

   

Bengt Jönsson 
Av Helsingborgs stad utsedd 
förtroendevald revisor 

 Bengt Sävström 
Av Ängelholms kommun 
utsedd förtroendevald revisor 

 

 

   

Bengt Hammarstedt   
Av Örkelljungas kommun 
utsedd förtroendevald revisor 

 Bengt-Erik Nilsson 
Av Bjuvs kommun utsedd 
förtroendevald revisor 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen 

för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 

revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis uppfyllt 

 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.   

Förbundet är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende förbundets redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-02-16. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020 innehållande ett antal 

finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot direktionens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att 2 av 2 

finansiella mål är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Det ekonomiska resultatet 
ska uppgå till minst 0,1 % av 
omslutningen och 
självfinansieringsgraden för 
investeringar ska överstiga 
100 % över tid. 

Ekonomiskt resultat+724 
mnkr (målvärde +213 tkr). 
 
Självfinansieringsgraden är 
159 % avseende perioden 
2016-2020. 

Uppfyllt 
 
 
Uppfyllt 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot direktionens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att 3 av 6 

verksamhetsmål är uppfyllda. För övriga 3 mål finns det inga fastställda målvärden 

varför bedömning av dess uppfyllnad inte kan ske.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 

2020.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

 

 

 

Rekommendationer 

• Vi rekommenderar direktionen att säkerställa att målvärden tas fram till samtliga mål 
inför 2021.  
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2021-03-18 
 
 
 
Mattias Johansson 

  
 
 
 
 
Lena Salomon 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisorerna i RSNV enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020. PwC 
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 90 Dnr. KS 2021/173

Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet 
Medelpunkten

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande 
tjänster till medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga 
kommuner, som genom medlemskap överlåtit ansvaret för sin 
hjälpmedelsförsörjning till Medelpunkten. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12
• Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet Medelpunkten
• Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020, EY

Yrkande
Ola Carlsson (M) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2020.

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunalförbundet Medelpunkten
• SST, Ekonomi & kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 72 Dnr. KS 2021/173

Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet 
Medelpunkten

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande 
tjänster till medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga 
kommuner, som genom medlemskap överlåtit ansvaret för sin 
hjälpmedelsförsörjning till Medelpunkten. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12
• Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet Medelpunkten
• Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020, EY

Yrkande
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från Patrik Ohlsson (SD), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2020.

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Kommunalförbundet Medelpunkten
• SST, Ekonomi & kvalitet



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/173
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-12

Ansvarsfrihet avseende 2020 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande 
tjänster till medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kom-
muner, som genom medlemskap överlåtit ansvaret för sin hjälpmedelsförsörjning 
till Medelpunkten. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpme-
delsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12
• Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet Medelpunkten
• Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020, EY

Utredning
Kommunalförbundet Medelpunkten uppvisar för räkenskapsåret 2020 ett över-
skott på 110 tkr. Revisorerna gör bedömningen att verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att resultatet 
är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet.

Revisorerna tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten be-
viljas ansvarsfrihet.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2020.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• Kommunalförbundet Medelpunkten
• SST, Ekonomi & kvalitet
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. 
Medelpunkten ger sedan 1 januari 2018 service åt de 11 kommunerna i Nordvästra Skåne som också 
är samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. 

 

  

Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt. 

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. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 
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Förbundschef har ordet 

2020, ett märkligt år. 

Året kommer att skrivas in i historieböckerna, det vet vi med säkerhet. Ett väldigt konstigt år i 
modern tid kan vi nog summera det som. Pandemin slog till tidigt i mars och tog oss med total 
överrumpling. 

Mitt i denna pandemi står framförallt sjukvården. En fungerande sjukvård är en nödvändighet när vi 
hela tiden matas med rapportering av antalet smittade som behöver vård. Man tvingas snabbt till att 
ställa om inom vården. Även flertalet vårdnärliggande verksamheter med olika uppdrag blev också 
nödvändiga att ställa om för att upprätthålla en servicenivå för att samhället helt enkelt ska lyckas 
trycka tillbaka pandemin och dess smittspridning. Medelpunktens verksamhet likaså. Vi är en viktig 
del i samhället även vi, en verksamhet vars uppdrag i de flesta fall inte kan sättas på paus. Vårt 
uppdrag förvaltar vi med största respekt med hänsyn för vad som inträffade och stod upp väldigt 
tidigt i att vi måste agera i denna pandemi. Vi fann oss tvungna att omedelbart staka ut våra vägar 
framåt. Det blev än viktigare att upprätthålla ett stort fokus på våra medlemskommuners patienter 
som vi dagligen kämpar med att verkligen göra skillnad i vardagen för de som är i behov av våra 
produkter och vårt serviceutbud. 

Medelpunkten satte direkt upp restriktioner och åtgärder som hela tiden gick i linje med de allmänna 
råden från våra myndigheter. Noga följde vi utvecklingen och gjorde justeringar vartefter. All vår 
personal och våra samarbetspartners fick löpande information om våra restriktioner och vår ledning 
följde upp i varje detalj att det efterföljdes. Vi satte upp tidiga mål att vi skulle hantera denna kris på 
bästa sätt. Tillsammans med förskrivare ute i kommunerna så har vi arbetat med stor flexibilitet, 
varsamhet och framförallt med en enorm portion av kreativitet. Allt detta för att kunna genomföra 
de uppdrag vi måste efter viss nödvändig sortering, vilket alltid sker i samråd med förskrivare. Ett 
närvarande patientfokus från alla involverade har verkligen gjort skillnad. 

Jag är oerhört stolt över vår hantering rakt igenom vad gäller denna pandemi. Kan inte nog uttrycka 
mitt tack till alla som är med och gör det möjligt för Medelpunkten att kunna fortsätta leverera det 
viktiga uppdrag vi har, detta lyckas vi med enbart när vi förhåller oss till våra restriktioner i dessa 
tider. Vi fortsätter hålla i och hålla ut så länge det krävs! 

Föregående år, 2019, summerades i vanlig ordning och vi hade där i det arbetet satt upp våra nya 
mål med verksamheten inför detta år. Vi projekterade fram en hel del utvecklingsområden. All 
utveckling vi tar oss an är för att bli än mer effektivare och därmed höja kundnöjdheten ytterligare. 
Trots pandemin fortsatte vi med vårt utvecklingsarbete. Vi har på olika avdelningar spetsat till oss. 
Detta genom att se över processer och rutiner för att korrigera, stort som smått. En strävan efter att 
ständigt utveckla verksamheten och som medarbetare låtas sig utvecklas är en viktig grundsten för 
mig i vårt arbete att driva Medelpunkten framåt. 

Vår verksamhet har alltid löpande produktutbildningar och visningar för våra konsulenter, tekniker 
och även externt till våra förskrivare. Men dessa utbildningstillfällen blev tyvärr bromsade. En del 
leverantörer kunde styra om till digitala utbildningar, men en hel del utbildningar utgick. 

En stor investering som gjordes på en enskild avdelning under året var på vår tvättavdelning. Här 
installerades bland annat en ny maskin. Ett tillskott i maskinparken för avdelningen. Med det så 
gjorde vi även om strukturen vad gäller tjänsten med att tvätta kommunägda hjälpmedel. Där togs 
nu ett stort kliv i hanteringen och flödet för just detta. Hela processen gjordes om, ända från hur man 
beställer som förskrivare till hur vi utför och skickar tillbaka produkterna. 

Flertalet mindre rutiner har också arbetats med under året på många av våra avdelningar och vi har 
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lyckats skapa bättre rutiner i flera fall. Ett arbete som ständigt pågår. 

Trots det tuffa året så har vi glädjande nog nått ett ekonomiskt positivt resultat. Vi har arbetat hårt 
med löpande kontroll av våra kostnader och intäkter, speciellt när vi gick in i hösten. Smittorisken 
med covid-19 gjorde att vi fick köpa in en mängd olika nödvändigheter. Detta medförde en större 
kostnad för oss. Men med ett tydligt kostnadsmedvetet arbetssätt så landar vi alltså ändå på ett 
plusresultat. 

Även vårt inventeringsresultat under 2020 går i rätt riktning. Vi har haft en del negativa differenser 
med vårt lagersaldo som vi nu arbetat hårt med för att komma till rätta. Ordning och reda samt se 
över rutiner för olika saker gällande lageruttag och lagertransaktioner ger direkta resultat. Detta 
arbete är inte i mål, kommer fortsätta arbeta aktivt även framåt. 

2020 fortsatte vi att bygga på lagandan för att tillsammans stå upp i dessa tuffa tider vi nu befinner 
oss i, samt att komma än mer sammansvetsade ur denna tid. Laganda och processer blev helt enkelt 
våra fokusområden för året. 

Vi genomförde inga omorganiseringar under året. Vi jobbade istället med kontinuitet i 
verksamheten. Stor vikt i det arbetet lades på vårt ledningsteam. Det ledningsteam som ansvarar för 
den dagliga driften i verksamheten. Här är våra samordnare och våra arbetsledare. Kontinuiteten 
bestod i att alla grupperna ska komma nära sin samordnare eller arbetsledare och känna delaktighet i 
den dagliga driften och dess resultat. Ledningsteamet har kämpat hårt under hela pandemin med att 
ställa om resurser utefter sjukfrånvaro och det aktuella dagliga behovet. Allt för att hela tiden se till 
att vi kan leverera vår goda service med rätt kompetens i rätt tid samt att hålla en god 
leveransprecision. Vi har periodvis haft avdelningar som haft lite mindre att göra och då har vi snabbt 
kunnat ta hjälp därifrån. Grupperna har ställt upp för varandra på ett bra sätt. 

När jag blickar tillbaka på året så är det inte enbart pandemi och tuffa tider utan även en hel del 
ljusglimtar som värmer. Det är med stolthet jag vill lyfta fram allt vi åstadkommit tillsammans här på 
Medelpunkten. Allas insatser har även detta tunga år utvecklat verksamheten och framförallt så vill 
jag tro att vi alla envar även utvecklat sig själva. 

Vi lägger alltså nu 2020 bakom oss och står redo att möta ett nytt verksamhetsår, detta med 
mängder av erfarenheter rikare. 

Genom tuffa tider tillsammans. 

Fredrik Eklund 
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Medarbetare 

2020 har varit ett speciellt och arbetsamt år för alla medarbetare med tanke på pandemin. Vi har alla 
haft en oro för hälsan och framtiden men samtidigt har vi haft ett arbete som ska leverera en viktig 
samhällstjänst och där belastningen under perioder varit hög. Medarbetare har varit flexibla och 
anpassat sig väl efter omständigheterna och ibland förändrade arbetsuppgifter. Sedan november har 
samtlig administrativ personal och hjälpmedelskonsulenter (ca 10 medarbetare) arbetat hemifrån i 
möjligaste mån. Året har inneburit nya kommunikationsvägar, förändrade arbetssätt och kanske det 
jobbigaste en kraftig minskning av sociala kontakter. 

Vid årsskiftet genomfördes årets sista medarbetarundersökning och detta resultat var något lägre 
(79) än de tidigare två undersökningarna under året men totalt sett når vi vårt årsmål. I jämförelse 
med 2019 har mätvärdet förbättrats från 79 till 80 sett på helåret. Svarsdeltagande var dessvärre för 
lågt med 72% i senaste undersökningen. I undersökningen får medarbetare svara på frågor som rör 
arbetsåret, befogenheter, kompetenser, förväntningar, återkoppling och trivsel. När vi analyserar 
utfallet så anar vi att året speglar sig i resultatet och vi tror att närvaron av samtliga medarbetare är 
viktig. Under 2021 kommer vi fokusera på återkoppling mellan chef och medarbetare, delaktighet 
och kommunikation. 

Sjukfrånvaron under 2020 har varit betydligt högre än ett normalt år, pandemin har påverkat 
bemanningen under hela året. Riktlinjerna under året har varit att vid minsta lilla förkylningssymtom 
ska man inte gå till sin arbetsplats. Regeringen införde tillfälliga regler för att kompensera 
arbetstagare för lönebortfallet. Karensavdraget slopades samt att kravet på läkarintyg höjdes från sju 
sjukdagar till 21 dagar. Under våren 2020 fanns det inte tillgång till covid-tester för allmänheten 
vilket gjorde att medarbetarna vid sjukdom var hemma betydligt längre än normalt då kravet för 
återgång till arbetet var att man skulle vara helt symtomfri i två dagar. 

Ingen medarbetare har drabbats av en arbetsplatsolycka under 2020. Stort fokus när det gäller 
säkerhet har naturligtvis varit Covid-19 och alla åtgärder kring viruset för att utsätta personalen för 
så små risker som möjligt. Åtgärderna har varit allt från reseförbud, inställda utbildningar, inga 
fysiska möten, minskat maxantal i lunchrum med mera. När det gäller utprovningar och teknisk 
service så har deltagarantalet i dessa jobb begränsats samt att arbetskläder och komplett 
skyddsutrustning används, ej nödvändig service ställdes in och vi har i möjligaste mån undvikit besök 
på äldreboenden. 

Antalet övertidstimmar har under 2020 har trots pandemin minskat med 30 % jämfört med 2019. 
Under våren 2020 när pandemin nådde Sverige drabbades vi av väldigt hög sjukfrånvaro på samtliga 
avdelningar och för att leverera enligt vårt uppdrag krävdes övertidsarbete samt viss omfördelning av 
arbetsuppgifter. Sängavdelningen står för cirka 35 % av totala övertidstimmarna och anledningen är 
hög sjukfrånvaro i kombination med att arbetet måste utföras under årets alla dagar. Totalt sett är 
antalet övertidstimmar under 1 % av det totala antalet arbetade timmar under året. 

Ett arbetsamt år är det extra viktigt med återhämtning och ledighet samtidigt som det under året har 
varit svårare att planera in aktiviteter och ledigheter. Samtliga anställda har 25, 31 eller 32 dagar 
semesterrätt. Semesteruttaget under året har varit ca 80 procent av semesterrätten vilket innebär 
att vid 32 dagar i semesterrätt har genomsnittsuttaget varit ca 25 dagar. För att klara bemanningen 
under sommarledigheten anställdes tio sommarjobbare, något fler än tidigare år för att täcka upp för 
en eventuellt högre sjukfrånvaro under perioden. 

Under 2020 har tre medarbetare valt att avsluta sina tillsvidareanställningar på Medelpunkten varav 
en var en pensionsavgång. Medarbetarna arbetade på lagret samt rekondavdelningen. Samtliga 
tjänster har ersatts med antingen omplacering eller nyanställning. Utöver dessa rekryteringar har 
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även tjänsten som tillsvidareanställd ekonomi- och löneadministratör tillsatts. 

Generellt 

Den 31 december 2020 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 41 medarbetare. Av dessa var 37 
personer tillsvidareanställda och 4 var anställda på vikariat/tillfälliga anställningar. 

Medeltal anställda 
med fördelning på 
kvinnor och män Antal kvinnor  Antal män  

 2020 2019 2020 2019 

Direktion och 
förbundschef 14 14 9 8 

Verksamheten exkl. 
förbundschef 10 11 27 25 

Direktion, förbundschef samt ledningsgrupp anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under året har ställts i relation till en inom 
verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, sjukfrånvaro 
(betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 51 år. Medelåldern för kvinnor var 48 år och för 
män 52 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 65 års ålder: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 1 3 0 2 1 1 1 0 1 

  

Den totala personalkostnaden för 2020 uppgick till 22 262 mkr vilket är 28,4 % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2020. Under året har verksamheten erhållit ersättning för höga 
sjuklönekostnader från staten med 314 tkr, vilket innebär att de faktiska personalkostnaderna är 
21 948 mkr vilket är 28 % av Medelpunktens totala kostnader för 2020. 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl. förbundschef är för 2020 (december) 32 637 kr. Kvinnors 
medellön är 34 950 kr och för män 31 890 kr. 

Sjukfrånvaron för 2020 var totalt 11,1 % för hela verksamheten. För män var det 10,0 % och för 
kvinnor 14,1 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 4,4 % (1-14 dagar) och långtidsfrånvaro är 6,7 % 
(över 14 dagar). Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Ålder Procent 

-29 9,55% 

30-49 5,29% 

50- 16,09% 
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Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid sex tillfällen, majoriteten av dessa möten har varit 
digitala på grund av pandemin. Mellan direktionsmötena har presidiet beredningsmöten varje månad 
med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 

l (J' l Bk-MbviEO-r1zGZPoE_ 
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Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

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. 
Direktionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare som representerar respektive 
medlemskommun. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. 

Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden innebär behov av mer utrymme och lagerplatser och de förändrade 
leveransbehoven innebär att såväl interna arbetssätt som logistik- och transportlösningar måste ses 
över löpande. 

Vi har under året sett att åtgärder hos medlemskommunerna i form av abonnemangsavgifter 
påverkat våra uthyrningsvolymer. Denna information når sällan oss innan åtgärderna genomförs 
vilket gör det svårt att budgetera för effekten av dem. 

Kommunernas inköp är också svåra att förutse och även om resultatpåverkan inte behöver bli så stor 
så påverkar ökade eller minskade inköp de volymer som såväl vår egen personal som vårt 
transportbolag ska hantera. 

I slutet av 2020 gick Medicintekniska produktrådet ut med direktiv om att tyngdtäcken inte bör 
förskrivas som hjälpmedel och att de därmed inte ska ses som en offentligt finansierad 
behandlingsåtgärd. I likhet med övriga hjälpmedel är det Medelpunktens medlemskommuner som 
fattar beslut om hur de ställer sig i frågan och det är därför för tidigt för förbundet att sia om 
eventuell påverkan det skulle ha. 
 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Skånes kommuner göra upphandlingar 
av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär  att inventera marknaden inför upphandling 
för att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, arbete med att gå igenom 
inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar påbörjas sen processen med 
utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2020 har upphandling gjorts av: 

• Arbetsstolar 

• Lyftar och lyftselar 
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Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

Pandemin har påverkat arbetet i hela verksamheten under större delen av året och Covid-19 kommer 
ha stor påverkan även på 2021. 

Inga övriga händelser. 
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Uppföljning av mål 

Service  

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

Vårt ständiga arbete med förbättringar av olika slag för att utveckla verksamheten ger oss direkt 
återkoppling i våra mål och mätetal. Vi ser till att alltid jobba mot en hög grad av kundnöjdhet. 
Kunden för vårt uppdrag är medlemskommunernas förskrivare och framförallt patienten. Det är för 
patienten vi gör skillnad. 

I början på december skickade Medelpunkten ut en kundundersökning i form av en enkät som går ut 
till samtliga förskrivare i våra medlemskommuner (ca 300 förskrivare). 111 förskrivare svarade vilket 
är ungefär lika många som 2019. Förskrivarna svarade på 10 frågor i allt från bemötande till 
leveranser och kvalitet samt så finns det möjlighet att lämna en kommentar. Positivt är att 
verksamheten ännu en gång når årsmålet samt att det även förbättras något, resultat 4,13 och mål 4 
(max 5,0). 2019 var resultatet 4,03 och 2018 var resultatet 3,5. 

Även hur man upplever sitt besök i Medelpunktens lokaler ser vi som viktigt i att vi alltid ger ett 
positivt bemötande. Vi sätter stort värde i att man erhållit en god service oavsett vilket ärende man 
haft. Här uppmanas alla som varit hos oss för utprovning, service eller annan typ av ärende att ge sitt 
omdöme genom en enkel knapptryckning när man lämnar Medelpunktens lokaler. 

Riktlinjerna för stora delar av året har varit att i möjligaste mån undvika besökare i våra lokaler. 
Antalet besökare har därav minskat kraftigt men vi väljer ändå att rapportera in det mätetal vi har. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt 
för att ge god service  Kundnöjdhet 

 

4,1 4 

Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott 
bemötande och ger god information i 
samband med utprovningar och service 

 Andel som upplever ett gott 
bemötande vid besök 

 

95 % 95 % 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

Rådande pandemi och verksamhetens riktlinjer gör att antalet genomförda utbildningar är lägre än 
förväntat. Här ser vi en tydlig brytpunkt när vi införde våra restriktioner. Vi hade en produktiv start i 
början av året samt att många utbildningar och produktvisningar var inplanerade under våren. 

Det vi dock lyckades med efter diskussioner med våra leverantörer var att vi hittade andra vägar 
framåt. Vi ställde om i den mån det gick vilket resulterade i att vi digitalt kunde genomföra en del 
utbildningar trots allt. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi sprider kunskap och information genom 
att arrangera utbildningar, visningar och 
tillfällen för informationsutbyte 

 Antal arrangerade utbildningar och 
produktvisningar 

 

15 36 
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Vi är effektiva och ger snabb service 

För att vi ska ha en god kundservice så mäter vi våra teknikers aktiviteter vad gäller reparationer och 
monteringar. Dessa aktiviteter läggs av förskrivare och där är vårt mål att dessa ska vara åtgärdade 
inom 10 arbetsdagar. Vi når inte målet på 90%. Det är till viss del en direkt koppling till pandemin. 
Men även en missräkning i hur resultatet för mätetalet plockas fram. Med det menas att i nuvarande 
mätning har vi ingen möjlighet att särskilja de arbetsorder som vi inväntar olika saker som ligger 
utanför en teknikers påverkan. Det kan röra sig om speciellt material som behöver införskaffas som 
ligger utanför vårt avtal om lagerhållning som vi har med leverantören, där det då blir längre 
leveranstider. Det kan även handla om tidsbokning, att förskrivare, leverantörs expert, eller för den 
delen brukaren själv som inte kan den erbjudna tiden från teknikern. Som vi tagit upp vid tidigare 
redovisningar så är analysen av just den felkällan hittad och en lösning inför 2021 är nu på plats. 
Detta betyder att vi kan mäta mer korrekt framöver. 

Konsulenterna arbetar väldigt nära förskrivarna och för dem så har vi även där mål direkt kopplat till 
kundnöjdhet och servicenivå. Målet vi har är att erbjuda utprovningar inom ramen av 15 arbetsdagar 
och här når vi dessvärre inte upp till vårt satta målvärde. Covid-19 är en del av orsaken till detta då vi 
ibland fått omprioritera resurser, uppdrag och även själva hamnat i sjukfrånvaro för denna grupp. Vi 
har även här tidigare rapporterat att vi hittat en felkälla i rutinerna för hantering av aktivitetstypen. 
Även här har vi analyserat och hittat felet, samt åtgärdat för att 2021 ha införskaffat en korrekt rutin. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Reparationer och monteringar åtgärdas 
inom 10 arbetsdagar 

 Andel reparationer och monteringar 
som åtgärdas inom 10 arbetsdagar 

 

71 % 90 % 

Tid för utprovning erbjuds inom 15 
arbetsdagar 

 Andel utprovningar som erbjuds 
inom 15 arbetsdagar 

 

66 % 90 % 

Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel 

Se avsnitt medarbetare. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en arbetsmiljö där medarbetare 
trivs, är inspirerade och känner 
engagemang 

 Medarbetarindex 
 

80 80 
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Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Vi har en god nyttjandegrad av våra hjälpmedel under deras livslängd till följd av ett fokuserat arbete 
där vi ständigt jobbar på att se till att rätt objekt rekonditioneras. Rullstolarna delas upp i två 
grupper. Standardstolar har en omsättningshastighet om 91,5% medan de vårdarmanövrerade 
stolarna inte efterfrågas lika mycket och har en omsättningshastighet om 85,7%. Sammantaget 
landar omsättningshastigheten på 90,7%. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer 
än 90% av sin livslängd 

 Andel tid som rollator varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

95 % 90 % 

 Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

91 % 90 % 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel 
är uthyrda  Andel uthyrda hjälpmedel 

 

95 % 95 % 

Effektivitet 

Vi har under året legat på mycket goda siffror gällande recirkulering, där några månader varit uppe 
på 88%. 

Leveransprecisionen ligger precis på målet, trots utmaningar med att få fram vissa reservdelar i tid 
som en konsekvens av pandemin. 

Att vi når upp till målen för båda dessa mätetal beror återigen på vårt fokus att tvätta och 
rekonditionera rätt objekt vid rätt tid samt att endast köpa in nya hjälpmedel i undantagsfall. 
Siffrorna har även hjälpts upp av att vi haft en lägre uthyrning än tidigare och att vi därmed haft 
tillgång till fler recirkulerade hjälpmedel. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Minst 80% av utleveranserna är 
recirkulerade hjälpmedel 

 Andel utleveranser som är 
recirkulerade hjälpmedel 

 

80 % 80 % 

Minst 95% av beställda hjälpmedel ur 
hyressortimentet levereras inom 10 
arbetsdagar 

 Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras till 
kund inom 10 arbetsdagar 

 

95 % 95 % 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2020 2019 2018 2017 2016 

Intäkter 79 028 80 427 74 609 66 759 66 747 

Varav försäljning 22 961 23 935 22 830 21 056 21 169 

Varav hyror 30 537 30 943 43 223 38 656 38 928 

Varav månadsavgift 17 799 17 799 0 0 0 

Verksamhetskostnader -63 280 -63 270 -62 507 -54 902 -52 787 

Avskrivningar -15 145 -14 679 -13 127 -11 286 -10 811 

Finansiellt netto -493 -498 -433 -211 -205 

Redovisat resultat 110 1 980 -1 458 360 2 944 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2020 2019 2018 2017 2016 

Balansomslutning 67 634 67 557 65 509 54 628 51 477 

Eget kapital 15 766 15 656 13 675 13 934 16 520 

Soliditet % 23 23 21 25 32 

Driftredovisning och kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Årets totala intäkter blev 79 028 tkr vilket att jämföra med budget 78 561 tkr. Hyrorna landade på 
30 537 tkr vilket är drygt 600 tkr under budget. Under årets första 8 månader såg vi en minskning av 
antal uthyrda objekt, sannolikt som en kombination av att Helsingborgs Stad införde en 
abonnemangsavgift för sina invånare med hjälpmedel samt coronapandemin. Uthyrningen ökade 
igen under tredje tertialet och i slutet av 2020 låg den på ungefär samma nivå som vid ingången av 
året. Försäljningsintäkterna var i sin tur större än budgeterat, +700 tkr. Dessa är väldigt svåra att 
budgetera eftersom Medelpunkten inte får in förväntade inköpsvolymer från medlemskommunerna i 
förväg. 

Kostnader och resultat 

Varukostnaden för 2020 landade på +83 tkr mot budget vilket är en konsekvens av de högre 
försäljningsintäkterna. 

Bland övriga kostnader kan vi notera att kostnaderna för IT-licenser låg ca 500 tkr över budgeterat. 
En del i detta är att licenserna för Sesam/WebSesam höjdes kraftigt under 2020. Avvikelsen beror 
dock även på felaktig beräkning i budget. 

Covid-19 har gjort att vi behövt köpa in skyddsutrustning och desinficeringsmedel för betydande 
belopp under året, vilket av naturliga skäl inte fanns med i budget. Vidare har städning av lokalerna 
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utökats. 

Personalkostnaderna hamnar på 168 tkr över budget. I dessa siffror ligger reducerade 
arbetsgivaravgifter från staten som kompensation för covid-19. Reduceringen har till viss del 
kompenserat att vi haft hög sjukfrånvaro. Dock har vi även nyttjat reduceringen till att anställa mer 
sommarvikarier än budgeterat. Detta har kommunicerats till direktionen under året. Ytterligare 
kompensation under året om 314 tkr för höga sjuklönekostnader har mottagits under året. Dessa 
ligger som intäkter i resultaträkningen men bör ses tillsammans med personalkostnaderna eftersom 
även dessa legat till grund för våra beslut gällande extra personal. Med denna kompensation i 
beaktande landar de faktiska personalkostnaderna på 146 tkr under budget. 

Avskrivningar och utrangering av hyreshjälpmedel landade på +305 tkr mot budget, främst genom 
utrangering av inkurant lager (avseende tillbehör och reservdelar till utgångna hjälpmedel). 

Resultatet för 2020 var +110 Tkr vilket är 78 % lägre än budgeterat. 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 67 634 tkr, fördelade på 44 391 tkr i 
anläggningstillgångar och 23 243 tkr i omsättningstillgångar. De totala tillgångarna har därmed ökat 
något (+78 tkr) från värdet vid årets början (67 557 tkr). 

Under året har värdet av våra hjälpmedel för uthyrningsändamål minskat med 1 916 tkr till 41 081 tkr 
(2019 ökade värdet med 1 770 tkr). Minskningen är ett resultat av såväl minskad uthyrning som ett 
målmedvetet arbete med att rekonditionera rätt objekt. Anläggningstillgångarna för eget bruk har 
minskat med 206 tkr till 3 310 tkr. 

Omsättningstillgångarna har under året ökat med 2 199 tkr till 23 243 tkr. Främsta förklaringen till 
ökningen är kassa och bank som ökat med 2 134 tkr till 9 069 tkr samtidigt som kundfordringarna 
minskat med 133 tkr. 

Skulder och eget kapital 

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 51 868 tkr. Av dessa är 30 000 tkr 
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 21 868 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och 
upplupna skulder. 

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 15 656 tkr. Med räkenskapsårets bokförda överskott 
på 110 tkr landar det utgående egna kapitalet på 15 766 tkr. 

Soliditet 

Vid 2020 års slut är soliditeten 23,3 % (23,2 % 2019), beräknat som %-andelen eget kapital (15 766 
tkr) i relation till de totala tillgångarna (67 634 tkr). 
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Investeringsredovisning 

Medelpunktens investeringar under 2020 fördelas enligt tabellen nedan. Maskiner avser inköp och 
installation av en korgtvätt (199 tkr) samt en högtryckstvätt (22 tkr) till tvättavdelningen. Dessa 
investeringar har ökat kapaciteten i tvättavdelningen markant. Investeringarna i inventarier/verktyg 
avser främst inköp av rullcontainers till tvätt av kommunägda hjälpmedel (118 tkr), lyftbord och övrig 
utrustning till nya arbetsplatser till teknikerna (107 tkr), skåp till nytt omklädningsrum (37 tkr), 
hjärtstartare (15 tkr) samt säkerhetsskåp för personalakter (13 tkr). Dator/IT utrustning utgörs av 
inköp av 2 nya laptops (20 tkr), nytt stämplingssystem (8 tkr), konferensutrustning för att klara 
distansmöten (9 tkr) samt etikettskrivare för att minska kostnader för individetiketter (8 tkr). 
Gällande fordon så löste förbundet ett leasingavtal som låg i Swedbank som en förberedelse inför ett 
kommande byte av bank. Förbättringar i hyrd fastighet utgörs till fullo av ombyggnad i 
tvättavdelningen. 

Egna investeringar  

- Maskiner 221 

- Inventarier/verktyg 291 

- Datorer/IT 45 

- Fordon 125 

- Förbättringar i hyrd fastighet 56 

TOTALT EGNA INVESTERINGAR 738 

Inköp av nya hjälpmedel uppgår enligt Sesam till 17 408 tkr. Eftersom systemet inte fullt ut kan skilja 
på hjälpmedel som köps in för att säljas (i de fall de är möjligt att hyra samma hjälpmedel) utgörs 
dock denna siffra av 5 104 tkr i inköp av hjälpmedel som sålts vidare till kommunerna. Investeringar i 
nya hjälpmedel för uthyrning uppgår således till 12 304 tkr. 

Hjälpmedel  

- Inköp 17 408 

- varav inköp för försäljning 5 104 

TOTALT INVESTERING I HJM 12 304 

  

Balanskravsutredning 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 
359 tkr (2017), -1 458 tkr (2018) samt 1 980 tkr (2019).  

Resultatet för 2020 är +110 tkr. 

För vart och ett av de tre närmaste åren (2021-2023) är det budgeterade resultatet över noll. 

Därmed förväntas kravet på resultatmässig balans bli uppfyllt. 
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God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. 
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Resultaträkning 

  Not Utfall 2020 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall i % av 
budget 

Verksamhetens intäkter  79 028 80 427 78 561 100,6 

Verksamhetsintäkter 1 77 999 79 844 78 289 99,6 

Övriga intäkter 2 1 029 583 272 378,3 

      

Verksamhetens kostnader  -78 425 -77 949 -77 573 101,1 

Materialkostnader 3 -30 615 -31 386 -30 532 100,3 

Övriga externa kostnader  -10 403 -10 571 -10 108 102,9 

Personalkostnader  -22 262 -21 313 -22 094 100,8 

Avskrivningar 4 -14 281 -13 854 -14 036 101,7 

Utrangeringar  -864 -825 -804 107,5 

Verksamhetens nettokostnader  603 2 478 988 61,0 

      

Verksamhetens resultat  603 2 478 988 61,0 

      

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader  -493 -498 -483 102,1 

Resultat efter finansiella poster  110 1 980 505 21,8 

      

Årets resultat  110 1 980 505 21,8 
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Balansräkning 

  Not 2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar    

Egna materiella anläggningstillgångar 5 3 310 3 516 

Hjälpmedel 6 41 081 42 997 

Summa anläggningstillgångar  44 391 46 513 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager 7 4 436 4 166 

Fordringar 8 9 738 9 943 

Kassa och Bank 9 9 069 6 935 

Summa omsättningstillgångar  23 243 21 044 

    

Summa tillgångar  67 634 67 557 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 10 15 766 15 656 

Avsättningar 11 0 0 

Skulder 12 51 868 51 901 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  67 634 67 557 

    

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

   2020-12-31 2019-12-31 

Ställda säkerheter    

För egna skulder och avsättningar  0 0 

Företagsinteckningar  0 0 

    

Ansvarsförbindelser    

  0 0 
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Kassaflödesanalys 

  2020 2019 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 603 2 478 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Övriga rörelsekostnader 18 6 

Av- och nedskrivningar (+) 15 145 14 679 

Reavinst (-) / Reaförlust (+)   

 15 766 17 163 

Erhållen ränta (+)   

Erlagd ränta (-) -493 -498 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 15 273 16 665 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Minskning (+) / Ökning (-) av lager -270 -72 

Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar 205 1 062 

Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder -32 51 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 176 17 706 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -13 042 -15 618 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 042 -15 618 

   

Finansieringsverksamheten   

Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga skulder 0 17 

Medlemsavgift 0 0 

Återbetalt överskott   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 17 

   

Årets kassaflöde (beräknat) 2 134 2 105 

Likvida medel vid årets slut 9 069 6 935 

Likvida medel vid årets början 6 935 4 830 



 

 

 

21 

Årsredovisning 2020 

 

 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är desamma som för år 2019. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras 
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De senare utgörs av olika hjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Datorer och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden 
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Noter 

Noter till resultaträkning 

 
20200101-
20201231 

20190101-
20191231 

Not 1 Verksamhetsintäkter   

Försäljning av hjälpmedel 22 961 23 936 

Ersatta kostnader 882 970 

Hyresintäkter 30 537 30 943 

Intäkter från service och tillsyn 4 343 4 636 

Intäkter från frakter 0 0 

Intäkter från transporter 1 477 1 560 

Månadsavgift medlem 17 799 17 799 

Summa Verksamhetsintäkter 77 999 79 844 

   

Not 2 Övriga intäkter   

Leverantörsviten 381 49 

Bidrag och avgifter 598 483 

Övrigt 50 51 

Summa övriga intäkter 1 029 583 

   

Not 3 Materialkostnader   

Kostnad för sålda varor -19 328 -21 963 

Övriga materialkostnader -11 287 -9 423 

Summa materialkostnader -30 615 -31 386 

   

Not 4 Avskrivning   

Avskrivningar av maskiner och inventarier   

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar -162 -122 

Avseende inventarier och verktyg -318 -278 

Avseende datorer -18 -10 

Avseende fordon -310 -389 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet -135 -118 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier -943 -917 
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Avskrivning av hjälpmedel 

Rollatorer -2 465 -2 637 

Manuella rullstolar -4 359 -4 312 

Sängar och sänglyftar -898 -862 

Arbetsstolar -897 -846 

Hygienhjälpmedel -948 -857 

Kognitionshjälpmedel -283 -271 

Lyftar -401 -412 

Madrasser och sittdynor -1 534 -1 221 

Övrigt -1 553 -1 519 

Summa avskrivning av hjälpmedel -13 338 -12 937 

   

Summa avskrivningar -14 281 -13 854 
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Noter till balansräkning 

  

 2020-12-31 2019-12-31 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 8 404 8 180 

Nyanskaffningar 738 224 

Avyttringar   

Utrangeringar   

Utgående anskaffningsvärden 9 142 8 404 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -4 888 -3 971 

Nyanskaffningar   

Avyttringar   

Utrangeringar   

Periodens avskrivningar enligt plan -944 -917 

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 832 -4 888 

Redovisat värde vid årets slut 3 310 3 516 

   

Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 110 222 108 655 

Nyanskaffningar 17 408 21 919 

Avyttringar -5 829 -6 858 

Utrangeringar -11 499 -13 494 

Utgående anskaffningsvärden 110 302 110 222 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -67 225 -67 422 

Nyanskaffningar -388 -513 

Avyttringar 221 373 

Utrangeringar 11 509 13 274 

Periodens avskrivningar enligt plan -13 338 -12 937 

Utgående ackumulerade avskrivningar -69 221 -67 225 

   

Redovisat värde vid periodens slut 41 081 42 997 
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Not 7 Varulager   

Huvudhjälpmedel 4 436 4 166 

Tillbehör   

Reservdelar   

Summa varulager 4 436 4 166 

   

Not 8 Fordringar   

Kundfordringar 8 201 8 334 

Skattekonto 12 6 

Förutbetalda kostnader 1 525 1 603 

Övriga fordringar   

Summa fordringar 9 738 9 943 

   

Not 9 Kassa, bank och checkkredit   

Kassa   

Bankmedel 9 069 6 935 

Beviljat kreditbelopp 10 000 10 000 

Outnyttjat kreditbelopp 27 2 

Summa Kassa och bank 9 069 6 935 

   

Not 10 Eget kapital   

Vid årets början 15 656 13 676 

Inbetald medlemsavgift   

Återbetalt till medlemskommunerna   

Periodens resultat 110 1 980 

Periodens utgående kapital 15 766 15 656 

   

Not 11 Avsättningar   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   

Övriga avsättningar   

Summa Avsättningar   
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Not 12 Skulder   

Långfristiga skulder   

Banklån 30 000 30 000 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 7 481 7 659 

Momsskuld 119 77 

Personalens källskatt 424 329 

Kortfristigt banklån 9 973 9 998 

   

Interimsskulder   

Upplupna löner och semesterlöner 1 427 1 104 

Sociala avgifter 936 752 

Beräknad pensionskostnad inkl. löneskatt 1 074 985 

Upplupna hjälpmedelskostnader 81 509 

Upplupna räntekostnader 253 255 

Övriga poster 100 233 

Summa skulder 51 868 51 901 

   

Not 13 Revisionskostnader   

Sakkunnigt biträde revisor 65 301 

Summa revisionskostnader 65 301 
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Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 14:41:46 CET,IP address: 83.233.136.105

 

Document viewed by Peter Kovacs
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 14:41:47 CET,IP address: 83.233.136.105

 

Document signed by PETER KOVACS
Birth date: 1965/12/21,2021-03-26 14:42:25 CET,

 

Clicked invitation link Anna Andresen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-26
15:09:55 CET,IP address: 94.234.38.152

 

Document viewed by Anna Andresen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-26
15:09:56 CET,IP address: 94.234.38.152

 

Document signed by Anna Karin Marianne Andresen
Birth date: 1978/04/01,2021-03-26 15:11:22 CET,

 

Clicked invitation link Ingrid Jerlsten
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
15:22:42 CET,IP address: 85.225.37.43

 

Document viewed by Ingrid Jerlsten
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
15:22:43 CET,IP address: 85.225.37.43

 

Document signed by Ingrid Jerlsten
Birth date: 1944/01/12,2021-03-26 15:24:15 CET,

 

Clicked invitation link Alexander Kolind
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-26 15:26:17 CET,IP address: 193.180.104.102

 

Document viewed by Alexander Kolind
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-26 15:26:18 CET,IP address: 193.180.104.102

 

Document signed by ALEXANDER MIKAEL KOLIND
Birth date: 1991/07/31,2021-03-26 15:26:52 CET,

 

Clicked invitation link Annika Jönsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
15:28:16 CET,IP address: 213.65.107.227

 



Document viewed by Annika Jönsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
15:28:17 CET,IP address: 213.65.107.227

 

Document signed by ANNIKA JÖNSSON
Birth date: 1959/04/14,2021-03-26 15:29:19 CET,

 

Clicked invitation link Ulrika Thulin
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 15:31:37 CET,IP address: 81.226.129.78

 

Document viewed by Ulrika Thulin
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 15:31:38 CET,IP address: 81.226.129.78

 

Document signed by ULRIKA THULIN
Birth date: 1974/10/25,2021-03-26 15:32:30 CET,

 

Clicked invitation link Ulf Jiewertz
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-03-26 16:00:20 CET,IP address: 90.231.6.184

 

Document viewed by Ulf Jiewertz
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-03-26 16:00:26 CET,IP address: 90.231.6.184

 

Clicked invitation link Angelie Fröjd
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-03-28
19:47:53 CEST,IP address: 83.233.93.209

 

Document viewed by Angelie Fröjd
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-03-28
19:47:54 CEST,IP address: 83.233.93.209

 

Document signed by Frida Elisabeth Angelie Fröjd
Birth date: 1982/05/04,2021-03-28 19:48:34 CEST,

 

Clicked invitation link Ingela Sylwander
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-29 13:49:04 CEST,IP address: 81.231.90.124

 

Document viewed by Ingela Sylwander
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-29 13:49:23 CEST,IP address: 81.231.90.124

 

Document signed by INGELA SYLWANDER
Birth date: 1959/01/05,2021-03-29 13:52:00 CEST,

 

Document signed by Claes Ulf Jiewertz
Birth date: 1954/02/09,2021-03-30 13:30:55 CEST,

 

Clicked invitation link Jenny Delen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-30
16:56:26 CEST,IP address: 46.236.121.142

 

Document viewed by Jenny Delen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-30
16:56:27 CEST,IP address: 46.236.121.142

 

Document signed by JENNY DELÉN
Birth date: 1973/07/12,2021-03-30 16:57:07 CEST,

 



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Clicked invitation link Isabella Dzanko
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-04 16:53:10 CEST,IP address: 62.63.208.204

 

Document viewed by Isabella Dzanko
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-04 16:53:11 CEST,IP address: 62.63.208.204

 

Document signed by ISABELLA DZANKO
Birth date: 1976/07/02,2021-04-04 16:54:57 CEST,

 



PROTOKOLL    
Direktionen   Sida 1 av 8 
2021-03-23 
 

 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid:  Digitalt via Teams, Tisdagen 23 mars Kl. 09:00-10:30 

ORDINARIE  

 Ulrika Thulin S Bjuv 

 Ulf Jiewertz M Båstad 

 Alexander Kolind Kd Helsingborg 

 Péter Kovács M Höganäs 

 Anna Andresen  M Klippan  

 Ingrid Jerlsten  M  Landskrona 

 Jenny Delén  M Perstorp 

 Angelie Fröjd  M Svalöv 

 Ingela Sylwander  M  Ängelholm  

 Annika Jönsson M  Örkelljunga 

 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

    

 Monica Glans L Åstorp 

   

ÖVRIGA NÄRVÄRANDE 

  

                                Anne Li Ullerholm Sd Bjuv 

                               Christel Håkansson S Helsingborg 

                               Boris Svensson S Klippan 

                               Eva Örtegren S Landskrona 

                               Elisabeth Holmer S Perstorp 

                               Anette Hallberg S Svalöv 

   

   
 

 

 

TJÄNSTEMÄN 
 Fredrik Eklund  Förbundschef 
 Patrik Durén  

Maria Pedersen 
Ekonomi- och Lagerchef 
Administrativ Chef 
 

 

 

 


E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2021-03-23.pdf med transaktionsID: By85Zb54_

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 
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JUSTERING 

Utsedd att justera  Anna Andresen 

Justerade paragrafer § 1-10 

 

Protokollet signeras digitalt av nedanstående 

 

Sekreterare  Maria Pedersen 

Ordförande  Alexander Kolind 

Justerande  Anna Andresen  

 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ   Direktionen     

Sammanträdesdatum  2021-03-23 

Datum då anslaget publiceras 2021-03-29 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 2021-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Medelpunkten   
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§ 1   Mötet öppnas 
 Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna.  

 

   

 

§ 2  Upprop 

 

   

 

§ 3  Val av justerare 
  Beslutas att utse Anna Andresen att justera protokollet 

 

   

 

§ 4  Ärendelistan godkänns och fastställs 
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§ 5  Information Covid-19 och Medelpunktens åtgärder 
 

Medelpunkten följer utvecklingen av Covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens samt 
regionens rekommendationer. Situationen i landet och nordvästra Skåne är fortsatt ansträngd. 
Medelpunkten arbetar vidare enligt nedan: 

Medelpunktens administrativa personal arbetar samtliga på distans, detta beslut gäller i nuläget 
t.o.m. 2021-04-30. Ansvariga chefer bemannar verksamheten efter uppgjort schema.  

Utbildningar och besök i lokalerna undviks i möjligaste mån.  

Vid utprovningar, teknisk service samt leveranser gäller: Medelpunkten för dialog med respektive 

kommuns berörda personer i det aktuella uppdraget. Samtal initieras av Medelpunkten innan besök 

genomförs, vår personal säkerställer tillsammans med kommunerna om behovet kan vänta eller 

måste genomföras. Vi diskuterar även bästa möjliga lösning gällande smittorisk.  

Vid våra aktiviteter så förhåller Medelpunktens personal sig till våra gällande hygienrutiner och den 

personliga skyddsutrustning som anses nödvändig (munskydd, visir, handskar samt förkläde). 

Medelpunkten har fört en dialog med smittskyddssamordnaren för Nordvästra Skåne samt 

Helsingborgs kommun om att personal som arbetar utåtriktat samt nära brukare ska komma med i 

en prioriterad vaccinationsgrupp, tyvärr har vi erhållit besked om att det inte är aktuellt.  

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 6  Årsredovisning 2020  

Årsredovisning för år 2020 har upprättats och lämnats för granskning. Årsredovisningen samt 
revisionsrapporten kommer sändas till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och 
prövning av ansvarsfriheten för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet.  

Direktionen beslutade att upprättad årsredovisning för år 2020 godkänns och undertecknas av 
ordinarie ledamöter för att tillsammans med revisionsrapporten översändas till 
medlemskommunerna för vidare hantering. 

  

 

§ 7 Ekonomisk rapport per 2021-02-28 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Intäkterna i februari månad landade på knappt -244 tkr mot budget. Denna avvikelse består i stort 
sett av lägre försäljning (-330 tkr). Ackumulerat efter två månader ligger försäljningen -750 tkr mot 
budget. Hyrorna fortsätter att ligga något över budget, +27 tkr i februari och därmed +104 tkr 
jämfört med budget ackumulerat. Övriga intäkter ligger någorlunda som budgeterat. De totala 
verksamhetsintäkterna är efter två månader 12 853 tkr, dvs -615 tkr mot budget (13 468 tkr). 

I februari tilläggsdebiterades Höganäs 150 tkr i inträdesavgift. Vid inträdet avtalades att avgiften 
skulle justeras baserat på faktiskt utfall efter tre år. 2018 beräknades att Höganäs skulle utgöra 4,8% 
av Medelpunktens verksamhet. Utfallet under perioden 2018-2020 blev 5,3%.  

Till dags dato har vi ännu inte fakturerat några viten pga årsbokslut. Dessa kommer dock att 
faktureras längre fram så intäkterna går vi inte miste om. Då det råder stor osäkerhet kring hur 
leverantörerna bemöter dessa väljer vi att inte reservera för dem. 

Efter två månader ligger de övriga intäkterna därmed på 225 tkr, vilket är +122 tkr jämfört med 
budget. 

Kostnader och resultat 

Den lägre försäljningen ger även minskad inköpsvolym vilket sänker kostnaderna för inköp. Efter två 
månader är kostnaderna för material och varor ca 883 tkr under budget, 4 254 tkr mot 5 137 tkr. 

Övriga kostnader ligger väl under budget, 1 672 tkr ackumulerat mot 1 845 tkr i budget. Inget särskilt 
konto sticker ut utan det beror på ”många bäckar små”. 

Personalkostnaderna hamnar något över budget (+85 tkr). Större delen (62 tkr) av detta uppstod i 
januari och därmed endast +23 tkr i februari. 
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I 2021 års budget förväntade vi oss relativt kraftigt sänkta räntekostnader till följd av bankbytet. 
Eftersom bytet först kunde genomföras i februari månad kunde vi inte dra nytta av detta i januari. I 
februari månad blev dock kostnaden för krediten om 10 mkr stax över 3 tkr att jämföra med en 
genomsnittlig månatlig kostnad om drygt 10 tkr under 2020. 

Resultatet för februari slutar på +402 tkr (budget +61 tkr). Tillsammans med januari månads resultat 
om +232 tkr blir det ackumulerade resultatet per siste februari +634 (budget +179 tkr). 

 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Utgående banksaldo per 2021-02-28 landade på -1 005 tkr. Inga övriga rörelser i balansen värda att 
notera. 

Soliditet 

Vid månadens utgång låg soliditeten 27,9 % (27,3 % vid årets början), beräknat som %-andelen eget 
kapital (16 400 tkr) i relation till de totala tillgångarna (58 819 tkr). 

 
Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Utfall feb Utfall ack Budget ack Utfall i % av 
budget 

Verksamhetens intäkter 6 684 13 079 13 572 96 

Verksamhetsintäkter 6 490 12 853 13 468 95 

Övriga intäkter 194 225 104 216 

     

Verksamhetens kostnader -6 249 -12 369 -13 335 93 

Materialkostnader -2 151 -4 254 -5 137 83 

Övriga externa kostnader -866 -1 672 -1 845 91 

Personalkostnader -1 945 -3 861 -3 773 102 

Avskrivningar -1 205 -2 416 -2 410 100 

Utrangeringar -82 -166 -170 98 

Verksamhetens resultat 435 710 237 300 

     

Finansiella intäkter 0 0 0 100 

Finansiella kostnader -34 -76 -58 131 

Resultat efter finansiella poster 401 634 179 354 
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Balansräkning 

  2021-02-28 2020-12-31 

Anläggningstillgångar   

Egna materiella anläggningstillgångar 3 176 3 310 

Hjälpmedel 40 310 41 081 

Summa anläggningstillgångar 43 486 44 391 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager 4 757 4 436 

Fordringar 11 581 9 738 

Kassa och Bank -1 005 -904 

Summa omsättningstillgångar 15 333 13 270 

   

Summa tillgångar 58 819 57 661 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 16 400 15 766 

Avsättningar   

Skulder 42 419 41 895 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 58 819 57 661 

 
 

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 8 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

 

Datum Ärende  

20210301 Tillsvidareanställning tvättavdelningen FC 

20210301 Visstidsanställning förlängning t.o.m. 20210831 FC 

20210304 Tilldelningsbeslut upphandling ramper FC 

   

 

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 

  

 

 

§ 9   Övrig information  

 
Ledningen informerar direktionen om att ett system för digital signering av handlingar är på väg att 

implementeras. Detta protokoll samt Årsredovisning kommer signeras digitalt av berörda.  

 

Under mötet riktades det från Direktionen ett stort tack till Medelpunktens ledning i utvecklandet av 

verksamheten, att man känner en bättre struktur och tydlighet mot tidigare. Direktionen tackar även 

samtliga anställda för alla insatser under pandemin.  

  

 

§ 10  Mötet avslutas 
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     Revisorerna

Till Direkt ionen samt Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Vi har granskat  Kommunalförbundet Medelpunktens (222000-1594) verksamhet  under år
2020. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfat tning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Direktionen ansvarar för at t  verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
rikt linjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för at t  det
f inns en t illräcklig intern kont roll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

 Vi bedömer sammantaget  att  direkt ionen har bedrivit  verksamheten på ett  ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt t illfredsställande sätt. Räkenskaperna be-
döms i allt väsentligt  vara rät tvisande. Förbundet  uppvisar et t  posit ivt  resultat för
verksamhetsåret .

 Vi bedömer at t  årets resultat  är förenligt  med direktionens mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Samt liga två f inansiella mål för år 2020 är
uppfyllda.

 Vi bedömer, ut ifrån årsredovisningens återrapportering, at t  verksamhetens utfall
delvis är förenligt  med direkt ionens övergripande mål för verksamheten.

Ansvarsfrihet

Vi t illstyrker at t  direkt ionen för Kommunalförbundet  Medelpunktens beviljas ansvarsfrihet .

Vi t illstyrker at t årsredovisningen för år 2020 godkänns.

VI åberopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört  övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och samman-
t räffanden med representanter för förbundets ledning.

Följande rapporter har avlämnats under året , för  vilka vi har haft bit räde vid upprättande av
EY;

 Granskning av delårsrapport
 Granskning av årsredovisning

Helsingborg

Bengt  Jönsson                         Alf-Erik Bondesson
utsedd fört roendevald utsedd fört roendevald
revisor revisor
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Medelpunkten
Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2020

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal yrkesrevisor



Page 2

Syfte med granskningen

► Vi har på uppdrag av revisorerna i Medelpunkten gjort en granskning
av årsbokslut och årsredovisningen för 2020.

► Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande och årsredovisningen upprättad enligt lag om kommunal
redovisning samt god redovisningssed.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

► Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, innebärande att granskningen har planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv.
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Rättvisande räkenskaper

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2020

Bokslutsprocessen
Vår bedömning är att bokslutsprocessen fungerat bra och att vi erhållit
de underlag som vi efterfrågat.

Redovisningsprinciper mm
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag-
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal
redovisning.
Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har
framkommit under revisionen.
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Övergripande analys
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Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Prognos delår 2020

Medelpunktens
totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr)

Årets resultat uppgår till 0,1 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än
föregående år. Avvikelsen mot f.å beror främst på lägre
verksamhetsintäkter och högre avskrivningar.
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Resultatanalys
Resultaträkning

De stora förändringarna mot f.å är lägre verksamhetsintäkter
samt högre verksamhetskostnader gällande personal och
avskrivningar.

Utfall 2020 Utfall 2019

Verksamhetens intäkter 79,0 mnkr 80,4 mnkr

Verksamhetens kostnader 78,4 mnkr 77,9 mnkr

Verksamhetens nettokostnader 0,6 mnkr 1,0 mnkr

Finansiella poster -0,5 mnkr -0,5 mnkr

Årets resultat 0,1 mnkr 2,0 mnkr
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Balansräkning

► Anläggningstillgångar

Av årets investeringar på 13 mkr varav 12
mkr avser hjälpmedel och resterande avser
egna investeringar.

► Avskrivningsprinciper

De avskrivningsprinciper som tillämpas för
anläggningstillgångar är oförändrade
jämfört med 2019. Årets avskrivningar
uppgår till 14,3 mkr tkr (13,9 mkr f.å).

► Tvister och myndighetskrav

Enligt uppgift från förbundet föreligger det
inga tvister av väsentlig karaktär vid
årsbokslutet.

► Periodisering av intäkter och
kostnader

Genomförd granskning av
periodiseringsposter av större fakturor
under perioden december 2020 och januari
2021 har genomförts. Vår
periodiseringsgranskning har inte påvisat
några väsentliga avvikelser.

► Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och
underlag samt har stämts av mot huvudboken. Poster som uppvisar stora
förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt.
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Måluppföljning

E. Y 
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God ekonomisk hushållning

► Medelpunktens mål är att tillhandahålla hjälpmedel med
tillhörande service till medlemskommunernas brukare på
ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna har gjort i
egen regi. Därför tolkas god ekonomisk hushållning av
Medelpunkten som att anskaffande resurser utnyttjas
effektivt och att verksamheternas intäkter överstiger
kostnaderna.

► I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna
kapitalet ska ökas till 16 mnkr. Till dess ska
verksamheten generera ett verksamhetsöverskott.
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning mätetal – övergripande mål

73%

Mätetalet är helt uppfyllt
Mätetalet är ej uppfyllt

► Totalt finns sex övergripande mål inkl finansiella mål. Dessa bedöms genom 11
mätetal. 8 mätetal bedöms uppfyllda och tre bedöms ej uppfyllda.
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Övergripande mål

Område Övergripande mål Mätetal Utfall

Service

Medelpunkten har en hög
servicenivå och ett gott
bemötande

Kundnöjdhet

Andel som upplever ett gott bemötande vid besök

Vår kunskap och
omvärldsbevakning sprids
till kommunerna

Antal arrangerade utbildningar och produktvisningar

Vi är effektiva och ger
snabb service

Andel reparationer och monteringar som åtgärdas inom 10
arbetsdagar

Andel utprovningar som erbjuds inom 15 arbetsdagar

Arbetsmiljö
Medelpunkten är en
arbetsplats där vi känner
engagemang och trivsel

Medarbetarindex

Ekonomi

Vi uppfyller kraven på en
god ekonomisk hushållning

Andel tid som rollator varit i bruk hos mottagare vid skrotning

Andel tid som rullstolar varit i bruk hos mottagare vid skrotning

Andel uthyrda hjälpmedel

Effektivitet

Andel utleveranser som är recirkulerade hjälpmedel

Andel beställningar ur hyressortimentet som levereras till kund inom
10 arbetsdagar
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Balanskravsresultat
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Senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster
borträknade (mnkr)

► I årsredovisningen framgår att balanskravet uppnås för 2020 med ett
balanskravsresultat om  0,1 mkr.

► Det finns inga tidigare underskott att täcka.
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Sammanfattande bedömning

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 0,1 mkr mot budget 0,5 mkr. I förhållande till prognos i delårsrapport är
resultatet cirka 0,4 mkr lägre. Avvikelse mot budget beror främst på ökade kostnader för IT-licenser.

God ekonomisk hushållning
Vår bedömning är att båda finansiella mål har uppfyllts. När det gäller förbundets fyra övergripande
mål bedöms två uppfyllas och två mål bedöms ej uppfyllas. Förbundet redovisar ett positivt
balanskravsresultat på 0,1 mkr. Vi anser att verksamheten bedrivits så att direktionens beslutade mål
och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har uppnåtts
och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits enligt god ekonomisk
hushållning.

God redovisningssed
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och
god redovisningssed.



Auktoriserad revisor/certifierad revisor

thomas.hallberg@se.ey.com

070-538 46 17

Thomas Hallberg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 91 Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 23 mars 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021.

• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 23 mars 2021.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att godkänna redovisningen

Beslutet ska expedieras till
• ---



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 73 Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 23 mars 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 23 mars 2021.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att godkänna redovisningen
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/577
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-23

Redovisning av obesvarade motioner äldre än ett år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska re-
dovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på full-
mäktige en gång på våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 23 mars 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 23 mars 2021.

 Utredning
Dnr Inkommen Motion

2018/449 2018-06-19 Motion från Charlotte Engblom Carlsson (L) om en 
riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov.

2019/146 2019-03-14 Motion om Tiggeriförbud från Sverigedemokraterna

2019/191 2019-03-25 Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående 
tillgängligheten i Kronoskogen

2019/253 2019-04-29 Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om belysta 
väderskydd

Varit på KS 7 april 2021
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

2019/252 2019-04-29 Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms 
gröna lunga

2019/584 2019-12-17 Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppdaterad åter-
planteringspolicy

Varit på KS 7 april 2021

2020/51 2020-01-17 Motion från Jim Brithén m.fl (EP) Begäran om att in-
föra insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder.

Varit på KS 7 april 2021

2020/55 2020-01-20 Motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt till en 
porrfri barndom

Återremitterad av KS 3 mars 2021 för utförligare ut-
redning.

2020/142 2020-02-24 Motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) om förslag 
att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpme-
delsabonnemang

Med till KSAU 21 april

2020/214 2020-03-18 Motion från Lars Nyander (S) m.fl. Om att kommu-
nens upphandlingar ska innefatta miljökrav med upp-
följningskrav.

Återremitterad av KF 22  mars 2021 för ytterligare be-
redning.

2020/171 2020-03-20 Motion från Susanne Jönsson (S) - Nytt kulturhus i 
det nya Stationsområdet

.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige

att godkänna redovisningen

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 92 Dnr. KS 2020/394, FUN 2020/394

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 25 augusti 2020 lämnat in en motion gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så som 
niqab och burka i Ängelholms kommunala grundskolor och förskolor, gällande för 
både skolpersonal och elever.

Motionen har remitterats till Familje- och utbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterad 2021-03-30
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden 2021-03-25
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterad den 17 november 

2020.
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394.

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
motionen.

Karl-Otto Rosenqvist (MP), Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut, dvs. att motionen ska avslås.
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Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om att bifall arbetsutskottets förslag till beslut, dvs. att avslå motionen, bifallits. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill avslå motionen röstar JA:
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt nedan:

JA-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Åsa Larsson (S), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), BrittMarie Hansson (S), 
Maija Rampe (M), Hannes Petersson (M) och Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) skrifligt. 

” Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar då 
enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Slöjan är en islamistisk symbol som 
symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män 
och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna 
anser att de värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska 
skolan.

Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det är en bra nyhet 
– dock långtifrån tillräckligt bra. Barnkonventionen är otydlig på en rad punkter till 
exempel de punkterna som ger föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför 
stor inflytande över barnen. Mot bakgrund av dessa brister kan man fråga sig om 
konventionen kan ses som ett pålitligt verktyg för att motverka framväxten av 
parallella samhällen i Sverige och andra delar av EU till följd av krav på och 
upprätthållande av särrättigheter med kulturella och religiösa förtecken. Den 
värderingsstyrda slöjan bör förbjudas i Ängelholms förskolor och grundskolor. 
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Ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Ängelholms kommun vill komma åt 
problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Sverigedemokraterna anser att 
det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för jämställdhet om flickor ska 
sexualiseras och en kyskhetskultur ska få finnas i skolan genom den islamiska 
slöjan. Att det endast är flickor/kvinnor som får bära slöjan och inte män är just en 
markering om att samhället inte ska vara jämställt”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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KSAU § 74 Dnr. KS 2020/394, FUN 2020/394

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 25 augusti 2020 lämnat in en motion gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så som 
niqab och burka i Ängelholms kommunala grundskolor och förskolor, gällande för 
både skolpersonal och elever.

Motionen har remitterats till Familje- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterad 2021-03-30
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden 2021-03-25
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterad den 17 november 

2020.
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394.

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till motionen.

Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget till beslut i 
tjänsteutlåtandet, dvs. att avslag på motionen.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet bifallits dvs. att avslå motionen. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla yrkandet om att avslå motionen röstar JA;
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Ledamot som vill bifalla yrkandet om att bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 3 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt nedan:

JA-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), och Robin Holmberg (M).

NEJ-röst: Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD).

Arbetsutskottet har således beslutat att bifalla yrkandet om att avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

” Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar då 
enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Slöjan är en islamistisk symbol som 
symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män 
och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna 
anser att de värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska 
skolan.

Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det är en bra nyhet 
– dock långtifrån tillräckligt bra. Barnkonventionen är otydlig på en rad punkter till 
exempel de punkterna som ger föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför 
stor inflytande över barnen. Mot bakgrund av dessa brister kan man fråga sig om 
konventionen kan ses som ett pålitligt verktyg för att motverka framväxten av 
parallella samhällen i Sverige och andra delar av EU till följd av krav på och 
upprätthållande av särrättigheter med kulturella och religiösa förtecken. Den 
värderingsstyrda slöjan bör förbjudas i Ängelholms förskolor och grundskolor. Ett 
slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Ängelholms kommun vill komma åt 
problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Sverigedemokraterna anser att 
det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för jämställdhet om flickor ska 
sexualiseras och en kyskhetskultur ska få finnas i skolan genom den islamiska 
slöjan. Att det endast är flickor/kvinnor som får bära slöjan och inte män är just en 
markering om att samhället inte ska vara jämställt”
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Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/394
Ytterligare dnr: FUN 2020/394
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-29

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl. gällan-
de slöjförbud i skolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 25 augusti 2020 lämnat in en motion gällande slöjför-
bud i förskolan och grundskolan. I motionen föreslås att kommunfullmäktige be-
slutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så som niqab och burka i Ängel-
holms kommunala grundskolor och förskolor, gällande för både skolpersonal och 
elever.

Motionen har remitterats till Familje- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterad 2021-03-30
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden 2021-03-25
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterad den 17 november 

2020.
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394.

Utredning
Familje- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och hänvisar i sitt 
yttrande bl.a. till att förvaltningsrätten inte anser att det finns något lagligt stöd för 
en kommun att besluta om motionens förslag till förbud och nämnder föreslår där-
för i sitt yttrande att motionen ska avslås.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige besluta

att avslå motionen.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Jonas Trulsson
468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se

Till: Familje- och utbildningsnämnden
Diarienummer: FUN 2020/240
Ytterligare dnr: KS 2020/394
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-02-28

Yttrande över motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) 
gällande slöjförbud i förskolan och grundskolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande slöjförbud i förskolan och 
grundskolan som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår:
- Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så 
som niqab och burka i Angelholms kommunala grundskolor och förskolor, gällan-
de för både skolpersonal och elever.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 2 
oktober 2020 att motionen remitteras till Familje- och utbildningsnämnden för ytt-
rande senast den 2021-03-30.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars 2021
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterad den 17 november 

2020.
• Delegationsbeslut av Kommunstyrelsens ordförande daterat den 2 oktober 

2020, KS 2020/394.
• Beslut Kommunfullmäktige daterat den 25 augusti 2020, KF §163, KS 

2020/394.
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394.

Utredning
Motion om ”förbud mot heltäckande muslimsk slöja” (niqab och burka) lämnades 
in i riksdagen av Richard Jomsdorf (SD) redan 2018-10-12 (2018/19:110). Denna 
motion avslogs i Kammaren den 18 juni 2019. 

Därefter har både Staffanstorps och Skurups kommuner beslutat om förbud mot 
slöja i skolan den 29 maj 2019 respektive den 16 december 2019. Båda dessa beslut 
överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutade den 17 november 
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2020 att upphäva båda dessa kommuners beslut med hänvisning till att det ansetts 
stridande mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonven-
tionen. Se bifogat pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö.
Den 13 november beslutade även Diskrimineringsombudsmannen (DO) att för-
bud mot slöja och andra klädesplagg som syftar till att dölja elever och personal är 
diskriminerande.
I Ängelholms kommun har skolans ledning inte fått signaler om att religiösa hu-
vuddukar är något problem för elevernas lärande.

Eftersom förvaltningsrätten anser att det inte finns något lagligt stöd för en kom-
mun att besluta om motionens förslag till förbud föreslås att yttrandet innebär för-
slag till avslag på motionen.

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige

att avslå motionen.

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj

Jonas Trulsson
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Lärande och familj



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

FUN § 26 Dnr. FUN 2020/240, KS 2020/394

Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande slöjförbud i förskolan och 
grundskolan som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår:
- Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så 
som niqab och burka i Angelholms kommunala grundskolor och förskolor, 
gällande för både skolpersonal och elever.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 2 
oktober 2020 att motionen remitteras till Familje- och utbildningsnämnden för 
yttrande senast den 2021-03-30.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 mars 2021, § 79
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars 2021
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterad den 17 november 

2020.
• Delegationsbeslut av Kommunstyrelsens ordförande daterat den 2 oktober 

2020, KS 2020/394.
• Beslut Kommunfullmäktige daterat den 25 augusti 2020, KF §163, KS 

2020/394.
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394.

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Jonas Trulsson

Yrkande
Mimmi Heinegren (SD) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla 
motionen. 
Ale Holm (S) yrkar med instämmande av Rasmus Waak Brunkestam (C) och 
Gunnel Aidemark (L) bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
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Proposition och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på yrkandena och finner 
att nämnden beslutar enligt Ale Holm med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande propositionsordning beslutas. Den som avser att 
rösta på Ale Holms med fleras yrkande röstar ja, och den som avser att rösta på 
Mimmi Heinegrens yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster mot 2 nej-röster enligt nedan

Namn Ja Nej
Rasmus Waak Brunkestam (C) X
Johnny Nguyen X
Mimmi Heinegren (SD) X
Hannes Petersson (M) X
Agneta Normann (M) X
Malin Oldelsheim (S) X
Gunnel Aidemark (L) X
Therese Ingvarsson (SD) X
Martin Hultberg (M) X
Ale Holm (S) X
Christel Steinick (M) X
Eva-Lena Lindell (S) X
Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande X

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation
Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar då 
enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Slöjan är en islamistisk symbol som 
symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män 
och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna 
anser att de värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska 
skolan.
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Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det är en bra nyhet 
– dock långtifrån tillräckligt bra. Barnkonventionen är otydlig på en rad punkter till 
exempel de punkterna som ger föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför 
stor inflytande över barnen.

Mot bakgrund av dessa brister kan man fråga sig om konventionen kan ses som ett 
pålitligt verktyg för att motverka framväxten av parallella samhällen i Sverige och 
andra delar av EU till följd av krav på och upprätthållande av särrättigheter med 
kulturella och religiösa förtecken.

Den värderingsstyrda slöjan bör förbjudas i Ängelholms förskolor och grundskolor. 
Ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Ängelholms kommun vill komma åt 
problemen med hedersförtryck och religiöst tvång.

Sverigedemokraterna anser att det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för 
jämställdhet om flickor ska sexualiseras och en kyskhetskultur ska få finnas i skolan 
genom den islamiska slöjan. Att det endast är flickor/kvinnor som får bära slöjan 
och inte män är just en markering om att samhället inte ska vara jämställt.

Men hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna i Ängelholm
Mimmi Heinegren (SD) Therese Ingvarsson (SD)
Dorthe Sjöholm (SD) Camilla Nordström (SD

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Planeringschef Jonas Trulsson



 

Pressmeddelande publicerat 2020-11-17 av Förvaltningsrätten i Malmö 

Beslut om förbud mot huvudduk upphävs 

Mål: 6754-19, 113-20  

I två domar har Skurups respektive Staffanstorps kommuns beslut ansetts stridande mot 

bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen. 

 

Kommunstyrelsen i Staffanstorp beslutade den 29 maj 2019 att huvudduk på barn i förskola 

och grundskola upp till sjätte klass inte accepteras. Vidare beslutade kommunfullmäktige i 

Skurups kommun den 16 december 2019 att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg 

som har som syfte att dölja elever och personal inte ska vara tillåtna i kommunens förskolor 

och grundskolor. Kommunernas beslut överklagades av flera kommunmedlemmar som 

menade att besluten var olagliga, bland annat med hänvisning till religionsfriheten. 

Förvaltningsrätten konstaterar i dagens domar att besluten strider mot bestämmelserna om 

religionsfrihet i regeringsformen och Europakonventionen och därför ska upphävas. 

- En inskränkning av religionsfriheten kräver lagstöd, något som saknas i dessa fall. Varken 

skollagen eller någon annan lag ger en kommun rätt att besluta om inskränkningar på det sätt 

som nu har skett säger, chefsrådmannen Peter Kristiansson, domare i målet mot Skurups 

kommun. 

- Rätten att bära religiösa kläder är inte absolut och Europadomstolen har i flera domar 

godtagit förbud mot huvudduk. Men i de fallen har förbuden ansetts legitima och godtagbara i 

de aktuella länderna, säger rådmannen Henrik Hedberg, domare i målet mot Staffanstorps 

kommun. 

Förslag om förbud mot huvudduk har lagts fram i riksdagen vid flera tillfällen men avslagits. 

Konstitutionsutskottet har i samband med detta uttalat att det är en självklar utgångspunkt att 

var och en har en frihet att klä sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder 

slöja ute i samhället eller för barn i vissa verksamheter inte bör komma i fråga. 

- Det finns således inget lagligt stöd för att besluta om sådana förbud på kommunal nivå, 

säger Henrik Hedberg. 

 

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-malmo/
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-malmo/
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-malmo/
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-malmo/
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Dnr .... ~~:~J.·.~~·~········ 
Motion gällande Slöjförbud i förskolan och grundskolan 

Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar då enbart 
flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Slöjan är en islamistisk symbol som 
symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och 
kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna anser att de 
värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska skolan. 

Därför bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas i Ängelholms förskolor och grundskolor. Ett 
slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Ängelholms kommun vill komma åt problemen med 
hedersförtryck och religiöst tvång. 
statfanstorp har redan infört ett slöjförbud i förskolor och grundskolor som en del av sin 
integrationsplan. 

l läroplanen för grundskolan samt för förskaleklassen och fritidshemmet kan man läsa under 
rubriken "Skolans uppdrag" att: 

"Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av 
könstillhörighet l enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja 
Interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet 
Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom 
bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan 
begränsa människors livsval och livsvillkor." 

Sverigedemokraterna anser att det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för 
jämställdhet om flickor ska sexualiseras och en kyskhetskultur ska få finnas i skolan genom 
den islamiska slöjan. Att det endast är flickor/kvinnor som får bära slöjan och inte män är just 
en markering om att samhället inte ska vara jämställt. 

Det är naivt att tro att barn vill frivilligt bära den huvudbonad som deras föräldrars 
religion förordar. Det är föräldrarna som vill att barnet ska bära slöja och det är 
hedersstrukturer som tvingar barnet att bära slöjan. 

Sara Mohammad, grundare för GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) och hedersdoktor vid 
Linköpings Universitet, skriver i en debattartikel från augusti 2017: 

"Att vägra gifta sig som fjortonåring, att vilja skilja sig, att vilja simma med sina 
klasskamrater eller att inte vilja ha slöja är några vanliga skäl till att kvinnor mördas." 
Hon skriver även att: 

"Slöjan är inget klädesplagg, det är ett verktyg för att objektifiera kvinnan som 
underställd mannen, alltså totalt i strid med allt Sverige står för på 
jämställdhetsom rådet." 
l debattartikeln föreslår hon: 
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"Förbjud slöja för barn. Låt barn vara fria från religiösa dogmer som cementerar osunda 
könsroller. Den lilla flickan ser sig som en sexuell vara och de uppfostras till att män är 
farliga." 

Sverigedemokraterna håller med. Slöjan är även en symbol för kvinnoförtryck i 
Mellanöstern. De flesta barn som bär slöja har ursprung i Mellanöstern. Det som händer är 
att förtrycket som fanns i hemlandet fortsätter i svenska skolor genom slöjan. 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så som niqab 
och burka i Angelholms kommunala grundskolor och förskolor, gällande för både 
skolpersonal och elever. 

Patrik Ohlsson (SD) 

~~(!)~ 
Gamilla Nordströ)P (SD} 

t/?tzrlt;t /ZtA:~ 
Mimmi Heinegren (SD) 

Therese lngvarsson (SD) 
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Budgetchef
Fredrik Karlsson
468189
Fredrik.Karlsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/1
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-11

Budgetdirektiv 2022-2024

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i februari om mål- och budgetprocess för budget 
2022-2024. I processen ingår att en beredning ska ta fram förslag till budgetdirektiv 
som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till den 24:e maj.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-11
• Bilaga 1 Driftbudgetramar 2022-2024
• Bilaga 2 Investeringsramar 2022-2024
• Bilaga 3 Kommunfullmäktiges mål 2022

Utredning

Ekonomiska förutsättningar
SKR:s skattunderlagsprognos från april ligger till grund för beräkningen av skatter 
och generella statsbidrag tillsammans med den uppdaterade befolkningsprognosen. 
Den nya befolkningsprognosen innebär en revidering nedåt i förhållande till den 
som låg till grund för budgetbeslutet inför 2021. 

Budgetår Ny befolkningsprognos Tidigare befolkningsprognos Differens
2022 43 440 43 780 -340
2023 44 160 44 690 -530
2024 44 890

Siffrorna avser befolkningen i Ängelholms kommun per första november året in-
nan budgetåret.

Fördelningen av medel för lönerevisionen är i nuvarande modell väldigt styrd och 
behöver förändras. Detta kräver ett utvecklingsarbete som bör ske stegvis. Löne-
potten kommer inför budget 2022 att fördelas ut till nämnderna. Det som är utför-
delat i bilagda driftbudgetramar är 2021 års lönerevisions effekt på 2022-2024 samt 
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2022 års lönerevisions effekt på 2022-2024. Samtidigt ges kommundirektören i 
uppdrag att ta fram riktlinjer och arbetsmodell för hanteringen av löneökningarna. 
Löneökningsmedlen för lönerevisionerna 2023 och 2024 är reserverade under 
Kommunstyrelsen. Löneökningsutrymmet ska även fortsättningsvis fastställas årli-
gen i samband med budgetprocessen. 

Resursfördelningsmodellen kopplad till demografi för förskola/skola samt äldre-
omsorg är omräknad och kommer att användas för år 2022. Utifrån modell fö-
reslås därför att familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 12,4 mnkr årli-
gen och nämnden för omsorg och stöd 10,0 mnkr årligen. 

Underhållspengen för fördelning av resurser till samhällsbyggnadsnämnden är om-
räknad och kommer användas för år 2022. Utifrån modell föreslås därför att sam-
hällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 0,6 mnkr årligen.

Under kommunfullmäktige finns medel avsatta för hyreskostnader för nya lokaler 
enligt den beslutade lokalresursplanen. En genomgång av samtliga planerade loka-
ler är gjord och de beräknade hyreskostnaderna är uppdaterade utifrån nivå och be-
räknad tillträdesdag. Kapitalkostnaderna är också uppdaterade och omräknade för 
nämnderna utifrån anläggningsregistret och aktuella investeringsnivåer. Utgångs-
punkten för fördelning av driftbudgetramarna till nämnderna är i övrigt kommun-
fullmäktiges beslutade budget för 2021-2023. Skattesatsen är också oförändrad i 
beräkningarna i förhållande till 2021.

Driftbudget, skattefinansierad verksamhet
Utöver förändringarna av de ekonomiska förutsättningarna föreslår budgetbered-
ningen att följande ramförstärkningar fördelas till respektive nämnd. Ramförstärk-
ningarna är inarbetade i de föreslagna driftbudgetramarna i bilaga 1.

 Överförmyndarnämnden tillförs en generell förstärkning för att få samma 
ramnivå som under år 2021. Det innebär 250 tkr år 2022 och 500 tkr årli-
gen från och med år 2023.

 Miljö- och tillståndsnämnden tillförs 660 tkr årligen från och med år 2022 
för att stärka miljöenhetens arbete samt 600 tkr år 2022 för att ta fram en 
handlingsplan för ekologisk hållbarhet.

 Nämnden för kultur, idrott och fritid tillförs årligen 600 tkr för att stärka  
kultur- och evenemangssamordningen, 1 200 tkr för att kunna genomföra 
satsningar när det nya stadsbiblioteket är klart samt 385 tkr för indexupp-
räkningar av avtal. Samtliga förstärkningar är från och med år 2022.

 Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet tillförs årligen 
600 tkr för att möta den ökade ärendemängden på bygglovsenheten, 600 
tkr för att utveckla bygglov- och planenheterna samt 640 tkr för uppräk-
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ning av entreprenadkostnader och seniorkort. Samtliga förstärkningar är 
från och med år 2022. Dessutom tillförs nämnden och måltidsservice 700 
tkr år 2022 för kostnader kopplade till renoveringar av kommunens särskil-
da boende.

 Nämnden för omsorg och stöd tillförs 6,0 mnkr år 2022 samt därefter 7,5 
mnkr årligen för driftskostnader för den nya gruppbostaden vid Saftstatio-
nen. Ytterligare 5,0 mnkr tillförs årligen från och med år 2022 för indi-
vidärenden.

 Familje- och utbildningsnämnden 15,0 mnkr årligen från och med år 2022 
för att förstärka individ- och familj, barn- och elevhälsan samt förskole-
verksamheten.

 Kommunstyrelsen tillförs 2,0 mnkr årligen från och med år 2023 för ar-
betsmarknadsåtgärder. En förlängning av satsningen som beslutades i bud-
get 2021. Kommunstyrelsen tillförs vidare årligen 1,7 mnkr för licenskost-
nader för Microsoft 365 för hela kommunen, 500 tkr för långsiktigt ledar-
utvecklingsprogram samt 190 tkr för vidarebetalning av riktade statsbidrag 
till Räddningstjänsten Skåne nordväst. Samtliga dessa förstärkningar är från 
och med år 2022. Kommunstyrelsen uppmanas också att omdisponera sina 
medel för platsvarumärken till implementering av den nya visionen.

Resultatmål
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa 
anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till 
två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär en resultatni-
vå på 53-58 mnkr årligen för perioden 2022-2024. Resultatet i förslaget till budget-
direktiv överstiger resultatmålet för år 2022-2023 men når inte upp till målet för år 
2024.

Budgetår Resultatnivå budgetdirektiven (tkr) Resultatmål 2 % (tkr)
2022 64 688 53 879

2023 60 228 55 523

2024 35 138 57 572

Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet
Under 2020 minskade skulden till VA-abonnenterna till 2,8 mnkr. Eftersom inve-
steringstakten varit hög och kommer fortsätta vara det medför det att nettokostna-
derna i verksamheten fortsätter att öka. För att möta detta höjdes taxorna inför år 
2021.  De föreslagna ramarna för 2022-2024 bygger på samhällsbyggnadsnämndens 
beräkningar. En ny taxehöjning kan bli aktuell tidigast inför år 2024.
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Investeringsbudget
Investeringsramarna utgår i huvudsak från nivåerna enligt beslut i budget 2021. Ra-
marna för samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet och nämn-
den för kultur, idrott och fritid utgår från förslag från dessa nämnder men med den 
skillnaden att projektet för Lekplats vid järnvägens Museum (1 mnkr, 2023) samt 
Dusch/toalett vid Västersjön (1 mnkr, 2023) flyttas från nämnden för kultur, idrott 
och fritid till samhällsbyggnadsnämnden. För familje- och utbildningsnämnden och 
nämnden för omsorg och stöd har medel lagts till i planåren för inventarier till nya 
förskolor, skolor och särskilda boenden. Investeringsramarna framgår av bilaga 2.

Investeringar i nytt stadshus är inte beaktade utan kommer att läggas in i ramarna i 
höst när förutsättningarna är mer kända.

De föreslagna investeringsramarna kommer att leda till ökad upplåning både inom 
den skatte- och avgiftsfinansierade verksamheten. Beräkningarna utgår från det 
budgeterade resultatet med hänsyn tagit till de ovan nämnda förändringarna.

Exploateringsbudget
Beträffande exploateringsbudgeten ges inga ramar eller specifika direktiv utan 
kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till ny exploateringsbudget för 
perioden 2022-2024.

Kommunfullmäktiges fyra perspektiv och nämndernas utvecklingsmål
Målkedjan för kommunens styrmodell utgår från visionen och följs av framtidsför-
klaringen, kommunfullmäktiges fyra perspektiv och nämndernas utvecklingsmål.

Kommunfullmäktiges perspektiv består av fyra kommunövergripande mål. Målen 
föreslås vara oförändrade jämfört med 2021 i väntan på att den nya visionen har 
beslutats. Målen framgår av bilaga 3.

Nämnderna får i uppdrag att ta fram förslag till nämndspecifika utvecklingsmål och 
kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till kommungensamma utveck-
lingsmål för samtliga nämnder.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medlen för lönerevisionerna 2021 och 2022 fördelas ut till nämnderna för åren 
2022-2024,
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att ge uppdrag till kommundirektören att ta fram riktlinjer och arbetsmodell för 
hanteringen av löneökningar när dessa fördelas till respektive nämnd,

att familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 12,4 mnkr årligen och 
nämnden för omsorg och stöd 10,0 mnkr årligen utifrån resursfördelningsmodel-
len, vilket är inarbetat i ramarna, 

att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 0,6 mnkr årligen underhållspeng-
en, vilket är inarbetat i ramarna,

att fastställa driftbudgetramarna för 2022-2024 enligt bilaga 1,

att fastställa investeringsramarna för 2022-2024 enligt bilaga 2,

att uppdra åt nämnderna att fatta beslut om kvalitetsdeklarationer, driftbudget och 
investeringsbudget för perioden 2022-2024,

att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på exploateringsbudget för pe-
rioden 2022-2024,

att fastställa kommunfullmäktiges mål för år 2022 enligt bilaga 3, 

att uppdra till nämnderna att i samband med budgetbeslutet ta fram förslag till 
nämndspecifika utvecklingsmål för år 2022 utifrån instruktioner från kommundi-
rektören,

att uppdra till kommundirektören att ta fram kommungemensamma utvecklings-
mål för år 2022 för samtliga nämnder.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• Samtliga nämnder
• Kommundirektören
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd



Bilaga 1, Driftbudgetramar 2022-2024 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Kommunfullmäktige -14 545 -37 717 -91 699 -162 107

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen, egen verksamhet -31 645 -759 -30 727 -73 443

Lärande och familj -59 155 -60 363 -60 610 -60 610

Kommunledning och Servicestöd -142 041 -143 393 -140 697 -140 697

Kommunövergripande/finansiering 2 548 224 2 700 980 2 779 547 2 868 081

Summa Kommunstyrelse 2 315 383 2 496 465 2 547 513 2 593 331

Familje- och utbildningsnämnd -1 176 172 -1 235 207 -1 233 203 -1 233 203

Nämnden för omsorg och stöd -834 318 -879 860 -884 335 -884 335

Samhällsbyggnadsnämnd -106 324 -117 876 -117 612 -117 612

Nämnden för kultur, idrott och fritid -136 273 -141 350 -141 652 -141 652

Miljö- och tillståndsnämnd -13 220 -13 777 -13 281 -13 281

Valnämnd 0 -500 0 -500

Överförmyndarnämnd -5 305 -5 490 -5 503 -5 503

Summa driftbudget/plan 29 226 64 688 60 228 35 138

Avgiftsfinansierad verksamhet
Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Samhällsbyggnadsnämnd

Vatten och avlopp 2 700 0 -2 700 -3 400



Bilaga 2, Investeringsramar 2022-2024 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelse
Lärande och familj 473 350 350 350

Kommunledning och Servicestöd 16 953 9 000 9 000 9 000

Summa Kommunstyrelse 17 426 9 350 9 350 9 350

Familje- och utbildningsnämnd 22 391 15 200 30 200 30 000

Nämnden för omsorg och stöd 4 130 2 900 8 900 5 900

Samhällsbyggnadsnämnd 101 171 119 330 126 450 132 850

Nämnden för kultur, idrott och fritid 21 640 11 920 8 450 10 300

Miljö- och tillståndsnämnd 408 300 300 300

Summa skattefinansierad verksamhet 167 166 159 000 183 650 188 700

Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avlopp 81 107 39 000 59 000 51 500

Summa Ängelholms kommun 248 273 198 000 242 650 240 200
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Bilaga 3, 
Kommunfullmäktiges mål 2022 

Medborgarfokus 
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö 
och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare. 

 

Effektiva verksamheter 
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. 

 
Samhällsutveckling 
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, 
idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. 

 

Medskapande medarbetare 
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare 
ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-29 
Krisledningsnämnden 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 

Plats och tid: 

Beslutande: 

 Sammanträdesrum 429 samt digitalt via Teams 
2021-04-29,  kl. 09.00-09.50 

Liss Böcker (C), ordförande 
Lars Nyander (S) 
Linda Persson (KD) tjg. ers. för Robin Holmberg (M) 

Ersättare: Åsa Larsson (S) 
Eric Sahlvall (L) 

Övriga närvarande:  Jan Klauser, säkerhetschef 
Henrik Sandén, planeringschef 
Viktor Hedén, kommunikatör 
Linda Wahlström, nämndsekreterare (fysiskt närvarande i lokalen) 
Kristina Magnusson, kommundirektör 

Utses att justera: Lars Nyander Paragrafer: 54-57 

Sekreterare  ___________________________________________________ 
Linda Wahlström 

Ordförande ___________________________________________________ 
Liss Böcker 

Justerare ___________________________________________________ 
Lars Nyander 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-29 
Krisledningsnämnden 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ:  Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-04-29 

Datum för anslags uppsättande: 2021-04-30 

Datum för anslags nedtagande: 2021-05-24 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 

Underskrift ____________________________________________________ 
Linda Wahlström 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-04-29 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

KLN § 54 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander.
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Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 

 
KLN § 55  

 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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KLN § 56  

 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den  
15 april 2021.  
 
Stabsorientering nummer 120 från Krisledningsstaben ligger som grund för det som Jan 
informerar om. Stabsorienteringarna finns diarieförda i Evolution, dnr. KS 2020/6. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas: 
 
- Jan informerar om kommunens tankar om det behöver fattas ett beslut om 

vistelseförbud, ex. på våra stränder i sommar. Grundtanken är att det genom 
information, kommunikation och rekommendationer i allra största mån ska gå att 
undvika att fatta ett sådant beslut då det är en inskränkning av folks rörelsefrihet. 
 

- Jan informerar vad som diskuterats på konferens med SKR 2021-04-22. 
 

- För närvarande är informationen från Region Skåne att när massvaccineringen av fas ¤ 
drar igång i Ängelholm kommer det att finnas två stora vaccinationsställen med väl 
tilltagen kapacitet. 
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KLN § 57 

 
 
 

Kommunikation 
 
Kommunikatör, Viktor Hedén informerar om vilka kommunikationsinsatser som gjorts 
sedan förra nämnden.  
 
Bl.a. kan nämnas: 
 

• Förberett så att det finns skyltmaterial att tillgå om det kommer ett beslut om 
vistelseförbud. 

 
• Biblioteken har öppnat upp sina meröppna bibliotek. 

 
• Det kommer att informeras om vikten att hålla avstånd i samband med Rögles 

slutspel 2021-04-29 och Valborg 30 april och första Maj. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén 2021-04-16

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Möte per capsulam 

Beslutande: Elisabeth Kullenberg (M)
Liss Böcker (C)
Wiveca Britzén (M)
Lars Nyander (S)
Charlotte Engblom-Carlsson (L)
Patrik Ohlsson (SD)

Övriga närvarande:  Daniel Sjölin, nämdsekreterare

Utses att justera: Charlotte Engblom-Carlsson (L),
Paragrafer: ÄÄ 1-2

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Elisabeth Kullenberg (M)

Justerare ___________________________________________________
Charlotte Engblom-Carlsson (L)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

Vänortskommittén

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Val av justeringsperson

2 Verksamhetsberättelse vänortskommittén 2020 2021/177
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2021-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 1

Val av justeringsperson

Charlotte Engblom-Carlsson (L) föreslås som justeringsperson.

Beslut
Vänortskommittén beslutar

att utse Charlotte Engblom Carlsson (L) till justeringsperson, samt

att beslutet fattas per capsulam
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 2 Dnr. KS 2021/177, 

Verksamhetsberättelse vänortskommittén 2020

Ärendebeskrivning
En verksamhetsberättelse för vänortskommittén 2020 har utarbetats med 
information om ekonomi, antal möten i kommittén samt planerade aktiviteter och 
utbyten.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse vänortskommittén 2020, daterad 2021-02-22

Beslut
Vänortskommittén beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020, samt

att beslutet fattas per capsulam

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige
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Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -05- o 3 BESLUT 
2021-04-30 

1/1 

Dn r D nr: 201-10803-2021 
6 .............. ~ ............ ~ ................ ~ 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
30 april 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 
Ny ersättare: Sonny Rosen 
Avgången ersättare: Linus Eriksson 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Charlotte Engblom-Carlsson 
Eric Sahlvall 
Anita Rosen 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Kerstin Lingebrant 
2. Sonny Rosen* 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 



Socialdemokrat rna 
FRAMTIDSPARTIET l ÄNGELHOLM 

Fråga till Tomas Fjellner (M), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Fråga gällande Kickbikebanorna. 

2021-05-20 

Inom kommunen finns det ett antal ambulerande kickbikebanor. Det är ett bra att kunna flytta 

kickbikebanorna till kommunens olika delar men det är viktigt med rättvis fördelningen och att det 

fungerar. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande fråga. 

1. Hur ser fördelningen ut av kickbikebanorna och hur bestäms det när de ska flyttas runt? 

För socialdemokraterna : 

Susanne Jönsson 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Revisorerna i RSNV  


 Till 
Direktionen, Kommunfullmäktige i 
Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och 
Örkelljunga kommuner 
Organisationsnummer 222000-3087 
 
 
 
 


Revisionsberättelse för år 2020 


Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 


kommunförbundet räddningstjänsten Skåne Nordväst. Granskningen har utförts av 


sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. 


  


Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 


samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 


finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till respektive fullmäktige. 


Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 


pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 


föreskrifter som gäller för verksamheten. 


Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 


och kommunernas revisionsreglementen. 


• Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger 


oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om 


verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 


 


• Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 


 


• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 


framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 


skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 


 


• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 


framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 


skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 


2020.  


 


 


Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 


och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 


Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 







Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 


Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 


finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som förbundet uppställt.  


Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 


ledamöterna i detta organ. 


Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunförbundets årsredovisning för 2020 


 
Helsingborg  
2021-03-18 
 


  


   


Bengt Jönsson 
Av Helsingborgs stad utsedd 
förtroendevald revisor 


 Bengt Sävström 
Av Ängelholms kommun 
utsedd förtroendevald revisor 


 


 


   


Bengt Hammarstedt   
Av Örkelljungas kommun 
utsedd förtroendevald revisor 


 Bengt-Erik Nilsson 
Av Bjuvs kommun utsedd 
förtroendevald revisor 
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