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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/416

§ 290 Avtal om samverkan och partnerskap
för utveckling av besöksnäringen i
MittSkåne från år 2018 och framåt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna nytt förslag till partnerskapsavtal för MittSkåne Turism att gälla från och med
den 1 januari 2018.
2. Godkänna nytt förslag till samverkansavtal för MittSkåne Turism att gälla från och med
den 1 januari 2018.
3. Beslut ovan gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av
Kommunfullmäktige i Hörby och Eslöv.

Ärendebeskrivning
Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby tillsammans med företagarföreningen Mitt Skåne
och Tourism in Skåne AB samverkar genom MittSkåne Turism kring utveckling av
besöksnäringen i MittSkåne. Samverkan/partnerskapet avser utvecklingsinsatser mot
besöksnäringens aktörer, gemensam besöksservice samt utveckling och samordning av
marknadsförings- och kommunikationsarbete för besöksnäringen i området och ska i
förlängningen leda till fler arbetstillfällen och ökad lönsamhet för företagen i MittSkåne.
Beslutsmotivering
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun har samordnat en utvärdering av samverkan
mellan kommunerna och partnerskapets arbete samt en översyn av de avtal som legat till
grund för uppstarten av MittSkåne Turism. Med en gemensam ambition att verksamheten
ska fortsätta i samma riktning som nu har förslag på nya avtal arbetats fram.
Utöver en reducering av text och bakgrundsmaterial samt mindre förändringar i
aktörernas roller och ansvar föreslås några ändringar inför en ny avtalsperiod; avtalstiden
föreslås bli löpande med möjlighet att årsvis säga upp samarbete efter erforderliga
politiska beslut, ordförandeskapet föreslås rotera enbart mellan kommunerna Höör och
Eslöv med utgångspunkt i att Hörby fortsatt agerar värdkommun. Slutligen föreslås också
en årlig indexreglering av den kommunala finansieringen inom ramen för
samverkansavtalet.
Sedan starten 2015 har destinationskontoret, vilket framgår av den utvärdering som
gjorts, haft en positiv utveckling. Det finns idag en väl fungerande verksamhet,
destinationen blir alltmer synlig och det finns ett växande intresse från näringen att jobba
gemensamt för utveckling av destinationen. Den utvärdering som gjorts pekar ut några
utvecklingsområden som kan ligga till grund för fortsatt dialog och utveckling av ett än
mer effektivt samarbete. Eventuella förändringar i samarbetet som uppstår till följd av
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detta och som förutsätter politiska beslut föreslås hanteras i anslutning till något av de två
tillfällen per år då resultat och effekter av verksamheten inom ramen för samverkan och
partnerskapet ska återrapporteras till kommunstyrelse i respektive kommun.
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun har samordnat en utvärdering av samverkan
mellan kommunerna och partnerskapets arbete samt en översyn av de avtal som legat till
grund för uppstarten av MittSkåne Turism. Med en gemensam ambition att verksamheten
ska fortsätta i samma riktning som nu har förslag på nya avtal arbetats fram.
Utöver en reducering av text och bakgrundsmaterial samt mindre förändringar i
aktörernas roller och ansvar föreslås några ändringar inför en ny avtalsperiod; avtalstiden
föreslås bli löpande med möjlighet att årsvis säga upp samarbete efter erforderliga
politiska beslut, ordförandeskapet föreslås rotera enbart mellan kommunerna Höör och
Eslöv med utgångspunkt i att Hörby fortsatt agerar värdkommun. Slutligen föreslås också
en årlig indexreglering av den kommunala finansieringen inom ramen för
samverkansavtalet.
Sedan starten 2015 har destinationskontoret, vilket framgår av den utvärdering som
gjorts, haft en positiv utveckling. Det finns idag en väl fungerande verksamhet,
destinationen blir alltmer synlig och det finns ett växande intresse från näringen att jobba
gemensamt för utveckling av destinationen. Den utvärdering som gjorts pekar ut några
utvecklingsområden som kan ligga till grund för fortsatt dialog och utveckling av ett än
mer effektivt samarbete. Eventuella förändringar i samarbetet som uppstår till följd av
detta och som förutsätter politiska beslut föreslås hanteras i anslutning till något av de två
tillfällen per år då resultat och effekter av verksamheten inom ramen för samverkan och
partnerskapet ska återrapporteras till kommunstyrelse i respektive kommun.

Beslutsunderlag
1. Rev - Tjänsteskrivelseavtal20170907.docx
2. REV_Samverkansavtal_2018_framåt.docx
3. Rev Partnerskapsavtal 2018 och framåt.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-10-23 (2017-10-23 KSAU §331).doc
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