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I(ommunfullmäktige

Övertämning av kommunfutlmäktiges fasta beredni ngZ uppdrag
om förarbete titt håttbarhetsplan
Ärendebeskrivning
I(ommunfullmäktige beslutade den 30 september 2079 attge kommunfullmäktiges fasta beredning
2 i uppdrag att göra ett förarbete till gn ny hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan gfuut2027.
Tidsperspektiv för kommande hållbarhetsplan bör van 2030 med blick mot 2045 (Sveriges mãiãr
för netto nollutsläpp).
Betedningen ska levetera en slutrapport som ska fungeta som ett undedag till en ny hållbathetsplan
när den nuvatande miljöplanen går ut 2021..I sluüapporten ska fuarngâ. hur Ängelholms kommun
med utgångspunkt i lokala förutsättningar kan bidra till genomförandet av Agenda 2030.
Syftet med beredningsuppdraget ar att kartlägga och analysera förutsättningar, t^ del av aktuell
forskning och omvärldsanalys för att därefter tydliggöra ambition och politiska priodteringat gàllande hållbar utveckling för Ängelholms kommun. Syftet med rappoften àr àven att öka kunskap
och fötståelse hos förtoendevalda och tjänsçersoner om hållbar utveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 23 septemb et 2020
Slutrapport förarbete till hållbarhetsplan.
Projektplan beslutad 2019 -1,0-22.

Utredning
Fullmäktigebetedningat är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Beredningar inrätföt behandling av strategiska ftägor som betöt fler än en nämnd, t ex i vàgvals- och utvecklingsfrågor dfu kommunen har att göra strategiska överväganden.
tas

Resultatet av beredningens uppdtag är en slutrapport där en omfattande omväddsgtanskning genomförts, och där man gemensamt under aktiva möten tag¡t fuam en politisk målsättning med en
ambition som kan användas i matknadsföringssyften, samt tre pdodtedngat. Beredningen har haft
en tät samverkan med enheten för natur och ekologisk hållbarhet för att stödja i arbetet med sin
expertis.

Betedningen har valt att genomföra medbotgardialoger med barn och unga där man både samtalat
med gymnasieelever och förskolebarn. Den senare blev uppmärksammad av SVT lokalt med ett
reportage på kvällsnyheterna. Ett öppet forum för allmänheten med föreläsning påJärnvägsmuseet
skulle ha hållits r maj 2020 samt dialog med Ungdomsfullmäktige men på grund av den rådande
pandemin ställdes dessa in.
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Beredningen består av T3ledzmöter och flertalet av dem harvanthelt nya och inte sen tidigare haft
kommunala politiska uppdrag. Undet uwärderingen beskrevs det att de nya politikerna ânser att
arbetet i en beredning, där man jobbar med mer aktiva möten och för en dialog med medborg rîa.,
är inftessant och att det känns som en lägre tröskel till att bli inttoducerad för kommunalpolitik.
Då sätskilt när man väljs för en kottare period i ett betedningsuppdrag.

Slutsats
Resultatet av beredningens slutrapport ska fungeta som ett undedag till en ny hållbarhetsplan när
den nuvarande miljöplanen gåt ut2021' enligt den beslutade projekçlanen.
Beredningens framtagna målsättning är satttill2035 föt attvarai linje med kommunens kommande
vision och utgår från den kartläggning och behov beredningen noterat. Det ät viktigt att den kommande hållbarhetsplanen àr tyrllìg med vilka möjlighetet som ges och inte blir en plan med enbart
hinder och begänsningar. Beredningen har kommit fuam till följande målsättning med en identifierad ambition:
"I zinge/holns komman ska

deT

aara lcitt øtt leua hållbart.

Vi är klìnarneutrala, gtnnar bio-

logt:k mångfald och uàraar om ett gott liufor männi:kor oclt naTar."

Målsättningen vi ska nå med ambitionen är i linje med Parisavtalet så klimatförändringen begränsas
till 1,5 graders uppvärmning. Detta innebfu att vi ska v^r^ ett klimatneutral kommun till 2035. Vi
ska skapa förutsättrrin gar för kommuninvänarna sà, att hela kommunen kan göra omställîingen.
Skyddade naturområden för land och sötvatten ska uppgå till 8 % till2035 inom den geogtafiska
kommunen (med naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden). Ängelholms kommun ska även prioritera att skydda åkermark. Detta kräver delmål för minst varje mandatperiod, så att varje politisk styrning har ett ânsvar att jobba med målen.

till 'tnvânarna och otganisationen för att se till helheten och
faktiskt göra en skillnad. Det viktiga ãr att det ska vara lätt att fatta lrrãilbata beslut, med tydliga

Hållbarhetsplanen måste rikta sig både

riktlinjer där kommunen hjälper sig själv och invånarna att görahãi7balz val. Flet goda exempel ska
lyftas och kommunicer¿s.
Då uppdraget innebfu attäven beskriva politiska prioriteringarhar följande områden specificerats
för den kommande hållbarhetsplanen. De är indelade i teman och specificetar både naturaspekten
så väl som den samhälleliga för ekologisk hållbathet, och visar vad ekologisk hållbarhet innebär för
Ängelholms kommun:

o

Hållbar livsstil

C irku ldr

re s ars anu,în

dni ng

I Ängelholms kommun

re s o

r

o

ch tra n Q o ú, ko n su m li o n.

arbetar

vi tillsammans för attbídn till en klimatneutral kommun. Det

ska

varalàtt för invån¿rna att gör:-hällbara och hälsosamma val. Vår miljöpåverkan från transport och
resor samt konsumtion ska minska, och vi ska satsa på förnyelsebat energi. Vi behöver gä fuänlryàr
resursanvändrirg till cirkulfu för att klara klimatmålen.

o

Hållbart landskap

Bekcimpa inaa¡iuø arler, beuara åkermark, s,þtdda nalur och uatlen.
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,\ngelholm arl¡etar med tydliga rutiner förbevatandet av jordbruksmark och för att förbät:ua vattenkvaliteten i kommunen. Vi gynnar den biologiska mångfalden genom att motverka spddning av
invasiva arter och att kontinuedigt utöka sþddet föt natut och vatten. Naturen ffu mer plats t.ex.
genom att vätmatker testauteras, gtäsmattor blir ängsmark och grönstruktur som integreras t vära
'tnvânana
samhällen. Tillgängligheten till natut för
ska främjas.

.

Hållbart samhälle

Miy'öanþassat blgande, planpriorirering niljä krau i upp handlingar.
Angelholm ska ha ett miljö- och klimatanpâssat byggande med en tydtig planprioritering.

Vi driver
marknaden mot mer hällbala produkter och tjänster genom att stäncligt utveckla och följa upp
miljökraven i kommunens upphandlingar.

Priodtedngarna gâri linje med kommunens framtidsförklaring och översiktsplan. Målsättning med
ambitionen och de tre prioritering rîa bör användas vid kommunicering av kommunens hållbarhetsplan. Målsättningen har tydliga kopplingar till social och ekonomisk hållbarhet och beredningen
anser det viktigt att kommande hållbathetsplan har synergieffekter med andta hållbathetsplaner.
Det finns en vinst med att beredningens förarbete till ekologisk hållbarhetsplan bearbetas tillsammans i framtagandet av den politiska viljeriktningen och övetgrþande fiárdplan kring hållbarhetsfuägorna som kommunfullmäktige fattade beslut om 2020-06-22 (<F S 125). På så sätt ska Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala förutsättningar bidra till genomförandet av Agenda
2030.
För att vi ska nå ett resultat behöver ansvarsfördelningen van tyãligmed en nämnd som är särskilt
utsedd att leda och stödja arbetet precis som i Malmö stad, men där samtliga nämnder har ett
ansvar. Utifrån Ängelholms kommuns nämnders verksamhetsområden anser beredningen att
Miltö- och tillståndsnämnden (1\{TN) voÍe ett bravalom kommunstyrelsen finnet så. Den politiska
vüan ska vara tydlig, hållbarhetsplanen ska tydligt visa den föreslagna ambitionen med de tte prioriterade områdena och skapa förutsättnin gat för ett klimatneutralt Angelholm. Âllt detta fot att
minska vfu miljöbelastning.

Förslag

till beslut

I(ommun fullmäktige beslutar

att förHara uppdraget till kommunfullmäktiges fasta beredning 2 slutfört,
att beredningens förarbete med målsâttningl ska vara stytande för den kommande hållbarhetsplanen,

t^
att överlämna slutrappotten ;ll kommunstytelsen för vidare handläggmng med uppdtag
^tt
framhällbarhetsplanen2 och i den specificera uppföljningar och tidsplaner,

att âterapportering från kommunstyrelsen ellet annan utsedd ansvarig nämnd sker till kommunfullmäktige senast oktober 2027.

1

2

Ä.mbitionen med de tre kompletterande prioritet:tngarna
För den ekologiska delen vilket betedningens förarbete berört
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För kommunfrrllmäktiges presidium,

Kullenberg
Ordförande

(À4)

(s)

Catlsson (l\d)
1v. ordf.

2v

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfrrllmäktiges fasta betedning 2
B eredningskoordinator
Enheten för natur och ekologisk hållbarhet
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Förarbete till hållbarhetsplan
- ”Det vi gör idag ger effekter imorgon”
Kommunfullmäktiges fasta beredning 2

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 har fått i uppdrag att göra ett förarbete till
en ny hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan utgår 2021. Inför den nya
miljöplanen är det därför viktigt att formulera och fastställa politiska ambitioner och
prioriteringar angående hållbarhet med fokus på den ekologiska delen.
Syftet med beredningsuppdraget är att kartlägga och analysera förutsättningar, ta del
av aktuell forskning för att därefter tydliggöra ambition och politiska prioriteringar
gällande hållbar utveckling för hela den geografiska kommunen. Syftet med
rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och
tjänstpersoner om hållbar utveckling. Beredningens ledamöter har därför tagit del av
en stor mängd rapporter och genomfört omvärldsbevakning. För att komplettera
detta har beredningen haft föreläsningar med sakkunniga som vågar utmana och som
tänker annorlunda kring miljöfrågan. För att lära av varandra har två skånska
kommuner (Helsingborg och Malmö) identifierats. En av dessa har bjudits in för att
berätta om sitt hållbarhetsarbete. Medborgardialog med gymnasiet samt förskolan
har genomförts där det kom fram att kollektivtrafiken, avfallshantering,
tillgängligheten till naturen och bevarandet av naturen är viktiga frågor för barn och
unga.
På ett globalt plan har det under de två senaste decennierna hänt mycket i arbetet
med klimatförändringarna och hållbarhetsfrågorna. Det främst framträdande som
styr den svenska förvaltningen är de globala målen som beskrivs i Agenda 2030 samt
Parisavtalet. Enligt Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ligger en stor del av
ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på kommunal
och regional nivå. Beredningen har efter analysen kommit fram till följande
målsättning med en identifierad ambition som förslag för Ängelholms kommun
angående den ekologiska hållbarheten (Agenda 2030 mål 6, 13, 14 och 15):
”I Ängelholms kommun ska det vara lätt att leva hållbart. Vi är klimatneutrala,
gynnar biologisk mångfald och värnar om ett gott liv för människor och natur.”
Målsättningen vi ska nå med ambitionen är i linje med Parisavtalet så
klimatförändringen begränsas till 1,5 graders uppvärmning. Detta innebär att vi ska
vara en klimatneutral kommun till 2035. Vi ska skapa förutsättningar för
kommuninvånarna så att hela kommunen kan göra omställningen. Skyddade
naturområden för land och sötvatten ska uppgå till 8 % till 2035 inom den
geografiska
kommunen
(med
naturreservat,
Natura
2000-områden,
biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden).1 Ängelholms kommun
ska även prioritera att skydda åkermark. Detta kräver delmål för åtminstone varje
mandatperiod, så att varje politisk styrning har ett ansvar att arbeta med målen.
I en analys kring kommunens miljövårdsarbete är det tydligt att upphandling,
exploateringen av åkermark, transporter och ansvarsfördelningen inom kommunens
egen organisation är brinnande frågor. Följande prioriteringar för kommunens
miljöarbete har specificeras av beredningen:

Enligt Sveriges miljömål ska vi egentligen uppnå 20 % skyddade naturområden till
2020.
1

o Hållbar livsstil
Cirkulär ekonomi, resor och transport, konsumtion.
I Ängelholms kommun arbetar vi tillsammans för att bidra till en klimatneutral
kommun. Det ska vara lätt för invånarna att göra hållbara och hälsosamma val.
Vår miljöpåverkan från transport och resor samt konsumtion ska minska, och
vi ska satsa på förnyelsebar energi. Vi behöver gå från linjär ekonomi till cirkulär
för att klara klimatmålen.
o Hållbart landskap
Bekämpa invasiva arter, bevara åkermark, skydda natur och vatten.
Ängelholm arbetar med tydliga rutiner för bevarandet av jordbruksmark
och för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen. Vi gynnar den
biologiska mångfalden genom att motverka spridning av invasiva arter och
att kontinuerligt utöka skyddet för natur och vatten. Naturen får mer plats
t.ex. genom att våtmarker restaureras, gräsmattor blir ängsmark och
grönstruktur som integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur för
invånarna ska främjas.
o Hållbart samhälle
Miljöanpassat byggande, planprioritering, miljökrav i upphandlingar.
Ängelholm har ett miljöanpassat byggande med en tydlig planprioritering. Vi
driver marknaden mot mer hållbara produkter och tjänster genom att ständigt
utveckla miljökraven i kommunens upphandlingar.
Med målsättningen beskriven ovan ska Ängelholms kommun med utgångspunkt i
lokala förutsättningar bidra till genomförandet av Agenda 2030. Ängelholms
kommun ska präglas av en medskaparanda. Kommunal organisation tillsammans
med invånarna ska verka för en klimatneutral kommun. Det viktiga här är att det ska
vara lätt att fatta hållbara beslut, med tydliga riktlinjer där kommunen hjälper sig
själva och invånarna att göra hållbara val. Den föreslagna målsättningen präglas av
nyfikenhet, att motivera och inspirera invånare genom det livslånga lärandet till en
klimatsmart livsstil. Ansvarsfördelningen behöver förtydligas för ett effektivt
miljöarbete, där beredningen ser fördelar med en ansvarig nämnd som har hand om
uppföljningen, även om alla nämnder är ansvariga. Utifrån nämndernas
verksamhetsområden anser beredningen att Miljö- och tillståndsnämnden (MTN)
vore ett bra val om kommunstyrelsen finner så. Vi behöver jobba brett på alla fronter
där kommunens roll är att:
o Föregå med gott exempel och minska miljöpåverkan från den
egna organisationen,
o Skapa förutsättningar för att medborgare och verksamheter i
kommunen ska kunna göra en hållbar omställning,
o Uppmuntra till att hela kommunen gemensamt ställer om och
blir hållbar.
Den politiska viljan ska vara tydlig, den kommande hållbarhetsplanen ska tydligt visa
ambitionen och de tre prioriterade områdena beskrivna ovan. Detta för att skapa
bättre förutsättningar för ett klimatneutralt Ängelholm där vi minskar vår
miljöbelastning.
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Förklaring

Ambition

En ambition innebär en stark önskan att lyckas och är något man arbetar för
att uppnå. Det kan liknas vid mål men är ofta bredare och en ambition styr
ofta de mål som sätts. Det liknas ofta vid ordet ambitiös.
Biosfären kan betraktas som ett enormt ekosystem vilket innehåller samtliga
mindre ekosystem på jorden.
”Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den
traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa,
använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt
som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade
återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för
att tära mindre på jordens resurser och minska vårt
avfall.”(Naturskyddsföreningen, 2020)
Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller
ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna (social och
ekonomisk). Det handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla
dess önskade funktioner, till exempel som produktion av mat och energi,
tillhandahållandet av rent vatten, reglering av klimatet, möjlighet till
rekreation.
Ekonomisk hållbarhet är ett debatterat begrepp och har förändrats över tid.
Idag finns det flera definitioner men det brukar talas om två. Den första
(som denna rapport använder) handlar om att ekonomisk hållbarhet innebär
en ekonomisk utveckling som inte har några ekonomiska konsekvenser för
den ekologiska eller sociala hållbarheten. Ekonomiskt kapital får inte ske på
bekostnad av natur eller socialt kapital. Den andra definitionen likställs
ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, som anse svara hållbar så
länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt kapital kan
därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar.
Ekosystem innefattar allt levande i ett naturområde. De kan vara både stora
och små, området kring en stubbe, en tomt eller hela vår planet kan räknas
som ett ekosystem. Alla som lever i ekosystemet; djur, växter och plantor, är
alla beroende av varandra och påverkas av varandra. (Naturhistoriska
riksmuseet, 2019)
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov.” Def. FN:s världskommission för miljö och utveckling 1987.
”Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de
nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger.” (Klimatanpassning, 2020)
”Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. Det betyder
att en verksamhet, produkt, person eller till och med ett land som är
klimatneutral(t) inte ger upphov till några utsläpp av
växthusgaser.”(Klimatordlista, 2010)
”Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och
gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert
och miljövänligt som möjligt. Fungerande infrastruktur och transporter är
nödvändiga för ett fungerande samhälle.” (WSP, 2019)
Omvärldsbevakning kan se ut på många olika sätt och är ett bra sätt att
sammanställa och få in information om sin omvärld. Detta för att
positionera den egna organisationens ställning till omvärlden. Syftet är ofta
att följa trender och upptäcka aktuella händelser.
Social hållbarhet brukar ofta beskrivas som ett samhälle där människor lever
ett gott liv med god hälsa, i trygghet och jämlikt. Tolerans, en uppfattning
om människors lika värde, tillit mellan människor och delaktighet i
samhällsutvecklingen är andra kännetecken. De mänskliga rättigheterna är
grundläggande.

Biosfär
Cirkulär ekonomi

Ekologisk
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekosystem

Hållbar utveckling
Klimatanpassning
Klimatneutral

Mobilitet

Omvärldsbevaka

Social hållbarhet
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1.1

Inledning
Uppdraget

Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 har fått i uppdrag att göra ett förarbete till
en ny hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan går ut 2021.

1.2

Bakgrund

Förenta Nationerna (FN) antog 2015 resolutionen Agenda 2030 för en hållbar
utveckling. Alla 193 medlemsländer i FN har förbundit sig att fram till år 2030 arbeta
för resolutionen. De 17 globala målen i agendan har brutits ner till nationell nivå i en
handlingsplan som lyfter fram fokusområden och nyckelfaktorer för genomförandet.
Enligt Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ligger en stor del av ansvaret för
de åtgärder som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på kommunal och
regional nivå. I november 2016 trädde det globala klimatavtalet som beslutades vid
FN:s klimatkonferens i Paris 2015 i kraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska
utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas
effekter.
Sedan den 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag som innebär att varje regering har
en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har
antagit. Klimatlagen säger att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning
i budgetpropositionen och att det vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk
handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.
Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för 2014-2021. Den har inte
reviderats eller aktualiserats sedan 2014. Inför den nya hållbarhetsplanen är det
viktigt att sätta en politisk riktning med målsättning för hållbarhet som sedan ska
styra den nya hållbarhetsplanen.

1.3

Syftet med rapporten och resultatet av arbetet

Syftet med beredningsuppdraget är att kartlägga och analysera förutsättningar, ta del
av aktuell forskning och omvärldsanalys för att därefter tydliggöra ambition och
politiska prioriteringar gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun. Arbetet
ska även innebära ökad kunskap samt förståelse för hållbarutveckling hos
förtroendevalda såväl som tjänstepersoner.
Beredningen ska leverera en slutrapport som ska fungera som ett underlag till en ny
hållbarhetsplan när den nuvarande miljöplanen går ut 2021. I slutrapporten ska det
framgå hur Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala förutsättningar kan
bidra till genomförandet av Agenda 2030.

1.4

Definition och avgränsningar

En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare: ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Dessa är beroende av varandra och hänger ihop. Beredningens arbete
syftar till att behandla det ekologiska hållbarhetsperspektivet men även hitta
synergieffekter till de två andra delarna.
Uppdraget omfattar inte att ta fram en ny miljöplan, eller föreslå politiska
prioriteringar inom social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet med att identifiera
1

synergieffekter mellan de tre hålbarhetsnivåerna kommer inriktas på en mer
strategisk och strukturell nivå.

1.5

Beredningens sammansättning

2

Genomförande

I detta avsnitt presenteras bredningens arbetssätt.

2.1

Interna och externa kontakter

2.1.1

o
o
o
o
o

Elin Sundqvist, miljöstrateg Helsingborgs stad
Jens Gille, avdelningschef miljöstrategi Helsingborgs stad
Leif Lithander, zoolog, ekolog Göteborgs universitet
Per Johansson, fil dr i humanekologi och idéhistoriker
Stellan Tengroth, civilingenjör, författare och föreläsare

2.1.2

o
o
o
o
o
o

Externa

Interna

Amanda Hulthén, miljöutvecklare
David Thorstensson, miljöstrateg
Hanna Bengtsson, kommunekolog
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef
Lena Åström, chefsstrateg
Robin Pehrsson, tf. enhetschef natur och ekologisk hållbarhet

2.2

Föreläsare

Beredningen har fokuserat på att få inspel av föreläsare som vågar utmana och som
tänker annorlunda kring miljöfrågan. Det har både varit föreläsare från akademin
men även sakkunniga i teknikfrågor. Två av föreläsningarna var öppna. För att lära
av varandra har även Helsingborg och Malmö identifierats för att se hur de jobbar
med hållbarhetsfrågan. Helsingborg bjöds in att för att berätta om sitt
hållbarhetsarbete.
2.2.1

Helsingborgs stad

Beredningen hade 2019 besök från Helsingborgs stad där avdelningschefen Jens
Gille för miljöstrategi och Elin Sundqvist miljöstrateg berättade om deras
hållbarhetsarbete. I staden har man valt att använda ordet livskvalitet som
genomsyrar alla styrdokument och i extern kommunikation likt ett mantra. Detta är
ett sätt för Helsingborgs stad att jobba med hållbar utveckling på alla tre nivåer:
2

ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Livskvalitet valdes ut för att värna om
synergieffekterna mellan de globala målen. Ekonomin ses som medlet och målet är
att människors behov ska kunna tillfredsställas här och nu men också i framtiden.
Utifrån detta genomfördes en medborgarpanel 2016 för att se hur medborgarna ser
på ordet livskvalitet och dess innebörd.2 Utifrån den samlade kartläggningen
identifierades de största utmaningarna fördela på viljeriktningar som beskrivs nedan,
se bild 1.
Bild 1. Fokusområden för Helsingborgs stad

Källa: Gille.2019.

De globala målen har varit utgångspunkten i att skapa livskvalitet för
kommuninvånarna. Utifrån kommunens vision 2035 och de globala målen har
Helsingborgs kvalitetsprogram som styrdokument tagits fram för hållbarhetsfrågan.
Baserat på den har både en plan för lika möjligheter 2017-2020 och en klimat- och
energiplan för tagits fram.3
2.2.2

Malmö stad

Malmö stad har i sitt miljöprogram antagit utmaningen att 2020 vara ”världsbäst” på
hållbar stadsutveckling. Detta är ett prioriterat område där de involverar flera aktörer
för att nå de gemensamma målen:
”Ett framgångsrikt miljöarbete avvaktar inte de perfekta
lösningarna, utan måste präglas av experimentlusta och en
mångfald av arbetsmetoder. Varje del av vår verksamhet måste
hitta sitt sätt att arbeta mot de mål som miljöprogrammet ställer.
Vi välkomnar även initiativ från medborgare och näringsliv.”4
I miljöprogrammet specificeras det vad som är drivkrafterna, hur de ska gå tillväga
och vad som ska förändras. Det som är mest relevant för beredningens uppdrag
angående ekologisk hållbarhet är målen om att Malmö ska växa resurssnålt,
jordbruket ska vara hållbart, vattentillgångarna ska skyddas, naturen ska värnas, och
hållbar upphandling. Malmös miljönämnd är särskilt utsedd att leda och stödja
arbetet som en samordnande funktion även om samtliga nämnder har ett ansvar.5

Gille. 2019.
Gille & Sundqvist. 2019.
4 Malmö stad. 2009a.
5 Ibid.
2
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Malmös miljöprogram för 2009-2020 har kompletterats med en handlingsplan där
förslag ges till prioriterat arbete.6 Malmö jobbar även med nyhetsbrev som ges u
t 4-5 gånger om året, dessa går ut både internt och externt.7

2.3

Studiebesök Samsö

Presidiet har varit på Samsö i Danmark på studiebesök. Samsö har väckt stort
internationellt intresse för sitt hållbarhetsarbete. Därför låg ett studiebesök till
grannlandet nära till hands för att få förståelse för hur man lyckats med bedriften att
bli självförsörjande på förnybar energi på mindre än 10 år. Förutom att man är
självförsörjande på förnybar energi från vind, sol och biomassa arbetar man för att
bli en cirkulär bioekonomi det vill säga att även ekonomin ska bli självförsörjande.
Färjorna till ön planeras att drivas med biobränsle och en särskild färjelinje planeras
för gång- och cykeltrafikanter med stopp mitt i Århus centrum. Det finns även en
ambition om att 50 % av alla bilar på ön ska drivas med el och förnybara bränslen,
men inom kommunen är siffran 100 %.8
Samsös hållbarhetsarbete har lett till flera nya arbetstillfällen med till exempel att
underhåll av vindkraftverk, solcellsparker och biogasanläggningen. Att kommunen
har en policy att bevara byggnader istället för att bygga nytt ger de lokala
hantverkarna arbete istället för att behöva anlita externa byggentreprenörer.9
Bild 2. Studiebesök Samsö

Fotograf: Mikael von Krassow

2.4

Medborgardialoger

Gymnasiet
Beredningen har genomfört medborgardialoger med två program från Ängelholms
gymnasieskola. Politikerna bestämde tidigt att det var just ungdomar de ville föra en
dialog med då de kommer att leva i den framtid vi ska arbeta för. Att skapa forum
för politiker och unga att träffas och mötas i sådana här frågor är utvecklande och
gav en ny dimension till rapportens analys. Det finns även ett demokratiskt värde av
sådana här tillfällen, vilket var av godo då det märktes att eleverna hade en större

Malmö stad. 2009b.
Malmö stad. 2020a.
8 Ängelholms kommun. 2019d.
9 Ibid.
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tilltro till staten än kommunen när det gäller att påverka i miljöfrågan. Enligt de
utvärderingar som gjorts lärde sig eleverna mer om kommunal politik.
Målet med dialogerna var att skapa ett kunskapsutbyte. Syftet var att skapa
delaktighet, där eleverna fick vara med och resonera kring hållbarhetsfrågan.
Dialogerna skedde i mindre grupper med en samtalsledare, 1-2 politiker och 4-5
elever. På grund av den pandemi som pågick under våren 2020 skedde dialogerna
digitalt. Dialogen var semistrukturerad där deltagarna själva kunde styra riktningen
på diskussionen. Diskussionsfrågor var förberedda sen innan och behandlade
områden som jobb, konsumtion, befolkning, natur, transport och var vår mat
kommer ifrån. Se bilaga 1 för mer detaljer. Samtalen ledde fram till en slutsats där
eleverna beskriver vad en hållbar värld är för dem, se avsnitt 4.
Förskolor
Barnhearings genomfördes med två förskolor, en på Hjärnarps förskola och en på
Äventyrets förskola i Vejbystrand. Barnhearing är en aktivitet som möjliggör
demokratiska möten mellan politiker och barn. Genom barnhearingen får politiker
en möjlighet att lyssna in barns kunskaper och åsikter, samt få möjlighet att se ämnet
ur barnens perspektiv. Syftet var att få ta del av förskolebarnens tankar kring
hållbarhetsfrågan och deras pågående projekt i frågan, se avsnitt 4. Vid varje hearing
deltog tre politiker, barnrättsrateger var även med.
Övriga
Två medborgardialoger ställdes in på grund av pandemin, en dialog med
Ungdomsfullmäktiges klimatutskott och ett öppet forum på Järnvägsmuseet för
allmänheten.

2.5

Workshops

För att nå fram till en konsensus och ge förslag på en politisk ambition med
prioriteringar har workshops genomförts under beredningens arbete. Både SWOTanalyser, hinderverkstad och framtidsverkstad har genomförts tillsammans med
tjänstepersoner som utgjort expertis på området. Ambitionen har varit att skapa en
bred politisk diskussion för att producera en slutrapport som ger en tydlig politisk
viljeriktning. Detta så att tjänstepersonsorganisationen har det med sig in i arbetet
med en ny hållbarhetsplan. Dessa aktiva mötesformer har också fungerat som ett
forum för att kanalisera medborgardialogerna - för att utifrån de ungas åsikter
fundera kring de prioriteringar som ska ske i Ängelholms kommun.

2.6

Rapporter och undersökningar

Beredningens ledamöter har tagit del av en stor mängd rapporter. Samtliga
handlingar som rör uppdraget, t.ex. minnesanteckningar och presentationer, finns att
tillgå via kommunens diarium under diarienummer 2019/373.

3

Omvärldsgranskning
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.”10

10

Globala målen. 2020e.
5

I detta avsnitt presenteras vad som händer i vår omvärld inom området, från global
till nationell, regional och lokal nivå. I linje med syftet för beredningens uppdrag
angående kunskapshöjning har en omfattande omvärldsgranskning gjorts.

3.1

Globalt

På ett globalt plan har det under de två senaste decennierna hänt mycket i arbetet
med klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan. Det främst framträdande som styr
den svenska förvaltningen är de globala målen som beskrivs i Agenda 2030 samt
Parisavtalet. Den svenska regeringen har ingått i dessa samarbeten och ser det som
en handlingsplan för att öka välståndet hos människor och hos planeten. Regeringen
uppmanar till ”djärva och omdanande steg” som krävs omgående för att skapa en
hållbar värld.11 Ingen ska lämnas utanför i arbetet, och de närmsta tio åren kommer
vara av avgörande betydelse för mänskligheten och planeten. Alla måste ta sitt ansvar
och följa de förordningar och avtal som bestämts av regeringen.12
3.1.1

FN:s globala mål om hållbar utveckling

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda,
Agenda 2030, som ersätter de tidigare milleniemålen. De 17 målen berör flera
områden inom den sociala, ekonomiska och ekologiska sfären för att skapa ett mer
hållbart samhälle.13
Bild 3. Globala målen

Källa: Regeringskansliet. 2016a.

FN:s globala mål ger en unik bild av ett helhetstänk i hållbarhetsfrågan. De globala
målen är integrerade och odelbara vilket betyder att framgång inom samtliga krävs
för att uppnå hållbarhet. Hållbarhetsfrågan brukar brytas ner till tre huvudområden
som har synergieffekter sinsemellan och går ihop i vissa frågor. Det är den
ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Eftersom beredningen i huvudsak
ska arbeta utifrån det ekologiska perspektivet har de främst arbetat med fyra av de
globala målen:

Regeringskansliet. 2018b.
Ibid.
13 Ibid.
11
12
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o
o
o
o

Mål 6 - rent vatten och sanitet för alla,14
Mål 13 - bekämpa klimatförändringarna,15
Mål 14 - hav och marina resurser,16
Mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald.17

Att det är dessa fyra mål som specifikt behandlar den ekologiska delen kan
specificeras i följande illustration, se bild 4.
Bild 4. De globala målen uppdelade i tre nivåer

De globala målen delas upp i en grundläggande biosfärsnivå, en samhällelig
mellannivå och slutligen den ekonomiska nivån. Illustrationen ska ses ur ett
perspektiv där de fyra miljömässiga målen är grunden för de sociala och ekonomiska
nivåerna. Det var svårt att prata om dessa frågor och särskilja dem.
3.1.2

Parisavtalet

I november 2016 trädde det globala klimatavtalet som beslutades vid FN:s
klimatkonferens i Paris 2015 i kraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av
växthusgaser, samt stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.18
Avtalet binder samma alla 194 länder att arbeta mot att den globala
temperaturökningen ska vara långt under 2 grader och helst runt 1,5 grader. Sverige
har ratificerat Parisavtalet19 och år 2020 är avtalet bindande för samtliga
undertecknade länder.20 Parisavtalet knyter särskilt an till det svenska
miljökvalitetsmålet ”begränsad klimatpåverkan” som beskrivs senare i detta kapitel
under 3.2.3.21

Globala målen. 2020a.
Globala målen. 2020b.
16 Globala målen. 2020c.
17 Globala målen. 2020d.
18 Pehrsson. 2019.
19 Regeringens proposition 2016/17:16.
20 Regeringskansliet. 2020a.
21 Naturvårdsverket. 2019.
14
15
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3.2
3.2.1

Nationellt
Handlingsplan Sverige

”Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart
samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan.
Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige
som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som
del av det globala systemet.”22
Sverige har tagit fram en handlingsplan för de globala målen. Handlingsplanen
understryker särskilt sex tematiska områden som alla aktörer ska fokusera på. De
som knyter an till beredningens uppdrag är:
o
o
o
o

Hållbara samhällen,
En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi,
En hållbar och hälsosam livsmedelskedja,
Kunskap och innovation.23

Det specificeras i handlingsplanen att även om Sverige ligger långt fram i arbetet med
hållbar utveckling har vi i likhet med många andra länder fortfarande stora
utmaningar att hantera. För att nå upp till målen har regeringen formulerat nio
punkter, två av dessa knyter an till beredningens uppdrag:
o Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045,
o En strategi för hållbar konsumtion med samarbete mellan flera
samhällsaktörer.24
3.2.2

Agenda 2030 delegationen

Agenda 2030 delegationen hart haft i uppdrag från regeringen att jobba på en
genomförandeplan för att stödja och stimulera svenska aktörer till genomförandet
av de globala målen.25 Delegationen beskriver att det är angeläget att hållbar
utveckling får ökat genomslag i kommunerna och regionerna samt att frågan sätts på
dagordningen. För att efterleva målen behövs hållbarhetsfrågan integreras i ordinarie
styrning med tydliga strukturer och ledning. Att implementera hållbarhetsfrågan i
ordinarie processer är det mest effektiva sättet att integrera frågan i den dagliga
verksamheten och inte se det som ett projekt på sidan av.
”Det är på den lokala och regionala nivån som nationella mål,
globala åtaganden, EU-rätt och nationell lagstiftning, inom bl.a.
dessa områden i många fall ska omsättas i praktisk handling. Den
kommunala självstyrelsen möjliggör lokala anpassningar utifrån
olika behov och förutsättningar.”26
Agenda 2030 sker således på frivillig grund där kommunerna har möjlighet att
definiera egna prioriteringar i genomförandet anpassat till lokala behov och
förutsättningar. En uppmaning är att samverka med andra aktörer och att stödja

Naturvårdsverket. 2019.
Ibid.
24 Ibid.
25 Agenda 2030 delegationen. 2019.
26 Ibid.
22
23

8

nytänkande, utveckling av digitaliseringen och forskning för att ta tillvara på alla
möjligheter. Delegationen skriver att upphandlingsfrågan är en viktig del för
kommunerna att visa sin potential i hållbarhetsfrågan. Här kan
upphandlingsmyndigheten vara ett stöd.27
3.2.3

Klimatlag

Sveriges klimatlag (2017:720)28 innebär att varje regering har en skyldighet att föra en
klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen antagit. Klimatlagen säger
att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen
och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat
ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.29
3.2.4

Miljömålssystemet

Det svenska miljömålssystemet beskriver hur Sverige ska jobba med hållbarhet.
Systemet består av ett generationsmål (huvudmål) och 16 miljökvalitetsmål (delmål),
samt ett tjugotal etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som ska göras
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet ska vara
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och lyder enligt följande: ”Det
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”30
Bild 5. 16 svenska miljökvalitetsmål

Källa: Sveriges miljömål. 2020. Illustratör Tobias Flyger.

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska
leda till. Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används
även som kriterier vid uppföljningen av målen. Utifrån de 16 miljömålen kommer
ingen förutom ett mål vara uppnått till 2020 för Sveriges del. Det är enbart målet om
skyddande ozonskikt som kommer vara uppnått.

Agenda 2030 delegationen. 2019.
Sveriges riksdag. 2017.
29 Pehrsson. 2019.
30 Sveriges miljömål. 2020.
27
28
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Utöver miljömålen har regeringen specificerat etappmål som så kallade delmål för att
nå generationsmålet. De visar vad alla aktörer kan göra och tydliggör var insatser bör
sättas in: 31

3.3
3.3.1

Regionalt och lokalt
Regionalt

I region Skåne finns det flertalet kommuner som arbetar med hållbarhetsfrågan och
har ambitiösa hållbarhetsplaner med tillhörande handlingsplaner. Länsstyrelsen i
Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram med 77 åtgärder fördelade på 5 skånska
utmaningar för hela länet att arbeta med, se bild 6.
Bild 6. De fem skånska utmaningarna

Källa: Länsstyrelsen Skåne. 2016.

Länsstyrelsens åtgärdsprogram är framtaget för att regionalt öka förutsättningarna
för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. I majoriteten av dessa åtgärder och i de
skånska utmaningarna utpekas kommunerna som centrala aktörer för att genomföra
dessa. Många frågor handlar om fysisk planering, fossila drivmedel, infrastruktur,
minskat utsläpp av näringsämnen, ta hand om hotade arter, marint och limniskt
skydd, vattenförsörjning, förorenad mark, upphandling och inköp,
energianvändning, med mera.
3.3.2

Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har flertalet styrdokument samt mål som knyter an till frågan
om ekologisk hållbarhet. En del analyser av nuläget har även producerats. Alla dessa
behöver nu tas i beaktning i förarbetet av en ny hållbarhetsplan.

I framtidsförklaringen för Ängelholms kommun beskrivs 16 punkter, en utav dessa

31

Pehrsson. 2019.
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beskriver att utvecklingen i kommunen ska ske på ett hållbart sätt och tar då särskilt
grepp om stadsplaneringen. Åkermark ska bevaras i möjligaste mån och ambitionen
är att under mandatperioden införa ett nytt naturreservat. Att minska energi- och
resursanvändningen i kommunala verksamheter är också en ambition tillsammans
med rent vatten, där avloppsvattnet renas innan det går ut i naturen.32
Två av kommunfullmäktiges mål har använts som utgångspunkt för beredningens
analys: ”Samhällsutveckling. Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att
tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och
hälsostaden.” samt ”Effektiva verksamheter. Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett
effektivt resursutnyttjande i all planering.” 33
Översiktsplanen som sträcker sig fram till 2035 antogs av kommunfullmäktige 2017
och utgår ifrån de tre hållbarhetsperspektiven. Översiktsplanen är ett strategiskt
dokument som ska styra utvecklingen av den fysiska miljön på ett hållbart sätt.
Utgångspunkten i planen är att hushålla med kommunens mark- och vattenresurser,
skapa mötesplatser genom grönområden, förtäta staden och ta tillvara på natur- och
kulturvärden, göra kollektivtrafik samt cykelväg mer tillgängligt för medborgarna.34
I den gamla folkhälsoplanen beskrivs hållbarhetsfrågan ur ett folkhälsoperspektiv.
Det beskrivs att medborgarna ska ha rätt till god kollektiv trafik och en god miljö att
vistas i. Utifrån den ekologiska synvinkeln är det främst frågan om miljö och
produkter, samt matvanor och livsmedel som går att knyta an till beredningens
uppdrag. Det är tydligt att folkhälsoplanen har gemensamma nämnare med
miljöplanen då de båda berör hållbarhetsfrågan.35
Den nuvarande miljöplanen för Ängelholms kommun som gäller fram till 2021 utgår
ifrån sex inriktningar:
o
o
o
o
o
o

God vattenkvalitet,
En levande natur och ett friskt ekosystem,
Effektiv användning och produktion av energi,
Hållbart transportsystem,
En levande och god bebyggd miljö,
Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.36

Under 2019 genomförde kommunens enhet för natur och ekologisk hållbarhet en
analys angående kommunens miljö- och naturvårdsarbete. Syftet var att få en
överblick av vilket arbete som bedrivs i kommunen och att visa på vilka områden
som är högst prioriterade att jobba vidare med. Tydligt i slutsatserna beskrivs det att
kommunen i allra första hand måste stärka upp skydd och exploateringar av natur
och åkermark, arbetet med transporter samt upphandling även om fler listas:

Ängelholms kommun. 2019c.
Ängelholms kommun. 2019a.
34 Ängelholms kommun. 2018c.
35 Ängelholms kommun. 2014.
36 Ängelholms kommun. 2012.
32
33
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o För att nå målen att bli en fossilfri samt giftfri kommun behövs det mer
resurser angående upphandlingar och att ställa miljökrav och följa upp
dessa,
o En planprioritering kring upphandling och exploatering finns det stort
behov av för att säkerställa att kommunen ”i första hand bygger i lägen som
bidrar till förtätning, som har god tillgång till kollektivtrafik och som inte
tar åkermark eller värdefull natur i anspråk.”,
o Kommunens fordon och transporter behöver ställas om till fossilfria
alternativ,
o Rutiner för de bedömningar som sker innan åkermark exploateras,
o Natur behöver skyddas i forma av exempelvis naturreservat,
o Arbetet med att förhindra spridningen av invasiva arter behöver trappas
upp.
Dessa punkter är vad enheten rekommenderar de förtroendevalda att prioritera vid
nytt framtagande av en hållbarhetsplan och att fokus behöver skiftas:
”För miljö- och naturvårdsarbetet från kommunens organisation
till att omfatta hela den geografiska kommunen, att förtydliga
ansvar, genomförande och uppföljning av miljö- och
naturvårdsarbetet, samt att ta fram mål som utnyttjar
synergieffekter mellan miljö, folkhälsa och andra områden. Allt i
linje med målsättningarna i Agenda 2030.”37
Analysen är indelad i den nuvarande miljöplanens sex olika inriktningarna där det
finns ställningstagande för varje del. I analysen under den första inriktningen god
vattenkvalitet kommer framgår det att det finns en övergödning i kommunens 19
vattendrag. De flesta vattendragen har inte blivit klassade enligt kommunens
dagvattenpolicy och kommunen har bara ett vattendrag som har uppnått god kemisk
status. En levande natur och ett friskt ekosystem är den andra inriktningen där
det specificeras att antal naturreservat i kommunen är 5 varav ett är kommunalt.
Landytan som utgör skyddad natur uppgår till 0,8 %. I analysen beskrivs det att ett
mål kommunen kan jobba med är skyddade områden (naturreservat, Natura 2000områden, biotopskyddsområdet och djur- och växtskyddsområden).
I den tredje inriktningen effektiv användning och produktion av energi beskrivs
det att kommunen är i stort sett helt fossilfri gällande uppvärmning och
elanvändning. Det som kan utvecklas är att elen miljömärks så att arbetet med att
effektivisera energin fortsätter. En hänvisning till politiken i analysen är att jobba mer
med koldioxidbudgetar för att leva upp till klimatlagen och Parisavtalet. I den fjärde
inriktningen hållbara transportsystem beskrivs det att även om det skett
förändringar mot inköp av elbilar och fordon med biodiesel sker detta spontant och
det saknas en övergripande strategi eller plan för hur kommunen ska nå den fossilfria
organisationen. Det finns även en otydlighet i vem som har det övergripande
ansvaret i kommunen för trafikplaneringen.
Den femte inriktningen en levande och god bebyggd miljö behandlar bland annat
frågan om avfallshantering. Under våren 2019 utsågs Ängelholms kommun till bäst
i landet på avfallshantering. Inom området behandlas även åkermarken och att det
saknas en tydlighet i prioriteringar för exploatering av sådan mark och övergripande
37

Ängelholms kommun. 2019b.
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styrning i hur staden ska byggas. Den sjätte inriktningen upphandling utifrån ett
miljö- och hållbarhetsperspektiv beskrivs som ett kritiskt område för den
ekologiska hållbarheten. Att jobba strategiskt med miljökrav är något som lyfts i
Agenda 2030 samt i nationella och regionala miljömål. År 2018 gjorde kommunen
upphandlingar för ca 350 miljoner kronor och 2019 ser det ut att bli en betydligt
större volym. Med så stora volymer kan små miljökrav i upphandlingarna generera
en betydande miljönytta i praktiken. De ställda miljökraven har inte heller följts upp
vilket enligt analysen är en brist och inneburit att kraven inte efterlevs. Det har
saknats resurser vilket innebär att miljöplanen 2014-2021 inte har kunnat genomföras
fullt ut. Det saknas resurser för att följa upp kraven då upphandlingsenheten och
miljöutvecklaren har begränsat med tid för detta. Att införa rutiner och en tydligare
ansvarsfördelning hade gett effekt när det gäller denna aspekt.

4

Diskussion och analys

I avsnittet behandlas beredningens kartläggning och analys. Analysen ska ses som ett
komplement till omvärldsgranskningen med möjlighet för diskussion. Avslutningsvis
beskrivs de identifierade utmaningarna.

4.1
4.1.1

Medborgardialoger
Ängelholms gymnasieskola

”I en hållbar kommun ska det finnas en omtanke om miljön.
Naturområden ska skyddas och framtidens barn och ungdomar
ska få växa upp med tillgång till naturen.”
En hållbar kommun är för eleverna en kommun som gör bra ifrån sig under en längre
period och har en hållbar utveckling. Det handlar om att inte stanna upp och att se
till hela den geografiska kommunen, inte enbart centrum. Eleverna bads under hela
dialogen tänka ur ett 10-15 årsperspektiv.
”Med mycket uppmaningar och så löser det sig självt. Känns inte
så konstigt för ungdomen vi är ju uppväxta med detta sen
förskolan.”
Hållbarhetsfrågan är inget nytt för eleverna utan något de arbetat med sen förskolan.
Frågan är idag väl invävd i deras utbildning och de tror att om kommunen ger
uppmaningar kommer de att följas. Att vara medveten i miljöfrågan kommer att bli
desto vanligare även om det inte kommer vara lätt att ställa om. Om man vill påverka
ungas beteendemönster tror elever att man ska vända sig till influencers.
”Hållbarhet är ett val, vissa gör det andra inte.”
Eleverna diskuterar även konsumtionsfrågan och att vi måste tänka på vad vi
konsumerar. Att äta lokalt och vegetariskt kommer bli alltmer vanligt. Just kosten
beskrivs som en generationsfråga som de tror kommer lösa sig per automatik. I
frågan om energianvändning är det självklart för dem att fossila bränslen ska fasas ut
och att förnybar energi kommer bli allmänt vedertaget. Här handlar det även om att
bostäder måste ställas om och anpassas, samt att boendena kommer se annorlunda
ut i framtiden då de är klimatanpassade. Eleverna tror att bilpooler kommer bli
alltmer vanligt och att då vi kommer jobba mer digitalt i framtiden spelar det ingen
roll var vi bor. Urbaniseringen kommer inte fortgå på samma sätt.
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”Det byggs så mycket i Ängelholm just nu, viktigt att tänka på
var man bygger så att det passar in, så att det håller flera år,
materialval men också vilken energi man väljer.”
Flera elever tror vi kommer se en befolkningsökning i kommunen de närmsta tio
åren med anledning av hur många nya bostadsområden som byggs. De anser det är
viktigt att bygga fler bostäder men att det inte får ske på bekostnad av natur- och
åkermark. Dagens exploatering görs på bekostnad av naturen, eleverna hoppas att
naturen i framtiden får mer plats där naturreservat är en bra idé samt grönare
stadsdelar. Kommunens natursköna centrum med Rönneå och närheten till havet
gör staden attraktiv att leva i.
”Gör det lättare för invånarna i Ängelholm och företagen,
exempelvis med bättre kollektivtrafik. Billigare kollektivtrafik för
att det är något man vill folk ska välja.”
Eleverna ser många möjligheter med kollektivtrafiken, att göra den mer tillgänglig
och billigare för alla. Detta handlar om att minska utsläppen. Allmänheten ska
uppmuntras att åka kollektivt och det ger även en ökad rörelsefrihet för ungdomarna.
Det leder till fler bilfria zoner i centrum och umgängesytor. I framtiden kommer vi
resa mer lokalt och nationellt, användandet av flyg kommer minska medan tåg
kommer öka. Avslutningsvis fick eleverna svara på en fråga om vad politiken ska
satsa på i hållbarhetsfrågan vilket resulterade i följande svar, se bild 7. De ord som är
större än de andra innebär att fler personer har skrivit in samma sak och är därför
viktigt för majoriteten.
Bild 7. Bild över vad gymnasieeleverna anser politikerna ska satsa på.

Källa: Medborgardialoger 20 och 21 april.

4.1.2

Barnhearing

Barnhearings genomfördes under våren på två av kommunens förskolor.
Förskolorna har arbetat med hållbarhetsfrågan där återvinnig och skydd av naturen
är återkommande teman. Barnen fick möjlighet att visa sina pågående projekt där de
samlar skräp och får lära sig varför återvinning är viktigt. Under dialogen var det
tydligt att barnen från de båda förskolorna ansåg att bevarandet av naturen och den
biologiska mångfalden är livsviktig. Naturen är en viktig plats för dem och den ska
vara tillgänglig. Det handlar om att vara rädd om naturen och att vi människor måste
bli bättre på att inte skräpa ner och värna om denna tillgång. Barnen var högst
medvetna om att vi behöver träd och djur för att få mat, att även bin är viktiga för
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ekosystemet. I framtiden vill de kunna vistas i naturen och fortsätta bada i hav och
sjöar. Att oljan inte låts komma ut i vattendragen är viktigt för dem.
Några barn ville även påpeka för politikerna att bostäder är viktiga, hur vi bygger
dem och hur vi låter naturen komma till runt omkring med gemensamma utrymmen.
Många av barnen trodde på att man kommer cykla mer i framtiden, och att bilarna
kommer drivas med el. Barnen hade en del idéer kring lösningar för en bättre värld.
Några barn hade en idé om en drönare som håller koll på alla som skräpar ner, talande
soptunnor som hjälper till vid återvinnig och avfallshantering, samt att sätta upp
skyltar för att folk ska ta hand om naturen. Det är tydligt under dialogerna att barnen
påverkar sina föräldrar till mer hållbara val.

4.2

Kartläggning och förutsättningar

Kartläggningen har utgått ifrån det lokala miljötillståndet i kommunen utifrån den
omvärldsgranskning
som
genomförts
men
även
i
dialog
med
tjänstepersonsorganisationen. Detta ger en god grund för politiska prioriteringar.
Den politiska viljan och ambitionsnivån är en viktig del för att nå ett framgångsrikt
arbete i hållbarhetsfrågan. Att hållbarhetsplanen är tydlig kommer vara en
förutsättning för kommunens framtida miljöarbete och om det ger effekt för att nå
upp till de globala miljömålen.
4.2.1

Varför ska kommunen ha ambitioner och prioritera hållbarhetsfrågan?

Att prioritera hållbarhetsfrågan handlar om att utveckla kommunen, att jobba för
den ekologiska utvecklingen och vara i linje med Parisavtalet samt Agenda 2030.
Hårdraget handlar det om en överlevnad på lång sikt. Vi behöver bryta ner de
nationella miljömålen till kommunala som anpassas efter våra behov och
förutsättningar. Syftet med att ha miljöambitioner och planer är att strukturera upp
hållbarhetsarbetet på ett tydligt sätt. Det handlar om att vara en attraktiv kommun
och att få livskvalitet för alla.
4.2.2

Vilka är drivkrafterna?

Drivkrafterna handlar om viljan inom och utom kommunen att skapa förutsättningar
för hållbara val. Hållbarhetsfrågan är viktig för alla generationer. För barn och
ungdomar är det självklart att vi måste jobba mer med frågan i kommunen. Politiken
måste arbeta för dem och inte bara se till här och nu:
”Så kom tonåringen hem förbannad i fredags och sa: ’Klimatet
drabbar oss unga: myndigheterna gör inget. Viruset drabbar er
äldre: myndigheterna gör allt.’ Det var så träffande att det gjorde
ont. Han hade rätt. Först när vi själva var hotade reagerade vi
och var beredda att ta till drastiska åtgärder. Nu, inför risken att
själva bli sjuka, var vi beredda att göra sådant forskarna sagt åt
oss i åratal att vi måste göra för barnens skull.”38
Det vi gör idag ger effekter imorgon.39

38
39

Gardell. 2020.
Medborgardialog 20 april 2020.
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4.2.3

Hur ska vi gå tillväga?

Kartläggningen har visat att det finns ett behov av tydliga ambitioner där
hållbarhetsplanen genomsyrar de viktigaste områdena inom kommunen. I den
kommande hållbarhetsplanen ska det finnas konkreta mål med delmål utefter den
ambition med prioriteringar som politiken fattar beslut om. Dessa mål ska vara
tidsatta och rapporteras till politiken så att de får insyn. Att planen blir välkänd är
viktig för implementeringen. Det ska vara tydligt för organisationen men inte minst
för invånarna vilka mål och ambitioner som Ängelholms kommun arbetar efter.
Styrningen behöver förtydligas och hållbarhetsplanen ska synkas med det pågående
visionsarbetet. Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras. Vi gör detta för
Ängelholmarna och det ska synas.
4.2.4

Vilken effekt vill vi se?

Effekten vi vill se handlar om att gå från dagens linjära ekonomi till en cirkulär, se
bild 8. Miljöbelastningen måste minska genom ändrat beteende och bättre
förutsättningar. Att skydda naturen, värna om biologisk mångfald och bidra till en
bra levnadsmiljö för Ängelholmarna. Vad som ska åstadkommas är även att skapa
en vilja inom kommunen att göra rätt val, och göra det lätt att göra rätt val både för
kommunens personal samt invånare. Med en tydlig styrning från politiken om
ambitioner ska inte kommunen vara ett hinder för att leva miljövänligt, utan att
underlätta detta.
Bild 8. Cirkulär ekonomi.

Källa: Naturskyddsföreningen. 2020.

4.2.5

Vad är våra förutsättningar?

Förutsättningarna för att lyckas med politiska ambitioner är att den kommande
hållbarhetsplanen är tydlig, att den går i linje med översiktsplanen och att frågan får
prioritet inom organisationen. En nämnd ska ha ett tydligt ansvar och följa upp
arbetet med målsättningen och planen.
För att efterleva målen behövs
hållbarhetsfrågan integreras i ordinarie styrning med tydliga strukturer och ledning.
Att implementera hållbarhetsfrågan i ordinarie processer är det mest effektiva sättet
att integrera frågan i den dagliga verksamheten och inte se det som ett projekt på
sidan av.
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4.2.6

Vad är vi bra på?

I Ängelholms kommun är vi bra på att bevara och nyttja naturen. Vår stad beskrivs
som grön och blå av barnen, vi har flera grönområden bevarade samt hav, sjöar och
vattendrag som får ta plats. Detta är något vi ska värna om och förstärka i
samhällsbyggandet. Vi har även en mångfald som vi sällan pratar om, kommunen har
en varierande natur med hav, sjöar, berg liknande områden, skog och åkrar. Många
ängelholmare uppskattar naturen och vill ta del av den.
Vår kommun är bra på avfallshantering och på att sortera matavfall. Vi har haft en
stabil politik med en sund ekonomi vilket bidragit till en lagom utveckling i
exempelvis bostadsbyggandet. Detta är något vi ska fortsätta med. Vi ska även värna
om det engagemang medborgarna har för sin kommun vilket visar sig i flera forum.
4.2.7

Vad är våra utmaningar?

Utifrån de diskussioner som beredningen haft utifrån analysen och kommunens
styrdokument har följande utvecklingsområden identifierats som ska vara med i den
kommande hållbarhetsplanen:
o

o
o

o
o

o
o

5

Ekonomiska. Det finns potential i att skapa möjligheter för personal att arbeta
mer med analys och arbete med miljöfrågorna, exempelvis fler naturreservat,
bekämpa invasiva arter, köpa in fler fossilfria fordon. Upphandling är ett
exempel på ett område där mycket kan ske och riktlinjer behövs.
Samsyn – att få med alla på samma linje. Det finns ett behov av ökad
samsyn, samt kunskap och förståelse för miljöfrågorna.
Intressekonflikter i politiska beslut. Det finns en möjlighet att skapa ökad
tydlighet och politisk vilja så att det sker effekter i praktiken. Idag sker
intressekonflikter där det inte alltid är tydligt vilken sakfråga om ska prioriteras.
Som exempel angående bevarande av åkermark. Det behöver förtydligas hur
målsättningar om hållbarhet ska prioriteras mot andra målsättningar.
Styrdokuments slagkraft. Dagens miljöplan är inte känd i alla verksamheter
och det är viktigt att den kommande hållbarhetsplanen får genomslagskraft så
den efterlevs.
Stöd, kunskap och engagemang. Idag är miljöfrågan i kommunen isolerad
och behöver ökad samverkan för att ge positiva effekter. Samarbete med
nationella och regionala aktörer är en möjlighet. Samverkan och stöd i frågor
angående exploatering, åkermark, ökad konsumtion och ökad transport för att
lära av varandra. Ett tydligare uppdrag där det finns tid att jobba med dessa
frågor och ett kunskapshöjande inom kommunen är eftersträvansvärt.
Ansvarsfördelning. En tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och vem
som har ansvar för frågan, då både politiskt och i tjänstepersonsorganisationen.
Uppföljning. En tydlig prioritering och uppföljning behövs finnas med i
planeringen av den kommande hållbarhetsplanen. Det ska inte falla mellan
stolarna.

Slutsats

Kommunerna och dess invånare har en avgörande roll för att nå upp till de globala
målen och skapa en hållbar livsstil. Under beredningens arbete har det blivit alltmer
självklart att hållbarhetsfrågan är något vi måste arbeta mer aktivt med, exempelvis
är havsnivåhöjningen ett tydligt hot för kommunen. Att ha tydliga miljömål och
rutiner i kommunen, så väl som att underlätta för medborgarna att göra hållbara val
är ett måste.
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Utgångspunkten ska vara att den totala miljöbelastningen ska minska. Ekvationen vi
behöver få ihop är hur utsläppen ska minska vilket medför att välmåendet i
kommunen ska öka. Det handlar om att skapa ett resilient samhälle med hälsosamma
miljöer, där naturen får plats och den biologiska mångfalden gynnas. Frågor som vi
måste beakta är klimatneutral teknik, befolkningsstorlek, hållbar tillväxt och att
säkerställa kommunens energiproduktion. Vad betyder dessa ödesfrågor för
Ängelholms kommun behöver specificeras i kommande hållbarhetsplan. Under
medborgardialogerna har det framkommit att hållbarhet innebär svåra val där det
krävs ett ställningstagande:
”Hur viktigt är plats för bostäder och industri jämfört med
tillgång till åkermark? Hur säkrar vi tillgången till dricksvatten av
god kvalitet? Hur styr vi transporter och resor till färdsätt och
drivmedel som är klimatsmarta? Vilken är vår faktiska
beredvillighet, som individer och som kommun, att ändra
beteenden och göra nya ställningstaganden, för klimatets
skull?”40
Vi behöver implementera hållbarhetsfrågan i ordinarie arbete och styrning för att
minska vår klimatpåverkan och uppnå bästa effektivitet. Precis som man hanterar
ekonomi och kvalitetsfrågor måste man hantera hållbarhet. Den politiska
organisationen har ett stort ansvar, inte bara verksamheterna. För att vi ska nå ett
resultat behöver ansvarsfördelningen vara tydlig med en nämnd som är särskilt
utsedd att leda och stödja arbetet precis som i Malmö stad, men där samtliga nämnder
har ett ansvar. Utifrån Ängelholms kommuns nämnders verksamhetsområden anser
beredningen att Miljö- och tillståndsnämnden (MTN) vore ett bra val om
kommunstyrelsen finner så. Det handlar om att det ska vara tydligt vem
tjänstepersoner ska rapportera till och inget ska falla mellan stolarna. Det har saknats
resurser vilket innebär att miljöplanen 2014-2021 inte har kunnat genomföras fullt
ut. Politiken ska få kontinuerlig uppföljning som ska visa resultaten för att
klimatutsläppen minskar och den biologiska mångfalden ökar enligt tidsplan.
Hållbarhetsplanen ska följas upp med tidsatta intervaller, delmål samt med möjlighet
för revidering.

5.1

Målsättning

Den föreslagna målsättningen och ambitionen handlar om att vi måste vilja och våga
ta ställning för detta. Den är satt till 2035 för att vara i linje med kommunens
kommande vision och utgår från den kartläggning och behov beredningen sett.
Politiska beslut ska vara modiga vägval där det finns en tydlig riktning så att vi får till
en politisk styrning. Det är viktigt att den kommande hållbarhetsplanen är tydlig med
vilka möjligheter som ges och inte blir en plan med enbart hinder och begränsningar.
Beredningen har kommit fram till följande målsättning med en identifierad ambition:
”I Ängelholms kommun ska det vara lätt att leva hållbart.
Vi är klimatneutrala, gynnar biologisk mångfald och värnar
om ett gott liv för människor och natur.”
Målsättningen vi ska nå med ambitionen är i linje med Parisavtalet så
klimatförändringen begränsas till 1,5 graders uppvärmning. Detta innebär att vi ska
vara en klimatneutral kommun till 2035. Vi ska skapa förutsättningar för
kommuninvånarna så att hela kommunen kan göra omställningen. Skyddade
40

Axelsson. 2020.
18

naturområden för land och sötvatten ska uppgå till 8 % till 2035 inom den
geografiska
kommunen
(med
naturreservat,
Natura
2000-områden,
41
biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden). Ängelholms kommun
ska även prioritera att skydda åkermark. Detta kräver delmål för minst varje
mandatperiod, så att varje politisk styrning har ett ansvar att jobba med målen.
Ängelholms kommun ska präglas av en medskaparanda där kommunal organisation
tillsammans med invånarna ska verka för en klimatneutral kommun. Den föreslagna
ambitionen präglas av nyfikenhet, att motivera och inspirera invånare genom det
livslånga lärandet till en klimatsmart livsstil. Hållbarhetsplanen måste rikta sig både
till invånarna och organisationen för att se till helheten och faktiskt göra en skillnad.
Det viktiga är att det ska vara lätt att fatta hållbara beslut, med tydliga riktlinjer där
kommunen hjälper sig själv och invånarna att göra hållbara val. Fler goda exempel
ska lyftas och kommuniceras. Kommunens roll är att:
o Föregå med gott exempel och minska miljöpåverkan från den
egna organisationen,
o Skapa förutsättningar för att medborgare och verksamheter i
kommunen ska kunna göra en hållbar omställning,
o Uppmuntra till att hela kommunen gemensamt ställer om och
blir hållbar.
Ambitionen att det ska vara lätt att göra hållbara val handlar om att kommunen ska
skapa förutsättningar, exempelvis plogade cykelvägar och ett smidigt system för
avfallshantering. Nyckeln är mer samverkan mellan olika aktörer, så som andra
kommuner, byggherrar, ekologer och energibolagen. Det kommer att krävas
kraftsamling för att ställa om. Att arbeta med incitament i vissa frågor är något
beredningen rekommenderar då det fungerat väl i grannkommuner som resulterat i
utvecklingsprojekt. Här finns flera exempel som bygglovsrabatter, mobilitet,
delningsekonomi genom bilpooler. Man måste våga testa och jobba experimentellt.
Då uppdraget innebär att även beskriva politiska prioriteringar har följande områden
specificerats för den kommande hållbarhetsplanen. De är indelade i teman och
specificerar både naturaspekten så väl som den samhälleliga för ekologisk hållbarhet,
och visar vad ekologisk hållbarhet innebär för Ängelholms kommun:
 Hållbar livsstil

Cirkulär resursanvändning, resor och transport, konsumtion.
I Ängelholms kommun arbetar vi tillsammans för att bidra till en
klimatneutral kommun. Det ska vara lätt för invånarna att göra hållbara
och hälsosamma val. Vår miljöpåverkan från transport och resor samt
konsumtion ska minska, och vi ska satsa på förnyelsebar energi. Vi
behöver gå från linjär resursanvändning till cirkulär för att klara
klimatmålen.
 Hållbart landskap

Bekämpa invasiva arter, bevara åkermark, skydda natur och vatten.
Ängelholm arbetar med tydliga rutiner för bevarandet av jordbruksmark
och för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen. Vi gynnar den
biologiska mångfalden genom att motverka spridning av invasiva arter och
Enligt Sveriges miljömål ska vi egentligen uppnå 20 % skyddade naturområden till
2020.
41
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att kontinuerligt utöka skyddet för natur och vatten. Naturen får mer plats
t.ex. genom att våtmarker restaureras, gräsmattor blir ängsmark och
grönstruktur som integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur för
invånarna ska främjas.
 Hållbart samhälle

Miljöanpassat byggande, planprioritering, miljökrav i upphandlingar.
Ängelholm ska ha ett miljö- och klimatanpassat byggande med en tydlig
planprioritering. Vi driver marknaden mot mer hållbara produkter och
tjänster genom att ständigt utveckla och följa upp miljökraven i
kommunens upphandlingar.
Prioriteringarna går i linje med kommunens framtidsförklaring och översiktsplan.
Målsättning med ambition och de tre prioriteringarna bör användas vid
kommunicering av kommunens hållbarhetsplan. Målsättningen har tydliga
kopplingar till social och ekonomisk hållbarhet och beredningen anser det viktigt att
kommande hållbarhetsplan har synergieffekter med andra hållbarhetsplaner. Det
finns en vinst med att beredningens förarbete till ekologisk hållbarhetsplan bearbetas
tillsammans i framtagandet av den politiska viljeriktningen och övergripande
färdplan kring hållbarhetsfrågorna som kommunfullmäktige fattade beslut om 202006-22 (KF § 125). På så sätt ska Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala
förutsättningar bidra till genomförandet av Agenda 2030. Den politiska viljan ska
vara tydlig, hållbarhetsplanen ska tydligt visa den föreslagna ambitionen med de tre
prioriterade områdena och skapa förutsättningar för ett klimatneutralt Ängelholm.
Allt detta för att minska vår miljöbelastning.
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Bilagor

7.1
Samtalsfrågor för medborgardialog gymnasieskolan 20 och
21 april (Samhällsvetenskapligt program och tekniskt program
inriktning samhällsbyggnad, åk 2)
Är Ängelholms kommun en hållbar kommun 2030? Vad tror ni behöver hända? Är det något
särskilt som gör att just Ängelholm kan nå dit?
 Vad jobbar människor med 2030?

7.2



Var kommer vår mat ifrån?



Vad konsumerar vi?



På vilket sätt och hur mycket transporterar vi oss?



Hur många bor det i kommunen?



Var och hur bor vi?



Har naturen fått mer eller mindre utrymme?

Bilaga 2 – Läslista aktuell forskning

Beredningens läslista över julen. Del av beredningens inläsning.
o Berggren, Jonas. 2018. The One-sided Worldview of Hans Rosling.
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o Götmark, Frank. 2019. En åldrande befolkning är en god sak. Kvartal, publicerad
12 februari 2019
o Hagbert, Pernilla, Finnvede, Göran, Fuehrer, Paul et al. 2018. Framtider bortom
BNP-tillväxt. Slutrapport från forskningsprogrammet ’Bortom BNP-tillväxt:
Scenarier för hållbart samhällsbyggande’.
o Hardin, Garrett. 1968. The Tragedy of the Commons. Meeting of the Pacific
Division of the American.
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o Ripple, William J. et al. 2017. World Scientists’ Warning to Humanity: A
Second Notice. BioScience, Volume 67, Issue 12, December 2017, Pages
1026–1028.
o Rockström, Johan & Luers, Amy. 2017. The 10 Science ‘Must Knows’ on Climate
Change. Earth League och Future Earth. Prepared by the Earth League and
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PROJEKTPLAN
Uppdrag:
Start
Beredning/Ordförande
Vem ansvarar för uppdraget och
genomförandet?
Bakgrund:
Vad är anledningen till att man vill
genomföra uppdraget? Tydlig
koppling till målet och nyttan.

Förarbete till hållbarhetsplan
Sep 2019

Slut

Maj 2020

Ordförande i beredning 2, Anne-Marie Lindén
Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för 20142021. Den har inte reviderats eller aktualiserats sedan 2014.
FN antog 2015 resolutionen Agenda 2030 för en hållbar
utveckling. Enligt Agenda 2030-delegationens slutbetänkande
ligger en stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till
genomförandet av Agenda 2030 på kommunal och regional
nivå. I november 2016 trädde det globala klimatavtalet som
beslutades vid FNs klimatkonferens i Paris 2015 ikraft.
Sedan den 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag som innebär
att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik
som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Det
svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål med preciseringar och ett tjugotal aktuella
etappmål.
Miljö och tillståndsnämnden har fått en sammanställning av
det strategiska miljöarbetet i Ängelholms kommun. Denna kan
fungera som underlag för beredningen.

Syfte:
Vad ska uppdraget leda fram till?
Varför är det viktigt att detta
genomförs?

Planeringshorisont
(tidsperspektiv)
Inom vilket tidsperspektiv uppdraget
spänner över.
Avgränsningar:
Eventuella avgränsningar. Vad ska
uppdraget inte omfatta?

Syftet med beredningsuppdraget är att kartlägga och analysera
förutsättningar, ta del av aktuell forskning och omvärldsanalys
för att därefter tydliggöra ambition och politiska prioriteringar
gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun.
Syftet med rapporten är även att öka kunskap och förståelse
hos förtroendevalda och tjänstpersoner om hållbar utveckling.
Förarbetet ska användas för att uppdatera nuvarande
miljöplan som går ut 2021. Tidsperspektiv för kommande
hållbarhetsplan bör vara 2030 med blick mot 2045 (Sveriges
målår för netto nollutsläpp)
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bliett-fossilfritt-valfardsland/
En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare, ekologisk
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessa
är beroende av varandra och hänger ihop. Beredningens arbete
syftar till att behandla det ekologiska
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hållbarhetsperspektivet men även hitta synergieffekter till de
två andra delarna.
Uppdraget omfattar inte att ta fram en ny miljöplan.
Uppdraget omfattar inte att föreslå politiska prioriteringar
inom social och ekonomisk hållbarhet utan arbetet med att
identifiera synergieffekter kommer inriktas på en mer
strategisk och strukturell nivå.
Resultat av beredningens arbete
Mål:
Vad ska levereras? Vad ska vara
uppnått när uppdraget är slutfört?

Beredningen ska leverera en slutrapport som ska fungera som
ett underlag till en ny hållbarhetsplan när den nuvarande
miljöplanen går ut 2021. I slutrapporten ska framgå hur
Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala
förutsättningar kan bidra till genomförandet av Agenda 2030.
- Kartläggning och analys
Vilka är våra förutsättningar? Vad har vi för utmaningar?
Vad är vi bra på? Vad kan vi bli bättre på?
- Prioritering
Vad ska vi satsa på? Vad behöver vi välja bort/prioritera
ner?
Vidare ska slutrapporten kunna ligga till grund för
kompetenshöjande insatser för förtroendevalda kring hållbar
utveckling.
Beredningsarbete genom dialog och delaktighet och i nära
samarbete med tjänsteorganisationen.

Genomförande:
Beredningen kommer att inleda kunskapsinhämtningen med
Kunskapsinhämtning/omvärldsanalys
globalt perspektiv, till nationellt, regionalt och lokalt. Från
Medborgardialoger
Agenda 2030 perspektivet till att handla mer om det
Studiebesök
ekologiska perspektivet. Beredningen kommer att arbeta med
kunskapsinhämtning/omvärldsanalys genom att bl.a. ta del av
externa och interna dokument. I den mån det är möjligt
kommer beredningen bjuda in externa föreläsare med
koppling till universitet/högskola och interna föreläsare. Vid
dessa tillfällen kommer beredningen arbeta med
kunskapsbaserade möten med en inledande
föreläsning/genomgång som återföljs av samtal och/eller
workshop. Eventuellt blir det även aktuellt med mindre
utbildningsinsatser för beredningen.
Beredningen kommer att planera medborgardialog en bit in i
uppdraget, efter att ha gjort en kunskapsinhämtning inom
området. Under en workshop kommer beredningen att
definiera ämne för medborgardialogen samt syfte, mål och
målgrupp. Redan vid uppdragsstart kan beredningens
presidium konstatera att ungas röster kommer bli särskilt
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viktiga att höra i detta uppdrag.

Samarbete/kontakter
Huvuduppdrag/Servicestöd
Externa kontakter
Övriga beredningar

Presidiet kommer att göra studiebesök i en dansk kommun
som ligger långt fram i miljöarbetet. Beredningen avser även
att bjuda in annan svensk kommun som ligger framkant inom
miljöarbetet, t ex Helsingborgs stad.
• Tf enhetschef natur och ekologisk hållbarhet /
miljöutvecklare, Robin Pehrsson
• Naturvårdshandläggare Hanna Bengtsson
• Miljöstrateg, David Thorstensson
• Chefsstrateg, Lena Åström
• Tjänstepersoner och/eller politiker från andra
beredningsuppdrag som har beröringspunkter, t ex En
jämlik kommun.
• Helsingborgs stad
• Malmö Stad
• Samsö i Danmark
• Glokala Sverige och SKL
• Länsstyrelsen Skåne
• Region Skåne
• Per Johansson, fil.dr. i humanekologin och fil.kand i
idéhistoria
• Pernilla Hagbert, forskare KTH at the division of
Urban and Regional Studies at the Dept. of Urban
Planning and Environment at KTH
• John Holmberg, professor i fysisk resursteori. Sveriges
första UNESCO professur i lärande för hållbar
utveckling.
Fler kontakter tillkommer under uppdragets gång.

Kommunikation:
Huvudbudskap för
kommunikationen och målgrupper

En kommunikationsplan kommer att tas fram tillsammans
med kommunikationsenheten. Presidiet vill arbeta aktivt med
kommunikationsinsatser, ämnet är väldigt aktuellt.
Kommunikationsinsatser i samband med att uppdraget
påbörjas, inför och efter medborgardialoger, inför studiebesök
och när beredningen är klar.
Budskapet grundas i själva uppdraget med tillägg att presidiet
väljer att arbeta med kunskapsinhämtning som kan bidra till
nytänkande inom ekologisk hållbarhet. Det övergripande
budskapet om beredningarnas uppdrag ska finnas med.
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Aktivitetsplan:
Tidplan med start och sluttider,
eventuella deadlines ska också anges.
Utvärdering av genomfört
uppdrag

Är påbörjad och uppdateras löpande under processen.
Presidiet, alternativt hela beredningen, utvärderar i slutet av
uppdraget enligt gemensam mall för beredningarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 215

Dnr KS 2020/414

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman den 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen
för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats.
Vid föreningsstämman beslutades också om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner vilket samtliga
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28
Insatskapital per medlem samt förlagslån, bilaga 1
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från arbetsutskottet från: Lars Nyander (S),
Christina Hanstål (M), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och
Liss Böcker (C).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Ängelholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett
insatsbelopp om 5 300 000 kronor,
att kommunfullmäktige årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i
Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren
2022, 2023 och 2024.
Beslutet ska expedieras till
Servicestöd/Ekonomi & kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-09-28
Diarienummer: KS 2020/414

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning
av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman den 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Vid föreningsstämman beslutades också om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner
vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28
Insatskapital per medlem samt förlagslån, bilaga 1

Utredning
Ängelholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken
bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
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Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser
ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Ängelholms kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-28 till
5 300 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav har även förlagslånen från medlemmarna till
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. Beloppet ska i så fall
inbetalas senast den 20 november 2020.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att
delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner,
vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra
åren enligt följande:
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År

Kapitalinsats
(kr/invånare)

2020
2021
2022
2023
2024

900
1 000
1 100
1 200
1 300

Tillkommande kapitalinsats, kronor per år,
Ängelholms kommun

0
0
2 745 800
4 022 900
4 022 900

Summa totalt
insatskapital

41 506 100
41 506 100
44 251 900
48 274 800
52 297 700

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. För Ängelholms kommuns del behöver tillkommande kapitalinsats betalas först från och med 2022 eftersom aktuell
insatsnivå överstiger kraven fram till och med 2021.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner.
Beloppen enligt ovan belastar inte årets resultat utan är likviditetsbelastande poster.
Insatskapitalet bokförs som en tillgång i balansräkningen. Ränta utgår på insatskapitalet. Nivån beslutas årligen av föreningsstämman, men de senaste åren har denna uppgått till Riksbankens reporänta + 2,0%.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Ängelholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett
insatsbelopp om 5 300 000 kronor,
att kommunfullmäktige årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2022, 2023 och 2024.
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Lilian Eriksson
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Servicestöd/Ekonomi & kvalitet
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Medlemsnamn

ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS STAD
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN

Aktuell insats inkl
överinsats

25 580 700,00
30 405 694,00
17 552 700,00
5 883 300,00
12 267 900,00
2 598 300,00
5 835 600,00
23 193 900,00
10 007 100,00
19 819 800,00
8 600 400,00
7 338 808,00
2 205 900,00
13 886 100,00
25 098 300,00
7 786 800,00
23 934 600,00
9 612 900,00
45 643 500,00
93 255 840,00
80 010 900,00
4 789 800,00
11 362 500,00
5 816 700,00
15 687 000,00
12 977 100,00
4 319 100,00
8 577 900,00
2 785 010,00
7 607 700,00
25 477 200,00
14 938 200,00
8 260 052,00
37 703 700,00
88 864 560,00
28 961 100,00
5 082 300,00
11 957 400,00
38 654 100,00
18 821 959,00
53 294 998,00
9 551 700,00
19 035 000,00
14 617 800,00
10 241 100,00

Aktuell Insatsnivå
Förlagslån
Aktuell insats inkl.
överinsats och
förlagslån
3 400 000
4 688 000
3 388 000
1 100 000
2 088 000
700 000
1 288 000
4 600 000
1 500 000
4 100 000
2 088 000
1 200 000
600 000
2 300 000
5 888 000
1 600 000
5 200 000
0
6 500 000
0
14 588 000
888 000
2 000 000
1 688 000
2 900 000
2 200 000
600 000
1 500 000
700 000
1 300 000
0
3 200 000
1 600 000
0
17 300 000
5 800 000
1 000 000
1 900 000
5 600 000
0
7 500 000
2 200 000
4 100 000
2 500 000
2 100 000

28 980 700
35 093 694
20 940 700
6 983 300
14 355 900
3 298 300
7 123 600
27 793 900
11 507 100
23 919 800
10 688 400
8 538 808
2 805 900
16 186 100
30 986 300
9 386 800
29 134 600
9 612 900
52 143 500
93 255 840
94 598 900
5 677 800
13 362 500
7 504 700
18 587 000
15 177 100
4 919 100
10 077 900
3 485 010
8 907 700
25 477 200
18 138 200
9 860 052
37 703 700
106 164 560
34 761 100
6 082 300
13 857 400
44 254 100
18 821 959
60 794 998
11 751 700
23 135 000
17 117 800
12 341 100

FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS STAD
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN

5 845 500,00
9 021 600,00
25 863 300,00
8 089 983,00
8 759 700,00
8 050 500,00
5 067 000,00
4 706 100,00
16 407 900,00
86 986 080,00
344 418 300,00
11 772 000,00
9 999 000,00
6 626 219,00
13 783 500,00
14 036 400,00
84 983 040,00
13 878 000,00
31 565 448,00
8 847 900,00
12 379 500,00
13 576 500,00
8 438 400,00
8 084 700,00
7 256 961,00
91 213 200,00
33 569 100,00
12 364 200,00
9 250 200,00
18 030 600,00
6 242 400,00
9 201 600,00
22 279 500,00
32 661 900,00
45 508 500,00
7 951 490,00
5 203 800,00
13 434 300,00
14 193 000,00
4 564 800,00
66 970 800,00
112 183 200,00
14 600 700,00
58 208 400,00
6 107 400,00
29 097 000,00
27 048 600,00
57 913 200,00
79 515 000,00
25 699 875,00

1 300 000
2 100 000
0
1 700 000
1 300 000
1 500 000
1 100 000
1 100 000
3 600 000
11 500 000
0
2 600 000
2 000 000
2 600 000
2 100 000
3 288 000
15 700 000
2 488 000
13 700 000
2 200 000
2 700 000
2 300 000
1 600 000
1 688 000
2 388 000
17 288 000
6 900 000
2 888 000
0
3 788 000
1 200 000
2 300 000
3 688 000
4 200 000
8 600 000
3 300 000
1 288 000
2 400 000
0
1 200 000
0
20 900 000
3 000 000
11 500 000
1 200 000
5 400 000
4 400 000
8 100 000
16 000 000
4 300 000

7 145 500
11 121 600
25 863 300
9 789 983
10 059 700
9 550 500
6 167 000
5 806 100
20 007 900
98 486 080
344 418 300
14 372 000
11 999 000
9 226 219
15 883 500
17 324 400
100 683 040
16 366 000
45 265 448
11 047 900
15 079 500
15 876 500
10 038 400
9 772 700
9 644 961
108 501 200
40 469 100
15 252 200
9 250 200
21 818 600
7 442 400
11 501 600
25 967 500
36 861 900
54 108 500
11 251 490
6 491 800
15 834 300
14 193 000
5 764 800
66 970 800
133 083 200
17 600 700
69 708 400
7 307 400
34 497 000
31 448 600
66 013 200
95 515 000
29 999 875

KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA STAD
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN
LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS STAD
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN

10 620 000,00
8 815 500,00
20 916 900,00
15 715 800,00
14 494 500,00
16 523 100,00
73 643 400,00
21 702 600,00
13 183 200,00
18 914 400,00
71 229 600,00
7 442 100,00
38 100 600,00
9 069 533,00
22 838 400,00
21 402 900,00
39 216 600,00
5 097 600,00
6 742 800,00
13 726 800,00
20 101 040,00
7 430 400,00
34 884 900,00
11 860 200,00
20 942 100,00
128 388 240,00
24 769 800,00
17 124 300,00
4 421 700,00
20 651 400,00
23 427 000,00
68 479 200,00
41 425 303,00
10 959 300,00
12 869 100,00
8 972 100,00
2 388 041,00
21 793 500,00
8 594 100,00
30 498 300,00
8 390 700,00
23 785 200,00
18 005 400,00
38 612 700,00
6 398 100,00
9 218 700,00
3 350 486,00
58 018 500,00
11 751 300,00
13 048 200,00

2 300 000
2 000 000
4 600 000
0
2 588 000
4 200 000
10 600 000
4 200 000
2 700 000
2 200 000
7 800 000
1 200 000
7 500 000
0
5 000 000
3 900 000
4 900 000
1 000 000
1 000 000
2 700 000
6 800 000
1 600 000
6 800 000
2 700 000
3 200 000
0
4 600 000
3 500 000
888 000
2 500 000
4 900 000
9 588 000
18 300 000
2 488 000
2 600 000
2 000 000
700 000
4 700 000
0
5 700 000
1 800 000
3 400 000
4 200 000
8 100 000
1 300 000
1 500 000
800 000
0
2 300 000
2 300 000

12 920 000
10 815 500
25 516 900
15 715 800
17 082 500
20 723 100
84 243 400
25 902 600
15 883 200
21 114 400
79 029 600
8 642 100
45 600 600
9 069 533
27 838 400
25 302 900
44 116 600
6 097 600
7 742 800
16 426 800
26 901 040
9 030 400
41 684 900
14 560 200
24 142 100
128 388 240
29 369 800
20 624 300
5 309 700
23 151 400
28 327 000
78 067 200
59 725 303
13 447 300
15 469 100
10 972 100
3 088 041
26 493 500
8 594 100
36 198 300
10 190 700
27 185 200
22 205 400
46 712 700
7 698 100
10 718 700
4 150 486
58 018 500
14 051 300
15 348 200

NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA STAD
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN

9 316 800,00
5 222 700,00
8 559 900,00
6 376 500,00
113 603 760,00
52 802 100,00
3 758 400,00
17 742 600,00
9 172 800,00
48 157 200,00
24 750 000,00
27 405 900,00
5 270 400,00
11 727 900,00
6 130 800,00
13 548 600,00
11 545 200,00
23 670 900,00
10 322 100,00
10 395 900,00
5 176 991,00
33 584 400,00
6 604 200,00
37 965 600,00
4 848 300,00
52 202 700,00
6 051 600,00
25 398 900,00
10 230 154,00
19 732 500,00
4 384 213,00
34 049 700,00
43 317 000,00
17 158 500,00
16 573 500,00
16 839 900,00
64 821 600,00
3 987 900,00
13 650 300,00
48 199 500,00
9 640 800,00
17 798 400,00
63 225 900,00
66 636 900,00
2 264 400,00
8 105 400,00
20 694 600,00
22 747 500,00
3 695 400,00
5 359 500,00

1 300 000
900 000
1 700 000
1 300 000
21 000 000
0
800 000
3 600 000
1 600 000
0
4 600 000
6 000 000
900 000
2 488 000
1 000 000
2 000 000
2 500 000
4 300 000
2 700 000
2 200 000
600 000
0
0
5 900 000
1 100 000
7 800 000
1 200 000
5 100 000
1 900 000
3 800 000
0
4 988 000
7 200 000
3 500 000
3 500 000
3 288 000
9 888 000
700 000
2 400 000
0
1 800 000
4 200 000
0
0
700 000
1 900 000
2 700 000
4 500 000
700 000
1 300 000

10 616 800
6 122 700
10 259 900
7 676 500
134 603 760
52 802 100
4 558 400
21 342 600
10 772 800
48 157 200
29 350 000
33 405 900
6 170 400
14 215 900
7 130 800
15 548 600
14 045 200
27 970 900
13 022 100
12 595 900
5 776 991
33 584 400
6 604 200
43 865 600
5 948 300
60 002 700
7 251 600
30 498 900
12 130 154
23 532 500
4 384 213
39 037 700
50 517 000
20 658 500
20 073 500
20 127 900
74 709 600
4 687 900
16 050 300
48 199 500
11 440 800
21 998 400
63 225 900
66 636 900
2 964 400
10 005 400
23 394 600
27 247 500
4 395 400
6 659 500

STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS STAD
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS STAD
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS STAD
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN

30 490 200,00
11 424 600,00
10 540 800,00
41 499 000,00
12 082 500,00
8 926 200,00
4 950 835,00
18 415 800,00
9 455 400,00
13 800 600,00
9 977 400,00
9 990 000,00
22 910 400,00
12 961 800,00
82 609 200,00
15 444 000,00
11 111 400,00
9 777 600,00
6 359 589,00
18 220 500,00
16 222 500,00
10 978 200,00
13 783 500,00
11 706 300,00
10 792 800,00
5 601 437,00
10 476 000,00
16 574 400,00
39 023 100,00
51 236 100,00
10 677 600,00
41 559 300,00
8 164 800,00
48 165 300,00
20 919 600,00
102 321 360,00
22 758 300,00
37 634 400,00
168 061 860,00
8 299 800,00
6 653 700,00
12 034 800,00
6 891 300,00
28 772 100,00
6 024 600,00
14 037 300,00
54 379 800,00
7 622 555,00
23 982 300,00
6 124 500,00

5 900 000
1 900 000
2 200 000
0
2 288 000
2 200 000
0
2 600 000
2 000 000
3 288 000
1 788 000
2 000 000
5 000 000
2 400 000
0
3 000 000
1 700 000
0
0
3 388 000
3 400 000
2 500 000
2 188 000
2 200 000
2 500 000
1 500 000
2 400 000
3 700 000
7 400 000
6 688 000
2 200 000
0
1 600 000
6 188 000
3 888 000
12 000 000
3 500 000
0
0
1 600 000
1 100 000
2 500 000
1 288 000
0
1 188 000
0
6 400 000
2 000 000
4 700 000
1 200 000

36 390 200
13 324 600
12 740 800
41 499 000
14 370 500
11 126 200
4 950 835
21 015 800
11 455 400
17 088 600
11 765 400
11 990 000
27 910 400
15 361 800
82 609 200
18 444 000
12 811 400
9 777 600
6 359 589
21 608 500
19 622 500
13 478 200
15 971 500
13 906 300
13 292 800
7 101 437
12 876 000
20 274 400
46 423 100
57 924 100
12 877 600
41 559 300
9 764 800
54 353 300
24 807 600
114 321 360
26 258 300
37 634 400
168 061 860
9 899 800
7 753 700
14 534 800
8 179 300
28 772 100
7 212 600
14 037 300
60 779 800
9 622 555
28 682 300
7 324 500

VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTADS KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN
ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN
REGION BLEKINGE
REGION KALMARLÄN
REGION DALARNA
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
REGION SÖRMLAND
REGION UPPSALA
REGION VÄRMLAND
REGION ÖREBRO LÄN
REGION GÄVLEBORG
REGION KRONOBERG
REGION NORRBOTTEN
REGION VÄSTERBOTTEN
REGION VÄSTMANLAND

13 767 300,00
4 844 700,00
8 027 100,00
9 980 100,00
34 101 000,00
7 754 400,00
37 800 000,00
20 427 324,00
32 444 100,00
99 034 963,00
3 294 000,00
25 893 900,00
11 093 400,00
8 545 500,00
9 499 500,00
8 823 600,00
2 138 425,00
14 245 200,00
10 383 300,00
14 317 200,00
6 346 800,00
8 363 700,00
7 353 900,00
36 206 100,00
11 630 700,00
4 716 000,00
118 884 960,00
8 759 700,00
49 723 200,00
19 734 300,00
12 691 800,00
3 068 100,00
4 142 700,00
6 467 806,00
9 817 840,00
50 585 040,00
17 805 452,00
50 519 880,00
17 435 306,00
49 444 380,00
51 867 000,00
12 084 730,00
34 446 420,00
10 405 465,00
48 627 720,00
47 106 540,00

2 700 000
1 188 000
1 600 000
1 500 000
4 700 000
1 700 000
0
0
5 400 000
14 100 000
900 000
5 300 000
0
2 188 000
600 000
600 000
700 000
2 200 000
2 100 000
2 900 000
1 400 000
1 588 000
1 700 000
5 300 000
2 000 000
900 000
14 188 000
1 800 000
10 600 000
3 800 000
2 400 000
800 000
888 000
0
0
0
0
16 688 000
12 488 000
11 500 000
17 000 000
24 300 000
0
9 700 000
0
10 088 000

16 467 300
6 032 700
9 627 100
11 480 100
38 801 000
9 454 400
37 800 000
20 427 324
37 844 100
113 134 963
4 194 000
31 193 900
11 093 400
10 733 500
10 099 500
9 423 600
2 838 425
16 445 200
12 483 300
17 217 200
7 746 800
9 951 700
9 053 900
41 506 100
13 630 700
5 616 000
133 072 960
10 559 700
60 323 200
23 534 300
15 091 800
3 868 100
5 030 700
6 467 806
9 817 840
50 585 040
17 805 452
67 207 880
29 923 306
60 944 380
68 867 000
36 384 730
34 446 420
20 105 465
48 627 720
57 194 540

Ny insatsnivå

28 423 000
41 420 000
19 503 000
6 537 000
13 631 000
2 887 000
6 484 000
25 771 000
11 119 000
22 022 000
9 556 000
7 067 000
2 451 000
15 429 000
27 887 000
8 652 000
26 594 000
10 681 000
50 715 000
103 617 600
88 901 000
5 322 000
12 625 000
6 463 000
17 430 000
14 419 000
4 799 000
9 531 000
2 757 000
8 453 000
28 308 000
16 598 000
9 009 000
41 893 000
98 738 400
32 179 000
5 647 000
13 286 000
42 949 000
33 246 000
58 340 000
10 613 000
21 150 000
16 242 000
11 379 000

Insatsnivå 1000
Att betala in exk
förlagslån

2 842 300
11 014 306
1 950 300
653 700
1 363 100
288 700
648 400
2 577 100
1 111 900
2 202 200
955 600
0
245 100
1 542 900
2 788 700
865 200
2 659 400
1 068 100
5 071 500
10 361 760
8 890 100
532 200
1 262 500
646 300
1 743 000
1 441 900
479 900
953 100
0
845 300
2 830 800
1 659 800
748 948
4 189 300
9 873 840
3 217 900
564 700
1 328 600
4 294 900
14 424 041
5 045 002
1 061 300
2 115 000
1 624 200
1 137 900

Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
0,00
6 326 306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 068 100,00
0,00
10 361 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 830 800,00
0,00
0,00
4 189 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 424 041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31 265 300
45 562 000
21 453 300
7 190 700
14 994 100
3 175 700
7 132 400
28 348 100
12 230 900
24 224 200
10 511 600
7 773 700
2 696 100
16 971 900
30 675 700
9 517 200
29 253 400
11 749 100
55 786 500
113 979 360
97 791 100
5 854 200
13 887 500
7 109 300
19 173 000
15 860 900
5 278 900
10 484 100
3 032 700
9 298 300
31 138 800
18 257 800
9 909 900
46 082 300
108 612 240
35 396 900
6 211 700
14 614 600
47 243 900
36 570 600
64 174 000
11 674 300
23 265 000
17 866 200
12 516 900

Insatsnivå 1100
Att betala in exk
förlagslån

5 684 600
15 156 306
3 900 600
1 307 400
2 726 200
577 400
1 296 800
5 154 200
2 223 800
4 404 400
1 911 200
434 892
490 200
3 085 800
5 577 400
1 730 400
5 318 800
2 136 200
10 143 000
20 723 520
17 780 200
1 064 400
2 525 000
1 292 600
3 486 000
2 883 800
959 800
1 906 200
247 690
1 690 600
5 661 600
3 319 600
1 649 848
8 378 600
19 747 680
6 435 800
1 129 400
2 657 200
8 589 800
17 748 641
10 879 002
2 122 600
4 230 000
3 248 400
2 275 800

6 495 000
10 024 000
28 737 000
11 365 000
9 733 000
8 945 000
5 630 000
5 229 000
18 231 000
96 651 200
382 687 000
13 080 000
11 110 000
11 606 000
15 315 000
15 596 000
94 425 600
15 420 000
91 676 000
9 831 000
13 755 000
15 085 000
9 376 000
8 983 000
9 588 000
101 348 000
37 299 000
13 738 000
10 278 000
20 034 000
6 936 000
10 224 000
24 755 000
36 291 000
50 565 000
26 942 000
5 782 000
14 927 000
15 770 000
5 072 000
74 412 000
124 648 000
16 223 000
64 676 000
6 786 000
32 330 000
30 054 000
64 348 000
88 350 000
34 755 000

649 500
1 002 400
2 873 700
3 275 017
973 300
894 500
563 000
522 900
1 823 100
9 665 120
38 268 700
1 308 000
1 111 000
4 979 781
1 531 500
1 559 600
9 442 560
1 542 000
60 110 552
983 100
1 375 500
1 508 500
937 600
898 300
2 331 039
10 134 800
3 729 900
1 373 800
1 027 800
2 003 400
693 600
1 022 400
2 475 500
3 629 100
5 056 500
18 990 510
578 200
1 492 700
1 577 000
507 200
7 441 200
12 464 800
1 622 300
6 467 600
678 600
3 233 000
3 005 400
6 434 800
8 835 000
9 055 125

0,00
0,00
2 873 700,00
1 575 017,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 268 700,00
0,00
0,00
2 379 781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 410 552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 027 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 690 510,00
0,00
0,00
1 577 000,00
0,00
7 441 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 755 125,00

7 144 500
11 026 400
31 610 700
12 501 500
10 706 300
9 839 500
6 193 000
5 751 900
20 054 100
106 316 320
420 955 700
14 388 000
12 221 000
12 766 600
16 846 500
17 155 600
103 868 160
16 962 000
100 843 600
10 814 100
15 130 500
16 593 500
10 313 600
9 881 300
10 546 800
111 482 800
41 028 900
15 111 800
11 305 800
22 037 400
7 629 600
11 246 400
27 230 500
39 920 100
55 621 500
29 636 200
6 360 200
16 419 700
17 347 000
5 579 200
81 853 200
137 112 800
17 845 300
71 143 600
7 464 600
35 563 000
33 059 400
70 782 800
97 185 000
38 230 500

1 299 000
2 004 800
5 747 400
4 411 517
1 946 600
1 789 000
1 126 000
1 045 800
3 646 200
19 330 240
76 537 400
2 616 000
2 222 000
6 140 381
3 063 000
3 119 200
18 885 120
3 084 000
69 278 152
1 966 200
2 751 000
3 017 000
1 875 200
1 796 600
3 289 839
20 269 600
7 459 800
2 747 600
2 055 600
4 006 800
1 387 200
2 044 800
4 951 000
7 258 200
10 113 000
21 684 710
1 156 400
2 985 400
3 154 000
1 014 400
14 882 400
24 929 600
3 244 600
12 935 200
1 357 200
6 466 000
6 010 800
12 869 600
17 670 000
12 530 625

11 800 000
9 795 000
23 241 000
17 462 000
16 105 000
18 359 000
81 826 000
24 114 000
14 648 000
21 016 000
79 144 000
8 269 000
42 334 000
31 705 000
25 376 000
23 781 000
43 574 000
5 664 000
7 492 000
15 252 000
42 568 000
8 256 000
38 761 000
13 178 000
23 269 000
142 653 600
27 522 000
19 027 000
4 913 000
22 946 000
26 030 000
76 088 000
117 948 000
12 177 000
14 299 000
9 969 000
3 068 000
24 215 000
9 549 000
33 887 000
9 323 000
26 428 000
20 006 000
42 903 000
7 109 000
10 243 000
3 663 000
64 465 000
13 057 000
14 498 000

1 180 000
979 500
2 324 100
1 746 200
1 610 500
1 835 900
8 182 600
2 411 400
1 464 800
2 101 600
7 914 400
826 900
4 233 400
22 635 467
2 537 600
2 378 100
4 357 400
566 400
749 200
1 525 200
22 466 960
825 600
3 876 100
1 317 800
2 326 900
14 265 360
2 752 200
1 902 700
491 300
2 294 600
2 603 000
7 608 800
76 522 697
1 217 700
1 429 900
996 900
679 959
2 421 500
954 900
3 388 700
932 300
2 642 800
2 000 600
4 290 300
710 900
1 024 300
312 514
6 446 500
1 305 700
1 449 800

0,00
0,00
0,00
1 746 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 400,00
0,00
0,00
22 635 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 666 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 265 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 222 697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
954 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 446 500,00
0,00
0,00

12 980 000
10 774 500
25 565 100
19 208 200
17 715 500
20 194 900
90 008 600
26 525 400
16 112 800
23 117 600
87 058 400
9 095 900
46 567 400
34 875 500
27 913 600
26 159 100
47 931 400
6 230 400
8 241 200
16 777 200
46 824 800
9 081 600
42 637 100
14 495 800
25 595 900
156 918 960
30 274 200
20 929 700
5 404 300
25 240 600
28 633 000
83 696 800
129 742 800
13 394 700
15 728 900
10 965 900
3 374 800
26 636 500
10 503 900
37 275 700
10 255 300
29 070 800
22 006 600
47 193 300
7 819 900
11 267 300
4 029 300
70 911 500
14 362 700
15 947 800

2 360 000
1 959 000
4 648 200
3 492 400
3 221 000
3 671 800
16 365 200
4 822 800
2 929 600
4 203 200
15 828 800
1 653 800
8 466 800
25 805 967
5 075 200
4 756 200
8 714 800
1 132 800
1 498 400
3 050 400
26 723 760
1 651 200
7 752 200
2 635 600
4 653 800
28 530 720
5 504 400
3 805 400
982 600
4 589 200
5 206 000
15 217 600
88 317 497
2 435 400
2 859 800
1 993 800
986 759
4 843 000
1 909 800
6 777 400
1 864 600
5 285 600
4 001 200
8 580 600
1 421 800
2 048 600
678 814
12 893 000
2 611 400
2 899 600

10 352 000
5 803 000
9 511 000
7 085 000
126 226 400
58 669 000
4 176 000
19 714 000
10 192 000
53 508 000
27 500 000
30 451 000
5 856 000
13 031 000
6 812 000
15 054 000
12 828 000
26 301 000
11 469 000
11 551 000
6 052 000
37 316 000
7 338 000
42 184 000
5 387 000
58 003 000
6 724 000
28 221 000
10 748 000
21 925 000
16 750 000
37 833 000
48 130 000
19 065 000
18 415 000
18 711 000
72 024 000
4 431 000
15 167 000
53 555 000
10 712 000
19 776 000
70 251 000
74 041 000
2 516 000
9 006 000
22 994 000
25 275 000
4 106 000
5 955 000

1 035 200
580 300
951 100
708 500
12 622 640
5 866 900
417 600
1 971 400
1 019 200
5 350 800
2 750 000
3 045 100
585 600
1 303 100
681 200
1 505 400
1 282 800
2 630 100
1 146 900
1 155 100
875 009
3 731 600
733 800
4 218 400
538 700
5 800 300
672 400
2 822 100
517 846
2 192 500
12 365 787
3 783 300
4 813 000
1 906 500
1 841 500
1 871 100
7 202 400
443 100
1 516 700
5 355 500
1 071 200
1 977 600
7 025 100
7 404 100
251 600
900 600
2 299 400
2 527 500
410 600
595 500

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 866 900,00
0,00
0,00
0,00
5 350 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275 009,00
3 731 600,00
733 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 365 787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 355 500,00
0,00
0,00
7 025 100,00
7 404 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 387 200
6 383 300
10 462 100
7 793 500
138 849 040
64 535 900
4 593 600
21 685 400
11 211 200
58 858 800
30 250 000
33 496 100
6 441 600
14 334 100
7 493 200
16 559 400
14 110 800
28 931 100
12 615 900
12 706 100
6 657 200
41 047 600
8 071 800
46 402 400
5 925 700
63 803 300
7 396 400
31 043 100
11 822 800
24 117 500
18 425 000
41 616 300
52 943 000
20 971 500
20 256 500
20 582 100
79 226 400
4 874 100
16 683 700
58 910 500
11 783 200
21 753 600
77 276 100
81 445 100
2 767 600
9 906 600
25 293 400
27 802 500
4 516 600
6 550 500

2 070 400
1 160 600
1 902 200
1 417 000
25 245 280
11 733 800
835 200
3 942 800
2 038 400
10 701 600
5 500 000
6 090 200
1 171 200
2 606 200
1 362 400
3 010 800
2 565 600
5 260 200
2 293 800
2 310 200
1 480 209
7 463 200
1 467 600
8 436 800
1 077 400
11 600 600
1 344 800
5 644 200
1 592 646
4 385 000
14 040 787
7 566 600
9 626 000
3 813 000
3 683 000
3 742 200
14 404 800
886 200
3 033 400
10 711 000
2 142 400
3 955 200
14 050 200
14 808 200
503 200
1 801 200
4 598 800
5 055 000
821 200
1 191 000

33 878 000
12 694 000
11 712 000
46 110 000
13 425 000
9 918 000
14 268 000
20 462 000
10 506 000
15 334 000
11 086 000
11 100 000
25 456 000
14 402 000
91 788 000
17 160 000
12 346 000
10 864 000
12 846 000
20 245 000
18 025 000
12 198 000
15 315 000
13 007 000
11 992 000
7 125 000
11 640 000
18 416 000
43 359 000
56 929 000
11 864 000
46 177 000
9 072 000
53 517 000
23 244 000
113 690 400
25 287 000
41 816 000
186 735 400
9 222 000
7 393 000
13 372 000
7 657 000
31 969 000
6 694 000
15 597 000
60 422 000
12 003 000
26 647 000
6 805 000

3 387 800
1 269 400
1 171 200
4 611 000
1 342 500
991 800
9 317 165
2 046 200
1 050 600
1 533 400
1 108 600
1 110 000
2 545 600
1 440 200
9 178 800
1 716 000
1 234 600
1 086 400
6 486 411
2 024 500
1 802 500
1 219 800
1 531 500
1 300 700
1 199 200
1 523 563
1 164 000
1 841 600
4 335 900
5 692 900
1 186 400
4 617 700
907 200
5 351 700
2 324 400
11 369 040
2 528 700
4 181 600
18 673 540
922 200
739 300
1 337 200
765 700
3 196 900
669 400
1 559 700
6 042 200
4 380 445
2 664 700
680 500

0,00
0,00
0,00
4 611 000,00
0,00
0,00
9 317 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 178 800,00
0,00
0,00
1 086 400,00
6 486 411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 563,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 617 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 181 600,00
18 673 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 196 900,00
0,00
1 559 700,00
0,00
2 380 445,00
0,00
0,00

37 265 800
13 963 400
12 883 200
50 721 000
14 767 500
10 909 800
15 694 800
22 508 200
11 556 600
16 867 400
12 194 600
12 210 000
28 001 600
15 842 200
100 966 800
18 876 000
13 580 600
11 950 400
14 130 600
22 269 500
19 827 500
13 417 800
16 846 500
14 307 700
13 191 200
7 837 500
12 804 000
20 257 600
47 694 900
62 621 900
13 050 400
50 794 700
9 979 200
58 868 700
25 568 400
125 059 440
27 815 700
45 997 600
205 408 940
10 144 200
8 132 300
14 709 200
8 422 700
35 165 900
7 363 400
17 156 700
66 464 200
13 203 300
29 311 700
7 485 500

6 775 600
2 538 800
2 342 400
9 222 000
2 685 000
1 983 600
10 743 965
4 092 400
2 101 200
3 066 800
2 217 200
2 220 000
5 091 200
2 880 400
18 357 600
3 432 000
2 469 200
2 172 800
7 771 011
4 049 000
3 605 000
2 439 600
3 063 000
2 601 400
2 398 400
2 236 063
2 328 000
3 683 200
8 671 800
11 385 800
2 372 800
9 235 400
1 814 400
10 703 400
4 648 800
22 738 080
5 057 400
8 363 200
37 347 080
1 844 400
1 478 600
2 674 400
1 531 400
6 393 800
1 338 800
3 119 400
12 084 400
5 580 745
5 329 400
1 361 000

15 297 000
5 383 000
8 919 000
11 089 000
37 890 000
8 616 000
42 000 000
34 560 000
36 049 000
86 970 000
3 660 000
28 771 000
12 326 000
9 495 000
10 555 000
9 804 000
2 794 000
15 828 000
11 537 000
15 908 000
7 052 000
9 293 000
8 171 000
40 229 000
12 923 000
5 240 000
132 094 400
9 733 000
55 248 000
21 927 000
14 102 000
3 409 000
4 603 000
31 921 200
49 089 200
56 205 600
26 162 000
56 133 200
76 742 600
54 938 200
57 630 000
57 476 400
38 273 800
50 018 600
54 030 800
52 340 600

1 529 700
538 300
891 900
1 108 900
3 789 000
861 600
4 200 000
14 132 676
3 604 900
0
366 000
2 877 100
1 232 600
949 500
1 055 500
980 400
655 575
1 582 800
1 153 700
1 590 800
705 200
929 300
817 100
4 022 900
1 292 300
524 000
13 209 440
973 300
5 524 800
2 192 700
1 410 200
340 900
460 300
25 453 394
39 271 360
5 620 560
8 356 548
5 613 320
59 307 294
5 493 820
5 763 000
45 391 670
3 827 380
39 613 135
5 403 080
5 234 060

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200 000,00
14 132 676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 232 600,00
0,00
455 500,00
380 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 453 394,00
39 271 360,00
5 620 560,00
8 356 548,00
0,00
46 819 294,00
0,00
0,00
21 091 670,00
3 827 380,00
29 913 135,00
5 403 080,00
0,00

16 826 700
5 921 300
9 810 900
12 197 900
41 679 000
9 477 600
46 200 000
38 016 000
39 653 900
95 667 000
4 026 000
31 648 100
13 558 600
10 444 500
11 610 500
10 784 400
3 073 400
17 410 800
12 690 700
17 498 800
7 757 200
10 222 300
8 988 100
44 251 900
14 215 300
5 764 000
145 303 840
10 706 300
60 772 800
24 119 700
15 512 200
3 749 900
5 063 300
35 113 320
53 998 120
61 826 160
28 778 200
61 746 520
84 416 860
60 432 020
63 393 000
63 224 040
42 101 180
55 020 460
59 433 880
57 574 660

3 059 400
1 076 600
1 783 800
2 217 800
7 578 000
1 723 200
8 400 000
17 588 676
7 209 800
0
732 000
5 754 200
2 465 200
1 899 000
2 111 000
1 960 800
934 975
3 165 600
2 307 400
3 181 600
1 410 400
1 858 600
1 634 200
8 045 800
2 584 600
1 048 000
26 418 880
1 946 600
11 049 600
4 385 400
2 820 400
681 800
920 600
28 645 514
44 180 280
11 241 120
10 972 748
11 226 640
66 981 554
10 987 640
11 526 000
51 139 310
7 654 760
44 614 995
10 806 160
10 468 120

vå 1100
Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
2 284 600
10 468 306
512 600
207 400
638 200
0
8 800
554 200
723 800
304 400
0
0
0
785 800
0
130 400
118 800
2 136 200
3 643 000
20 723 520
3 192 200
176 400
525 000
0
586 000
683 800
359 800
406 200
0
390 600
5 661 600
119 600
49 848
8 378 600
2 447 680
635 800
129 400
757 200
2 989 800
17 748 641
3 379 002
0
130 000
748 400
175 800

34 107 600
49 704 000
23 403 600
7 844 400
16 357 200
3 464 400
7 780 800
30 925 200
13 342 800
26 426 400
11 467 200
8 480 400
2 941 200
18 514 800
33 464 400
10 382 400
31 912 800
12 817 200
60 858 000
124 341 120
106 681 200
6 386 400
15 150 000
7 755 600
20 916 000
17 302 800
5 758 800
11 437 200
3 308 400
10 143 600
33 969 600
19 917 600
10 810 800
50 271 600
118 486 080
38 614 800
6 776 400
15 943 200
51 538 800
39 895 200
70 008 000
12 735 600
25 380 000
19 490 400
13 654 800

Insatsnivå 1200
Att betala in exk
förlagslån

8 526 900
19 298 306
5 850 900
1 961 100
4 089 300
866 100
1 945 200
7 731 300
3 335 700
6 606 600
2 866 800
1 141 592
735 300
4 628 700
8 366 100
2 595 600
7 978 200
3 204 300
15 214 500
31 085 280
26 670 300
1 596 600
3 787 500
1 938 900
5 229 000
4 325 700
1 439 700
2 859 300
523 390
2 535 900
8 492 400
4 979 400
2 550 748
12 567 900
29 621 520
9 653 700
1 694 100
3 985 800
12 884 700
21 073 241
16 713 002
3 183 900
6 345 000
4 872 600
3 413 700

Insatsnivå 1300
Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
5 126 900
14 610 306
2 462 900
861 100
2 001 300
166 100
657 200
3 131 300
1 835 700
2 506 600
778 800
0
135 300
2 328 700
2 478 100
995 600
2 778 200
3 204 300
8 714 500
31 085 280
12 082 300
708 600
1 787 500
250 900
2 329 000
2 125 700
839 700
1 359 300
0
1 235 900
8 492 400
1 779 400
950 748
12 567 900
12 321 520
3 853 700
694 100
2 085 800
7 284 700
21 073 241
9 213 002
983 900
2 245 000
2 372 600
1 313 700

36 949 900
53 846 000
25 353 900
8 498 100
17 720 300
3 753 100
8 429 200
33 502 300
14 454 700
28 628 600
12 422 800
9 187 100
3 186 300
20 057 700
36 253 100
11 247 600
34 572 200
13 885 300
65 929 500
134 702 880
115 571 300
6 918 600
16 412 500
8 401 900
22 659 000
18 744 700
6 238 700
12 390 300
3 584 100
10 988 900
36 800 400
21 577 400
11 711 700
54 460 900
128 359 920
41 832 700
7 341 100
17 271 800
55 833 700
43 219 800
75 842 000
13 796 900
27 495 000
21 114 600
14 792 700

0
0
5 747 400
2 711 517
646 600
289 000
26 000
0
46 200
7 830 240
76 537 400
16 000
222 000
3 540 381
963 000
0
3 185 120
596 000
55 578 152
0
51 000
717 000
275 200
108 600
901 839
2 981 600
559 800
0
2 055 600
218 800
187 200
0
1 263 000
3 058 200
1 513 000
18 384 710
0
585 400
3 154 000
0
14 882 400
4 029 600
244 600
1 435 200
157 200
1 066 000
1 610 800
4 769 600
1 670 000
8 230 625

7 794 000
12 028 800
34 484 400
13 638 000
11 679 600
10 734 000
6 756 000
6 274 800
21 877 200
115 981 440
459 224 400
15 696 000
13 332 000
13 927 200
18 378 000
18 715 200
113 310 720
18 504 000
110 011 200
11 797 200
16 506 000
18 102 000
11 251 200
10 779 600
11 505 600
121 617 600
44 758 800
16 485 600
12 333 600
24 040 800
8 323 200
12 268 800
29 706 000
43 549 200
60 678 000
32 330 400
6 938 400
17 912 400
18 924 000
6 086 400
89 294 400
149 577 600
19 467 600
77 611 200
8 143 200
38 796 000
36 064 800
77 217 600
106 020 000
41 706 000

1 948 500
3 007 200
8 621 100
5 548 017
2 919 900
2 683 500
1 689 000
1 568 700
5 469 300
28 995 360
114 806 100
3 924 000
3 333 000
7 300 981
4 594 500
4 678 800
28 327 680
4 626 000
78 445 752
2 949 300
4 126 500
4 525 500
2 812 800
2 694 900
4 248 639
30 404 400
11 189 700
4 121 400
3 083 400
6 010 200
2 080 800
3 067 200
7 426 500
10 887 300
15 169 500
24 378 910
1 734 600
4 478 100
4 731 000
1 521 600
22 323 600
37 394 400
4 866 900
19 402 800
2 035 800
9 699 000
9 016 200
19 304 400
26 505 000
16 006 125

648 500
907 200
8 621 100
3 848 017
1 619 900
1 183 500
589 000
468 700
1 869 300
17 495 360
114 806 100
1 324 000
1 333 000
4 700 981
2 494 500
1 390 800
12 627 680
2 138 000
64 745 752
749 300
1 426 500
2 225 500
1 212 800
1 006 900
1 860 639
13 116 400
4 289 700
1 233 400
3 083 400
2 222 200
880 800
767 200
3 738 500
6 687 300
6 569 500
21 078 910
446 600
2 078 100
4 731 000
321 600
22 323 600
16 494 400
1 866 900
7 902 800
835 800
4 299 000
4 616 200
11 204 400
10 505 000
11 706 125

8 443 500
13 031 200
37 358 100
14 774 500
12 652 900
11 628 500
7 319 000
6 797 700
23 700 300
125 646 560
497 493 100
17 004 000
14 443 000
15 087 800
19 909 500
20 274 800
122 753 280
20 046 000
119 178 800
12 780 300
17 881 500
19 610 500
12 188 800
11 677 900
12 464 400
131 752 400
48 488 700
17 859 400
13 361 400
26 044 200
9 016 800
13 291 200
32 181 500
47 178 300
65 734 500
35 024 600
7 516 600
19 405 100
20 501 000
6 593 600
96 735 600
162 042 400
21 089 900
84 078 800
8 821 800
42 029 000
39 070 200
83 652 400
114 855 000
45 181 500

60 000
0
48 200
3 492 400
633 000
0
5 765 200
622 800
229 600
2 003 200
8 028 800
453 800
966 800
25 805 967
75 200
856 200
3 814 800
132 800
498 400
350 400
19 923 760
51 200
952 200
0
1 453 800
28 530 720
904 400
305 400
94 600
2 089 200
306 000
5 629 600
70 017 497
0
259 800
0
286 759
143 000
1 909 800
1 077 400
64 600
1 885 600
0
480 600
121 800
548 600
0
12 893 000
311 400
599 600

14 160 000
11 754 000
27 889 200
20 954 400
19 326 000
22 030 800
98 191 200
28 936 800
17 577 600
25 219 200
94 972 800
9 922 800
50 800 800
38 046 000
30 451 200
28 537 200
52 288 800
6 796 800
8 990 400
18 302 400
51 081 600
9 907 200
46 513 200
15 813 600
27 922 800
171 184 320
33 026 400
22 832 400
5 895 600
27 535 200
31 236 000
91 305 600
141 537 600
14 612 400
17 158 800
11 962 800
3 681 600
29 058 000
11 458 800
40 664 400
11 187 600
31 713 600
24 007 200
51 483 600
8 530 800
12 291 600
4 395 600
77 358 000
15 668 400
17 397 600

3 540 000
2 938 500
6 972 300
5 238 600
4 831 500
5 507 700
24 547 800
7 234 200
4 394 400
6 304 800
23 743 200
2 480 700
12 700 200
28 976 467
7 612 800
7 134 300
13 072 200
1 699 200
2 247 600
4 575 600
30 980 560
2 476 800
11 628 300
3 953 400
6 980 700
42 796 080
8 256 600
5 708 100
1 473 900
6 883 800
7 809 000
22 826 400
100 112 297
3 653 100
4 289 700
2 990 700
1 293 559
7 264 500
2 864 700
10 166 100
2 796 900
7 928 400
6 001 800
12 870 900
2 132 700
3 072 900
1 045 114
19 339 500
3 917 100
4 349 400

1 240 000
938 500
2 372 300
5 238 600
2 243 500
1 307 700
13 947 800
3 034 200
1 694 400
4 104 800
15 943 200
1 280 700
5 200 200
28 976 467
2 612 800
3 234 300
8 172 200
699 200
1 247 600
1 875 600
24 180 560
876 800
4 828 300
1 253 400
3 780 700
42 796 080
3 656 600
2 208 100
585 900
4 383 800
2 909 000
13 238 400
81 812 297
1 165 100
1 689 700
990 700
593 559
2 564 500
2 864 700
4 466 100
996 900
4 528 400
1 801 800
4 770 900
832 700
1 572 900
245 114
19 339 500
1 617 100
2 049 400

15 340 000
12 733 500
30 213 300
22 700 600
20 936 500
23 866 700
106 373 800
31 348 200
19 042 400
27 320 800
102 887 200
10 749 700
55 034 200
41 216 500
32 988 800
30 915 300
56 646 200
7 363 200
9 739 600
19 827 600
55 338 400
10 732 800
50 389 300
17 131 400
30 249 700
185 449 680
35 778 600
24 735 100
6 386 900
29 829 800
33 839 000
98 914 400
153 332 400
15 830 100
18 588 700
12 959 700
3 988 400
31 479 500
12 413 700
44 053 100
12 119 900
34 356 400
26 007 800
55 773 900
9 241 700
13 315 900
4 761 900
83 804 500
16 974 100
18 847 400

770 400
260 600
202 200
117 000
4 245 280
11 733 800
35 200
342 800
438 400
10 701 600
900 000
90 200
271 200
118 200
362 400
1 010 800
65 600
960 200
0
110 200
880 209
7 463 200
1 467 600
2 536 800
0
3 800 600
144 800
544 200
0
585 000
14 040 787
2 578 600
2 426 000
313 000
183 000
454 200
4 516 800
186 200
633 400
10 711 000
342 400
0
14 050 200
14 808 200
0
0
1 898 800
555 000
121 200
0

12 422 400
6 963 600
11 413 200
8 502 000
151 471 680
70 402 800
5 011 200
23 656 800
12 230 400
64 209 600
33 000 000
36 541 200
7 027 200
15 637 200
8 174 400
18 064 800
15 393 600
31 561 200
13 762 800
13 861 200
7 262 400
44 779 200
8 805 600
50 620 800
6 464 400
69 603 600
8 068 800
33 865 200
12 897 600
26 310 000
20 100 000
45 399 600
57 756 000
22 878 000
22 098 000
22 453 200
86 428 800
5 317 200
18 200 400
64 266 000
12 854 400
23 731 200
84 301 200
88 849 200
3 019 200
10 807 200
27 592 800
30 330 000
4 927 200
7 146 000

3 105 600
1 740 900
2 853 300
2 125 500
37 867 920
17 600 700
1 252 800
5 914 200
3 057 600
16 052 400
8 250 000
9 135 300
1 756 800
3 909 300
2 043 600
4 516 200
3 848 400
7 890 300
3 440 700
3 465 300
2 085 409
11 194 800
2 201 400
12 655 200
1 616 100
17 400 900
2 017 200
8 466 300
2 667 446
6 577 500
15 715 787
11 349 900
14 439 000
5 719 500
5 524 500
5 613 300
21 607 200
1 329 300
4 550 100
16 066 500
3 213 600
5 932 800
21 075 300
22 212 300
754 800
2 701 800
6 898 200
7 582 500
1 231 800
1 786 500

1 805 600
840 900
1 153 300
825 500
16 867 920
17 600 700
452 800
2 314 200
1 457 600
16 052 400
3 650 000
3 135 300
856 800
1 421 300
1 043 600
2 516 200
1 348 400
3 590 300
740 700
1 265 300
1 485 409
11 194 800
2 201 400
6 755 200
516 100
9 600 900
817 200
3 366 300
767 446
2 777 500
15 715 787
6 361 900
7 239 000
2 219 500
2 024 500
2 325 300
11 719 200
629 300
2 150 100
16 066 500
1 413 600
1 732 800
21 075 300
22 212 300
54 800
801 800
4 198 200
3 082 500
531 800
486 500

13 457 600
7 543 900
12 364 300
9 210 500
164 094 320
76 269 700
5 428 800
25 628 200
13 249 600
69 560 400
35 750 000
39 586 300
7 612 800
16 940 300
8 855 600
19 570 200
16 676 400
34 191 300
14 909 700
15 016 300
7 867 600
48 510 800
9 539 400
54 839 200
7 003 100
75 403 900
8 741 200
36 687 300
13 972 400
28 502 500
21 775 000
49 182 900
62 569 000
24 784 500
23 939 500
24 324 300
93 631 200
5 760 300
19 717 100
69 621 500
13 925 600
25 708 800
91 326 300
96 253 300
3 270 800
11 707 800
29 892 200
32 857 500
5 337 800
7 741 500

875 600
638 800
142 400
9 222 000
397 000
0
10 743 965
1 492 400
101 200
0
429 200
220 000
91 200
480 400
18 357 600
432 000
769 200
2 172 800
7 771 011
661 000
205 000
0
875 000
401 400
0
736 063
0
0
1 271 800
4 697 800
172 800
9 235 400
214 400
4 515 400
760 800
10 738 080
1 557 400
8 363 200
37 347 080
244 400
378 600
174 400
243 400
6 393 800
150 800
3 119 400
5 684 400
3 580 745
629 400
161 000

40 653 600
15 232 800
14 054 400
55 332 000
16 110 000
11 901 600
17 121 600
24 554 400
12 607 200
18 400 800
13 303 200
13 320 000
30 547 200
17 282 400
110 145 600
20 592 000
14 815 200
13 036 800
15 415 200
24 294 000
21 630 000
14 637 600
18 378 000
15 608 400
14 390 400
8 550 000
13 968 000
22 099 200
52 030 800
68 314 800
14 236 800
55 412 400
10 886 400
64 220 400
27 892 800
136 428 480
30 344 400
50 179 200
224 082 480
11 066 400
8 871 600
16 046 400
9 188 400
38 362 800
8 032 800
18 716 400
72 506 400
14 403 600
31 976 400
8 166 000

10 163 400
3 808 200
3 513 600
13 833 000
4 027 500
2 975 400
12 170 765
6 138 600
3 151 800
4 600 200
3 325 800
3 330 000
7 636 800
4 320 600
27 536 400
5 148 000
3 703 800
3 259 200
9 055 611
6 073 500
5 407 500
3 659 400
4 594 500
3 902 100
3 597 600
2 948 563
3 492 000
5 524 800
13 007 700
17 078 700
3 559 200
13 853 100
2 721 600
16 055 100
6 973 200
34 107 120
7 586 100
12 544 800
56 020 620
2 766 600
2 217 900
4 011 600
2 297 100
9 590 700
2 008 200
4 679 100
18 126 600
6 781 045
7 994 100
2 041 500

4 263 400
1 908 200
1 313 600
13 833 000
1 739 500
775 400
12 170 765
3 538 600
1 151 800
1 312 200
1 537 800
1 330 000
2 636 800
1 920 600
27 536 400
2 148 000
2 003 800
3 259 200
9 055 611
2 685 500
2 007 500
1 159 400
2 406 500
1 702 100
1 097 600
1 448 563
1 092 000
1 824 800
5 607 700
10 390 700
1 359 200
13 853 100
1 121 600
9 867 100
3 085 200
22 107 120
4 086 100
12 544 800
56 020 620
1 166 600
1 117 900
1 511 600
1 009 100
9 590 700
820 200
4 679 100
11 726 600
4 781 045
3 294 100
841 500

44 041 400
16 502 200
15 225 600
59 943 000
17 452 500
12 893 400
18 548 400
26 600 600
13 657 800
19 934 200
14 411 800
14 430 000
33 092 800
18 722 600
119 324 400
22 308 000
16 049 800
14 123 200
16 699 800
26 318 500
23 432 500
15 857 400
19 909 500
16 909 100
15 589 600
9 262 500
15 132 000
23 940 800
56 366 700
74 007 700
15 423 200
60 030 100
11 793 600
69 572 100
30 217 200
147 797 520
32 873 100
54 360 800
242 756 020
11 988 600
9 610 900
17 383 600
9 954 100
41 559 700
8 702 200
20 276 100
78 548 600
15 603 900
34 641 100
8 846 500

359 400
0
183 800
717 800
2 878 000
23 200
8 400 000
17 588 676
1 809 800
0
0
454 200
2 465 200
0
1 511 000
1 360 800
234 975
965 600
207 400
281 600
10 400
270 600
0
2 745 800
584 600
148 000
12 230 880
146 600
449 600
585 400
420 400
0
32 600
28 645 514
44 180 280
11 241 120
10 972 748
0
54 493 554
0
0
26 839 310
7 654 760
34 914 995
10 806 160
380 120

18 356 400
6 459 600
10 702 800
13 306 800
45 468 000
10 339 200
50 400 000
41 472 000
43 258 800
104 364 000
4 392 000
34 525 200
14 791 200
11 394 000
12 666 000
11 764 800
3 352 800
18 993 600
13 844 400
19 089 600
8 462 400
11 151 600
9 805 200
48 274 800
15 507 600
6 288 000
158 513 280
11 679 600
66 297 600
26 312 400
16 922 400
4 090 800
5 523 600
38 305 440
58 907 040
67 446 720
31 394 400
67 359 840
92 091 120
65 925 840
69 156 000
68 971 680
45 928 560
60 022 320
64 836 960
62 808 720

4 589 100
1 614 900
2 675 700
3 326 700
11 367 000
2 584 800
12 600 000
21 044 676
10 814 700
5 329 037
1 098 000
8 631 300
3 697 800
2 848 500
3 166 500
2 941 200
1 214 375
4 748 400
3 461 100
4 772 400
2 115 600
2 787 900
2 451 300
12 068 700
3 876 900
1 572 000
39 628 320
2 919 900
16 574 400
6 578 100
4 230 600
1 022 700
1 380 900
31 837 634
49 089 200
16 861 680
13 588 948
16 839 960
74 655 814
16 481 460
17 289 000
56 886 950
11 482 140
49 616 855
16 209 240
15 702 180

1 889 100
426 900
1 075 700
1 826 700
6 667 000
884 800
12 600 000
21 044 676
5 414 700
0
198 000
3 331 300
3 697 800
660 500
2 566 500
2 341 200
514 375
2 548 400
1 361 100
1 872 400
715 600
1 199 900
751 300
6 768 700
1 876 900
672 000
25 440 320
1 119 900
5 974 400
2 778 100
1 830 600
222 700
492 900
31 837 634
49 089 200
16 861 680
13 588 948
151 960
62 167 814
4 981 460
289 000
32 586 950
11 482 140
39 916 855
16 209 240
5 614 180

19 886 100
6 997 900
11 594 700
14 415 700
49 257 000
11 200 800
54 600 000
44 928 000
46 863 700
113 061 000
4 758 000
37 402 300
16 023 800
12 343 500
13 721 500
12 745 200
3 632 200
20 576 400
14 998 100
20 680 400
9 167 600
12 080 900
10 622 300
52 297 700
16 799 900
6 812 000
171 722 720
12 652 900
71 822 400
28 505 100
18 332 600
4 431 700
5 983 900
41 497 560
63 815 960
73 067 280
34 010 600
72 973 160
99 765 380
71 419 660
74 919 000
74 719 320
49 755 940
65 024 180
70 240 040
68 042 780

Insatsnivå 1300
Att betala in exk
förlagslån

11 369 200
23 440 306
7 801 200
2 614 800
5 452 400
1 154 800
2 593 600
10 308 400
4 447 600
8 808 800
3 822 400
1 848 292
980 400
6 171 600
11 154 800
3 460 800
10 637 600
4 272 400
20 286 000
41 447 040
35 560 400
2 128 800
5 050 000
2 585 200
6 972 000
5 767 600
1 919 600
3 812 400
799 090
3 381 200
11 323 200
6 639 200
3 451 648
16 757 200
39 495 360
12 871 600
2 258 800
5 314 400
17 179 600
24 397 841
22 547 002
4 245 200
8 460 000
6 496 800
4 551 600

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
7 969 200
18 752 306
4 413 200
1 514 800
3 364 400
454 800
1 305 600
5 708 400
2 947 600
4 708 800
1 734 400
648 292
380 400
3 871 600
5 266 800
1 860 800
5 437 600
4 272 400
13 786 000
41 447 040
20 972 400
1 240 800
3 050 000
897 200
4 072 000
3 567 600
1 319 600
2 312 400
99 090
2 081 200
11 323 200
3 439 200
1 851 648
16 757 200
22 195 360
7 071 600
1 258 800
3 414 400
11 579 600
24 397 841
15 047 002
2 045 200
4 360 000
3 996 800
2 451 600

2 598 000
4 009 600
11 494 800
6 684 517
3 893 200
3 578 000
2 252 000
2 091 600
7 292 400
38 660 480
153 074 800
5 232 000
4 444 000
8 461 581
6 126 000
6 238 400
37 770 240
6 168 000
87 613 352
3 932 400
5 502 000
6 034 000
3 750 400
3 593 200
5 207 439
40 539 200
14 919 600
5 495 200
4 111 200
8 013 600
2 774 400
4 089 600
9 902 000
14 516 400
20 226 000
27 073 110
2 312 800
5 970 800
6 308 000
2 028 800
29 764 800
49 859 200
6 489 200
25 870 400
2 714 400
12 932 000
12 021 600
25 739 200
35 340 000
19 481 625

1 298 000
1 909 600
11 494 800
4 984 517
2 593 200
2 078 000
1 152 000
991 600
3 692 400
27 160 480
153 074 800
2 632 000
2 444 000
5 861 581
4 026 000
2 950 400
22 070 240
3 680 000
73 913 352
1 732 400
2 802 000
3 734 000
2 150 400
1 905 200
2 819 439
23 251 200
8 019 600
2 607 200
4 111 200
4 225 600
1 574 400
1 789 600
6 214 000
10 316 400
11 626 000
23 773 110
1 024 800
3 570 800
6 308 000
828 800
29 764 800
28 959 200
3 489 200
14 370 400
1 514 400
7 532 000
7 621 600
17 639 200
19 340 000
15 181 625

4 720 000
3 918 000
9 296 400
6 984 800
6 442 000
7 343 600
32 730 400
9 645 600
5 859 200
8 406 400
31 657 600
3 307 600
16 933 600
32 146 967
10 150 400
9 512 400
17 429 600
2 265 600
2 996 800
6 100 800
35 237 360
3 302 400
15 504 400
5 271 200
9 307 600
57 061 440
11 008 800
7 610 800
1 965 200
9 178 400
10 412 000
30 435 200
111 907 097
4 870 800
5 719 600
3 987 600
1 600 359
9 686 000
3 819 600
13 554 800
3 729 200
10 571 200
8 002 400
17 161 200
2 843 600
4 097 200
1 411 414
25 786 000
5 222 800
5 799 200

2 420 000
1 918 000
4 696 400
6 984 800
3 854 000
3 143 600
22 130 400
5 445 600
3 159 200
6 206 400
23 857 600
2 107 600
9 433 600
32 146 967
5 150 400
5 612 400
12 529 600
1 265 600
1 996 800
3 400 800
28 437 360
1 702 400
8 704 400
2 571 200
6 107 600
57 061 440
6 408 800
4 110 800
1 077 200
6 678 400
5 512 000
20 847 200
93 607 097
2 382 800
3 119 600
1 987 600
900 359
4 986 000
3 819 600
7 854 800
1 929 200
7 171 200
3 802 400
9 061 200
1 543 600
2 597 200
611 414
25 786 000
2 922 800
3 499 200

4 140 800
2 321 200
3 804 400
2 834 000
50 490 560
23 467 600
1 670 400
7 885 600
4 076 800
21 403 200
11 000 000
12 180 400
2 342 400
5 212 400
2 724 800
6 021 600
5 131 200
10 520 400
4 587 600
4 620 400
2 690 609
14 926 400
2 935 200
16 873 600
2 154 800
23 201 200
2 689 600
11 288 400
3 742 246
8 770 000
17 390 787
15 133 200
19 252 000
7 626 000
7 366 000
7 484 400
28 809 600
1 772 400
6 066 800
21 422 000
4 284 800
7 910 400
28 100 400
29 616 400
1 006 400
3 602 400
9 197 600
10 110 000
1 642 400
2 382 000

2 840 800
1 421 200
2 104 400
1 534 000
29 490 560
23 467 600
870 400
4 285 600
2 476 800
21 403 200
6 400 000
6 180 400
1 442 400
2 724 400
1 724 800
4 021 600
2 631 200
6 220 400
1 887 600
2 420 400
2 090 609
14 926 400
2 935 200
10 973 600
1 054 800
15 401 200
1 489 600
6 188 400
1 842 246
4 970 000
17 390 787
10 145 200
12 052 000
4 126 000
3 866 000
4 196 400
18 921 600
1 072 400
3 666 800
21 422 000
2 484 800
3 710 400
28 100 400
29 616 400
306 400
1 702 400
6 497 600
5 610 000
942 400
1 082 000

13 551 200
5 077 600
4 684 800
18 444 000
5 370 000
3 967 200
13 597 565
8 184 800
4 202 400
6 133 600
4 434 400
4 440 000
10 182 400
5 760 800
36 715 200
6 864 000
4 938 400
4 345 600
10 340 211
8 098 000
7 210 000
4 879 200
6 126 000
5 202 800
4 796 800
3 661 063
4 656 000
7 366 400
17 343 600
22 771 600
4 745 600
18 470 800
3 628 800
21 406 800
9 297 600
45 476 160
10 114 800
16 726 400
74 694 160
3 688 800
2 957 200
5 348 800
3 062 800
12 787 600
2 677 600
6 238 800
24 168 800
7 981 345
10 658 800
2 722 000

7 651 200
3 177 600
2 484 800
18 444 000
3 082 000
1 767 200
13 597 565
5 584 800
2 202 400
2 845 600
2 646 400
2 440 000
5 182 400
3 360 800
36 715 200
3 864 000
3 238 400
4 345 600
10 340 211
4 710 000
3 810 000
2 379 200
3 938 000
3 002 800
2 296 800
2 161 063
2 256 000
3 666 400
9 943 600
16 083 600
2 545 600
18 470 800
2 028 800
15 218 800
5 409 600
33 476 160
6 614 800
16 726 400
74 694 160
2 088 800
1 857 200
2 848 800
1 774 800
12 787 600
1 489 600
6 238 800
17 768 800
5 981 345
5 958 800
1 522 000

6 118 800
2 153 200
3 567 600
4 435 600
15 156 000
3 446 400
16 800 000
24 500 676
14 419 600
14 026 037
1 464 000
11 508 400
4 930 400
3 798 000
4 222 000
3 921 600
1 493 775
6 331 200
4 614 800
6 363 200
2 820 800
3 717 200
3 268 400
16 091 600
5 169 200
2 096 000
52 837 760
3 893 200
22 099 200
8 770 800
5 640 800
1 363 600
1 841 200
35 029 754
53 998 120
22 482 240
16 205 148
22 453 280
82 330 074
21 975 280
23 052 000
62 634 590
15 309 520
54 618 715
21 612 320
20 936 240

3 418 800
965 200
1 967 600
2 935 600
10 456 000
1 746 400
16 800 000
24 500 676
9 019 600
0
564 000
6 208 400
4 930 400
1 610 000
3 622 000
3 321 600
793 775
4 131 200
2 514 800
3 463 200
1 420 800
2 129 200
1 568 400
10 791 600
3 169 200
1 196 000
38 649 760
2 093 200
11 499 200
4 970 800
3 240 800
563 600
953 200
35 029 754
53 998 120
22 482 240
16 205 148
5 765 280
69 842 074
10 475 280
6 052 000
38 334 590
15 309 520
44 918 715
21 612 320
10 848 240
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 216

Dnr KS 2012/79

Försäljning av del av Barkåkra 50:1 till Valhall 6:139
Ärendebeskrivning
Barkåkra 6:139, belägen vid Valhalls byaväg. Inom fastigheten bedrivs förutom eget
boende Antikkulan AB, secondhandförsäljning med inriktning på retromöbler och diverse
bohag.
Valhall 6:139 erbjuder begränsade utvecklingsmöjligheter. För att utöka med bland annat
bussparkering och framöver en tillbyggnad, krävs tillköp av mark från den omgivande
kommunalt ägda fastigheten Barkåkra 50:1.
Det ligger i kommunens intresse att erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter för
verksamheten. Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med fastighetsägarna,
upprättat förslag överenskommelse om fastighetsreglering.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 2 september 2020
Signerad överenskommelse om fastighetsreglering
Nyttjanderättsavtal
Kartskiss
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från arbetsutskottet från: Lars Nyander (S),
Christina Hanstål (M), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och
Liss Böcker (C).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i original
(2 exemplar).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 190

Dnr KS 2012/79

Försäljning av del av Barkåkra 50:1 till Valhall 6:139
Ärendebeskrivning
Barkåkra 6:139, belägen vid Valhalls byaväg, ägs av Terese Carlsson och Ulf Stenkula.
Inom fastigheten bedrivs förutom eget boende Antikkulan AB, secondhandförsäljning med
inriktning på retromöbler och diverse bohag.
Valhall 6:139 erbjuder begränsade utvecklingsmöjligheter. För att utöka med bland annat
bussparkering och framöver en tillbyggnad, krävs tillköp av mark från den omgivande
kommunalt ägda fastigheten Barkåkra 50:1.
Det ligger i kommunens intresse att erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter för
verksamheten. Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Terese Carlsson och
Ulf Stenkula, upprättat förslag överenskommelse om fastighetsreglering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 2 september 2020
Av Terese Carlsson och Ulf Stenkula signerad överenskommelse om fastighetsreglering
Nyttjanderättsavtal
Kartskiss
Yrkanden
Bifall till förslag till beslut i tjänstutlåtandet från följande: Lars Nyander (S),
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i original
(2 exemplar).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-02

Diarienummer
KS 2012/79
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Mark o Exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
0431-468987
sara.elmefjard@engelholm.se

Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Barkåkra 50:1 till Valhall 6:139
Ärendebeskrivning
Barkåkra 6:139, belägen vid Valhalls byaväg, ägs av Terese Carlsson och Ulf Stenkula. Inom
fastigheten bedrivs förutom eget boende Antikkulan AB, secondhandförsäljning med inriktning på retromöbler och diverse bohag.
Valhall 6:139 erbjuder begränsade utvecklingsmöjligheter. För att utöka med bland annat bussparkering och framöver en tillbyggnad, krävs tillköp av mark från den omgivande kommunalt
ägda fastigheten Barkåkra 50:1.
Det ligger i kommunens intresse att erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Terese Carlsson och Ulf Stenkula, upprättat förslag överenskommelse om fastighetsreglering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 2 september 2020
Av Terese Carlsson och Ulf Stenkula signerad överenskommelse om fastighetsreglering
Nyttjanderättsavtal
Kartskiss
Utredning
Historik
Ärendet påbörjades 2012 då Ulf Stenkula tog kontakt med kommunen och önskade förvärva
mark runt Valhall 6:139. En överenskommelse upprättades och skickades av Mark- och exploateringsenheten upp till kommunstyreslen för beslut. Då kommunen efter att ärendet varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-21, ville förändra avtalet och hålla öppet för en
breddning av Valhalls byaväg backade köparna ur avtalet.
Ägarna till Valhall 6:139 har under 2019 återkommit till kommunen med önskemål om markförvärv. Detta på grund av deras stora behov av att utöka verksamheten. Under sommarhalvåret är det stora problem med parkeringsmöjligheter för bussar etc som besöker Antikkulan
AB.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-02

Diarienummer
KS 2012/79
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Avtal
Från Barkåkra 50:1 överförs genom fastighetsreglering ca 3 700 m² till Valhall 6:139. En ersättning om 80 kr/m² utgår för marken, vilket motsvarar ca 30 % av tomtmarksvärdet. Fastighetsregleringen är utformad för att möjliggöra en framtida breddning av Valhalls byaväg utan
att då behöva tillgripa markinlösen. Berörd mark är i dagläget utarrenderad som åkermark. Arrendatorn är informerad om försäljningen och har inga invändningar.
Området mellan tomten och Valhalls byaväg upplåts tills vidare med nyttjanderätt till ägarna
av Valhall 6:139, att brukas som tomtmark. Ingen avgift utgår för upplåtelsen, området ska
skötas av nyttjanderättshavaren, kommunen kan vid behov säga upp avtalet med 6 månaders
varsel, ingen ersättning för befintliga anläggningar utgår vid uppsägning.
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att genomföra fastighetsreglering, förrättningskostnaderna betalas av ägarna till Valhall 6:139.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att
godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
_____

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Sara Elmefjärd
Tf Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i original
(2 exemplar).

2 (2)
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Överenskommelse om fastighetsreglering
Denna överenskommelse om fastighetsreglering har ingåtts mellan ägarna av:
Ängelholm Barkåkra 50:1
och
Ängelholm Valhall 6:139

Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

(212000-0977)

Terese Carlsson
Ulf Stenkula
262 91 Ängelholm

Ägarna till berörda fastigheter är överens om följande:
Fastighetsreglering

Från Barkåkra 50:1 överförs grönskrafferade figurer 1 och 2 om ca
3 700 m² till bostadsfastigheten Valhall 6:139, se kartskiss nedan.

Ersättning

Ägarna av Valhall 6:139, Terese Carlsson och Ulf Stenkula ska betala
80 kronor/m² överförd mark till ägaren av Barkåkra 50:1,
Ängelholms kommun.

2(2)

Ersättningen ska betalas senast 30 dagar efter att förrättningen vunnit
laga kraft. Om betalningen sker därefter betalas ränta enligt 6 §
räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.
Ersättningen ska återbetalas om förrättningen inte går att genomföra.
Tillträde

Tillträde sker när förrättningen vunnit laga kraft och ersättningen är
betald.

Ansökan om förrättning Ängelholms kommun ansöker om fastighetsreglering i enlighet med
denna överenskommelse. Ägarna till Valhall 6:139 biträder härmed
ansökan. Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av ägarna till
Valhall 6:139.
Rättigheter

Fastighetsregleringen är utformad för att möjliggöra en framtida
breddning av Valhalls byaväg utan att då behöva tillgripa markinlösen.
Området mellan tomten och Valhalls byaväg är enligt
nyttjanderättsavtal, Bilaga A, upplåtet till ägarna av Valhall 6:139 att
brukas som tomtmark.

Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sin och
en bifogas med ansökan till Lantmäteriet.

Ängelholm 2020 För Ängelholm Barkåkra 50:1

Ängelholm 2019För Ängelholm Valhall 6:139

…………………………………

……………………………….
Terese Carlsson

…………………………………

……………………………….
Ulf Stenkula

1292_01239
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Nyttjanderättsavtal för del av Barkåkra 50:1
Parter:

Terese Carlsson
Ulf Stenkula
262 91 Ängelholm
Här nedan kallad nyttjanderättshavarna, ägare till Valhall 6:139.
Ängelholms Kommun
262 80 Ängelholm

(212000-0977)

Här nedan kallad kommunen, ägare till Barkåkra 50:1.
Upplåtelse:

Kommunen upplåter till nyttjanderättshavaren två områden om totalt
ca 340 m² inom fastigheten Barkåkra 50:1, som redovisas med röd
skraffering/markering i kartor nedan. Nyttjanderättshavarna får rätt
att bruka områdena som tomtmark.

Avtalstid:

Områdena upplåts för en tid om 1 år, räknat från avtalets
undertecknande. Om ingen av parterna säger upp avtalet senast 6
månader före avtalstidens slut förlängs avtalet med ett år i taget.

Ersättning

Områdena upplåts utan ersättning.

Övriga bestämmelser

Nyttjanderättshavaren förbinder sig att tillse att anläggnings- och
underhållsarbeten utförs på sådant sätt att minsta möjliga skada,
intrång eller olägenhet uppstår.
Nyttjanderättshavarna har inte lov att förse området med någon
stadigvarande byggnad.

Återställning:

Då nyttjanderätten upphör ska all utrustning och stängsling tas bort
samt marken återställas.

1292_01239

Vid upplåtelsens upphörande utgår inte någon ersättning till
nyttjanderättshavarna för på området nedlagda kostnader.
Överlåtelse:

Nyttjanderätten får inte utan kommunens godkännande överlåtas.
Nyttjanderättsavtalet är personligt och följer inte fastigheten.

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

Ängelholm 2019-

Ängelholm 2019-

För Ängelholms kommun

……………………………………

…………………………………..

Mårten Nilsson, Mark- och exploateringschef

Terese Carlsson

…………………………………
Ulf Stenkula
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Kartskiss

ÄNGELHOLMS KOMMUN

2019-12-18

1

www.engelholm.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 217

Dnr KS 2019/508

Uppdaterade regler för Ängelholms kommuns tomtkö
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten står i grepp att införa en ny e-tjänst för hantering av
kommunens tomtkö. I samband med införandet finns behov av att uppdatera gällande
tomtköregler som har fastställts av kommunfullmäktige den 19 februari 1990 (dnr
1989.142). I nuvarande regler saknas bland annat reglering av medsökande och överlåtelse
av tomtköplats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten, upprättat den 2 september 2020
Förslag till regler för Ängelholms kommuns tomtkö
Beslut regler och avgift för Ängelholms kommuns tomtkö (1990-02-19, dnr 1989.142)
Gällande regler för Ängelholms kommuns tomtkö (1990-02-19, dnr 1989.142)
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från arbetsutskottet från: Maija Rampe (M) och
Lars Nyander (S).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 1990, § 20,
Förslag till regler för kommunens tomt- och småhuskö,
att notera att regler för tomtkö bestäms på verksamhetsnivå.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 191

Dnr KS 2019/508

Uppdaterade regler för Ängelholms kommuns tomtkö
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten står i grepp att införa en ny e-tjänst för hantering av
kommunens tomtkö. I samband med införandet finns behov av att uppdatera gällande
tomtköregler som har fastställts av kommunfullmäktige den 19 februari 1990 (dnr
1989.142). I nuvarande regler saknas bland annat reglering av medsökande och överlåtelse
av tomtköplats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten, upprättat den 2 september 2020
Förslag till regler för Ängelholms kommuns tomtkö
Beslut regler och avgift för Ängelholms kommuns tomtkö (1990-02-19, dnr 1989.142)
Gällande regler för Ängelholms kommuns tomtkö (1990-02-19, dnr 1989.142)
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från Lars Nyander (S).
Propositioner och omröstning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 1990, § 20,
Förslag till regler för kommunens tomt- och småhuskö,
att notera att regler för tomtkö bestäms på verksamhetsnivå.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-02

Mark och exploateringsingenjör
Linda Wijk
040-470 00
linda.wijk@engelholm.se

Diarienummer
KS 2019/508

Kommunstyrelsen

Uppdaterade regler för Ängelholms kommuns tomtkö
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten står i grepp att införa en ny e-tjänst för hantering av kommunens tomtkö. I samband med införandet finns behov av att uppdatera gällande tomtköregler som
har fastställts av kommunfullmäktige den 19 februari 1990 (dnr 1989.142). I nuvarande regler saknas bland annat reglering av medsökande och överlåtelse av tomtköplats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten, upprättat den 2 september 2020
Förslag till regler för Ängelholms kommuns tomtkö
Beslut regler och avgift för Ängelholms kommuns tomtkö (1990-02-19, dnr 1989.142)
Gällande regler för Ängelholms kommuns tomtkö (1990-02-19, dnr 1989.142)
Utredning
Reglerna för tomtkön finns för att skapa en rättvis och enkel hantering av kommunens tomtförsäljning. Reglerna kan närmast jämställas med rutiner som normalt beslutas på verksamhetsnivå,
dock ska påpekas att själva beslutet att sälja en tomt till en köpare är ett beslut i verklig mening
som ska fattas av behörig nämnd eller delegat.
Kommunledningen bedömer därför att reglerna för tomtkön lämpligast överlåts till Mark- och
exploateringschefen att bestämma, för att skapa förutsättningar för en smidig och utvecklingsbar
tomtköprocess. För att möjliggöra detta behöver då kommunfullmäktiges beslut från februari
1990 upphävas.
I samband med införandet av den nya e-tjänsten har även den årliga avgiften för tomtkön setts
över. Nuvarande tomtköavgift fastställdes 1990 och det finns fog att höja den. Syftet är att möta
den allmänna prishöjning som skett och att bättre täcka nödvändiga kostnader för att administrera tomtkön. Förändringarna hanteras i pågående budgetprocess och planeras börja gälla from årsskiftet 2020/2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

upphäva kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 1990, § 20, Förslag till regler för
kommunens tomt- och småhuskö,

att

notera att regler för tomtkö bestäms på verksamhetsnivå.
1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-02

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Diarienummer
KS 2019/508

Sara Elmefjärd
tf. Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten

2 (2)

Regler för Ängelholms
kommuns tomtkö

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Regler för tomtkö i
Ängelholms kommun

Regler

2020-10-xx

Beslutsinstans

Dokumentansvarig

Diarienummer

Senast reviderad

Mark- och
exploateringschef

2019/508

Dokumentinformation

Reglerna tydliggör vad det innebär att stå i Ängelholms kommuns tomtkö

Dokumentet gäller för

Mark- och exploateringsverksamheten i Ängelholms kommun

Giltig till

Tills vidare

Köplats
För att få tillgång till lediga tomter måste du stå i kommunens tomtkö och ha fyllt 18 år. När du gjort
din anmälan och betalat in köavgiften får du en köplats. Köplatsen gäller för köp av tomt för ditt
egna permanenta boende. Du får bara ha en plats i tomtkön. Din tomtköplats är personlig och kan
inte överlåtas till någon annan. Du får ha medsökande.
Tomter fördelas efter köplats. När du köpt en tomt av kommunen tas din köplats bort och du kan
göra en ny anmälan till tomtkön efter 3 år.
Köavgift
Årsavgiften ska betalas in under januari månad för innevarande kalenderår och ska vara inbetald
senast 31 januari varje år. I samband med anmälan till tomtkön ska avgiften vara betald inom 1
vecka från anmälningsdag. Betalas inte avgiften i tid förlorar du din plats i tomtkön och du behöver
göra en ny anmälan. Inbetald köavgift återbetalas inte.
Medsökande
Du får som sökande ha en medsökande. Ni äger då köplatsen gemensamt. Medsökande ska anmälas
i samband med ansökan till tomtkön. Om ni inte längre vill eller kan stå i kön tillsammans får en av
er överta köplatsen.
Kontaktuppgifter
För att behålla din plats i tomtkön är du skyldig att själv se till att du har aktuella kontaktuppgifter
registrerade i tomtkön.
Reserverad tomt
En tomt kan reserveras i 3 månader och du kan bara ha en reservation. När du väljer att köpa en
tomt ska köpekontrakt undertecknas och betalning göras senast 3 månader från det att du reserverat
den.
Tilldelad tomt
När du tilldelats en tomt är din och din eventuella medsökandes köplats förbrukad. Du tas då bort
från tomtkön. Efter tillträdet har du två år på dig att färdigställa ditt bostadshus och du får inte sälja
vidare tomten innan byggnationen är klar.
Förlorad plats i tomtkön
Du förlorar din plats i tomtkön om du:
 inte betalar din årsavgift i tid
 har köpt en tomt
 har angett felaktiga kontaktuppgifter och vi inte kan nå dig
 har lämnat felaktiga uppgifter vid din registrering
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Gällande regler för Ängelholms kommuns tomtkö
1.

Förmedlingen avser: a. Kommunala tomter för styckebyggda småhus. b.
Tomter, gruppbyggda småhus och småhus med bostadsrätt som enligt avtal
mellan kommunen och exploatören eller markägaren förmedlas genom tomtoch småhuskön.

2.

Sökande ska ha fyllt 18 år vid anmälningstillfället. Sökande och medsökande
räknas som en enhet.

3.

Ansökan ska avse tomt eller småhus för sökandens permanenta bosättning.
Sökande och medsökande som tidigare erhållit tomt eller småhus genom
tomt- och småhuskön har ej rätt att på nytt registrera sig förrän efter tre år
från föregående tillträdesdag.

4.

Sökande är skyldig att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i
anmälningsblanketten. Det åligger sökanden att skriftligen anmäla
adressändring och annan ändring av uppgifterna i anmälningsblanketten.

5.

Sökande ska varje kalenderår betala tomtköavgift enligt av
kommunfullmäktige fastställs taxa. Inbetalda avgifter återbetalas ej.

6.

Nyanmälningar registreras i turordning efter inbetalningsdatum av
tomtköavgiften.

7.

Årlig förnyelse av ansökan ska ske genom inbetalning av tomtköavgiften
senast den 28 februari. Sökande som ej betalat tomtköavgift i rätt tid avförs ur
köregistret.

8.

Sökande som tilldelats tomt/småhus avförs ur kölistan. Sökande har ej rätt att
återfå sin köplats om återbud till tomten/småhuset lämnas senare än en
månad från tilldelningsdatum.

9.

Kommunal tomt reserveras för sökanden i tre månader. Reservationen kan
förlängas maximalt tre månader under förutsättning att bygglov sökts men ej
blivit beviljat.

10. Tilldelad kommunal tomt ska betalas vid månadsskiftet näst efter det att
bygglov beviljats. Betalning ska dock alltid erläggas innan schaktning påbörjas.
11. Bostadshus på kommunal tomt ska färdigställas senast inom två år från
tillträdet
12. Om det finns särskilda skäl kan kommunstyrelsen i undantagsfall medge
avsteg från ovan angivna regler.
Dessa regler har fastställts av kommunfullmäktige 1990-02-19.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 218

Dnr KS 2020/344, SBN 2020/197

Placering av ny bro över Rönneå
Ärendebeskrivning
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en gemensam
avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 2019/378).
Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, infrastrukturen och
trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå visionen.
Avsiktsförklaringen har mynnat ut i en handlingsplan kallad Ängelholmspaketet. Ett av
fokusområdena är att utveckla å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron –
Reningsverket och ett är att utveckla cykeltrafiken och projektera nya broar över Rönne å.
Inom ramen för Ängelholmspaketet ska en ny bro anläggas med syfte att bättre koppla
samman staden och havet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020.
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 15 september 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 28 augusti 2020
Bilaga 1. 2 GC-broar i Ängelholm – Gestaltningsprogram (AFRY) den 6 juli 2020
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C),
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Lars Nyander (S) och
Johan Wifralius (SD).
Lars Nyander (S) anhåller även om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en ny gång- och cykelbro över Rönne å ska anläggas enligt det norra förslaget läge B.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna ser inga hinder gällande bron. Däremot anser vi att det är av yttersta
vikt att noga se över möjliga sträckningar av GC-vägen i Nybroskogen. Vi vet idag att det
finns koncentrationer av nyckelbiotoper och domänreservat i direkt anslutning till den
tilltänkta dragningen. Målsättningen måste givetvis vara att skada så lite som möjligt med
en klok och genomtänkt dragning
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Styrgruppen för Trafikutveckling

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 192

Dnr KS 2020/344, SBN 2020/197

Placering av ny bro över Rönneå
Ärendebeskrivning
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en gemensam
avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 2019/378).
Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, infrastrukturen och
trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå visionen.
Avsiktsförklaringen har mynnat ut i en handlingsplan kallad Ängelholmspaketet. Ett av
fokusområdena är att utveckla å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron –
Reningsverket och ett är att utveckla cykeltrafiken och projektera nya broar över Rönne å.
Inom ramen för Ängelholmspaketet ska en ny bro anläggas med syfte att bättre koppla
samman staden och havet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020.
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 15 september 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 28 augusti 2020
Bilaga 1. 2 GC-broar i Ängelholm – Gestaltningsprogram (AFRY) den 6 juli 2020
Yrkanden
Bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Robin Holmberg (M), Linda
Persson (KD), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD).
Lars Nyander (S) anhåller även om att få lov att bifoga en protokollsanteckning vilket
medges.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att en ny gång- och cykelbro över Rönne å ska anläggas enligt det norra förslaget läge B.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna ser inga hinder gällande bron. Däremot anser vi att det är av yttersta
vikt att noga se över möjliga sträckningar av GC-vägen i Nybroskogen. Vi vet idag att det
finns koncentrationer av nyckelbiotoper och domänreservat i direkt anslutning till den
tilltänkta dragningen. Målsättningen måste givetvis vara att skada så lite som möjligt med
en klok och genomtänkt dragning
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Styrgruppen för Trafikutveckling

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-09-10
Diarienummer: KS 2020/344
Ytterligare dnr: SBN 2020/197
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Placering av ny gång- och cykelbro över Rönneå
Ärendebeskrivning
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en
gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr
2019/378). Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan,
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att
uppnå visionen. Avsiktsförklaringen har mynnat ut i en handlingsplan kallad Ängelholmspaketet. Ett av fokusområdena är att utveckla å-rummet på sträckan från
Nybron – Pyttebron – Reningsverket och ett är att utveckla cykeltrafiken och projektera nya broar över Rönne å. Inom ramen för Ängelholmspaketet ska en ny bro
anläggas med syfte att bättre koppla samman staden och havet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020.
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 15 september 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 28 augusti 2020
Bilaga 1. 2 GC-broar i Ängelholm – Gestaltningsprogram (AFRY) den 6 juli 2020

Utredning
Ängelholms kommun har under våren 2020 utrett möjliga placeringar för en ny
gång- och cykelbro över Rönne å för att förstärka kopplingen mellan staden och
havet. En utredning har tagits fram som översiktligt tittar på fyra olika placeringar
samt ger olika gestaltningsförslag. Utredningen föreslår ett nordligt alternativ och
ett sydligt alternativ, samt två placeringar för varje alternativ.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den
15 december och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att en
ny gång- och cykelbro över Rönne å ska anläggas enligt det norra förslaget läge B.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att en ny gång- och cykelbro över Rönne å ska anläggas enligt det norra förslaget
läge B.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Styrgruppen för Trafikutveckling

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Eva Sturesson
Stadsjurist
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2 GC-broar i Ängelholm
GESTALTNINGSPROGRAM
2020-07-06

Förord

Ängelholms kommun har sett att det finns ett behov av en
satsning på gc-broar över Rönneå. AFRY har, på uppdrag
av Ängelholms kommun, tagit fram förslag på lokalisering,
gestaltning samt gjort en kostnadsberäkning för två gc-broar, en
i ett nordligt läge och en i ett sydligt läge.

2 GC-BROAR I ÄNGE LHOLM
AFRY 2020-07-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beställarorganisation:
Ängelholms kommun
Organisation AFRY:
Karolina Cappelli Lindholm, Uppdragsledare
Johanna Spjuth, Teknikansvarig landskapsarkitekt
Magnus Nimbeck, Teknikansvarig brokonstruktör
Warid Mustafa, Handläggande brokonstruktör
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Hannah Larsson, Teknikansvarig trafikplanerare
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AFRY 2020-07-06

BAKGRUND

ÖVERSIKT

Den norra bron ska koppla samman gc-väg i höjd
med Violgatan med Reningsverksvägen, genom
Nybroskogen. Denna bro har ett rekreationssyfte
och är tänkt att skapa en genväg till havet.

Den södra bron har ett mer stadsnära läge med
fokus på att skapa en koppling för pendlare mellan
norra delarna av staden och stationen samt stärka
kopplingen mellan centrum och havet.

STRÅK

I kartan nedan syns stråk för fotgängare och
cyklister. Här syns bristen på kopplingar över
Rönneå i de nordliga delarna av Ängelholm.

Bild: Ängelholms kommun

4.
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NORRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

PLANKARTA

Den norra bron landar i naturområden på båda
sidor av Rönneå. På västra sidan av ån ligger
det mer ”orörda” skogsområdet Nybroskogen
med Hälsostigen. Öster om Rönneå ligger

Torslundaskogen, och strax norrut finns
bostadsområdet Haradal. Här finns en befintlig
gc-bana som går att ansluta till. Två föreslagna
placeringar har tagits fram och utretts.

FOTON

Västra sidan

B

A

Östra sidan

5.
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NORRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

STRÅKANALYS

HARADAL RENINGSVERKSVÄGEN

LÄGE A

Avståndsmässigt är det ingen större skillnad
mellan de två föreslagna broplaceringarna
vid en förflyttning mellan Haradal (korsning
Metaregränd/ Haradalsliden/ Daniellundsgatan) och
Reningsverksvägens södra del.

STRÅKANALYS

HARADAL JÄRNVÄGSUNDERFARTEN

Avståndsskillnaden mellan Haradal (korsning
Metaregränd/ Haradalsliden/ Danielslundsgatan) och
järnvägsunderfarten i höjd med Luntertunvägen är
cirka 350m, där läge B ger den kortare sträckan.

LÄGE A

426 m genom
orörd skog

LÄGE B

LÄGE B

634 m genom
orörd skog

6.
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NORRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

SEKTIONER

I både läge A och B är marken brantare på den västra sidan
av ån, och flackare på den östra sidan. I läge A är det högre
på västra sidan, +8,51 jämfört med +6,4 i läge B. Östra sidan
håller höjd + 4,5 i båda lägena. Eftersom läge B har en jämnare
marknivå är detta läge att föredra för brokonstruktionen.

Högsta beräknade vattennivån ligger på +2,4. Bron ska ha 3
meter frihöjd ovan detta.
Vid läge A är det erosionsklass 2 på båda sidor av ån. Vid läge
B är det erosionsklass 3 på östra sidan av ån, på västra sidan är
det erosionsklass 1. För erosion, se bilaga 1.

LÄGE A
Skala 1:500 (A3)

VÄSTRA SIDAN

ÖSTRA SIDAN

LÄGE B
Skala 1:500 (A3)

ÖSTRA SIDAN

VÄSTRA SIDAN

SLUTSATS

Läge A ger en kortare sträcka genom nyckelbiotopområde och
naturområdet Nybroskogen. Det blir dock längre avstånd från
Haradal till Nybroskogen och havet.
Läge B ger ca 350m kortare avstånd från Haradalsområdet
till Ängelholms Havsbadsområde. Det blir dock något längre
sträckning benom nyckelbiotopområdet i Nybroskogen.
Läge B är att föredra sett till markhöjder och brokonstruktion.

Om endast en ny bro ska byggas blir det jämnare avstånd
mellan broarna om läge A används. Om två broar ska byggas ger
läge B ett jämnare fördelat avstånd mellan samtliga broar.

B

Slutsatsen är att läge A bäst om det endast ska byggas en bro.
Om det byggs två broar förespråkas läge B. Läge B väljs därför
för vidare bearbetning.

A
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NORRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

UTFORMNING

Den norra bron utförs som en hängbro i trä. Med denna
bro krävs inga brostöd i ån. Trä är också ett klimatsmart
material med låga utsläpp av koldioxid. Markbeläggning
utförs i asfalt och bron förses med ett stålräcke med
nät som fyllning.
Uttrycket ger en lätt och naturlik bro som passar väl in i
de angränsande naturmiljöerna.
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NORRA BRON

ILLUSTRATIONSPLAN

Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

HÄL

SAN

S ST
IG

SKALA 1:1000(A3)

SEKTIONER
SKALA 1:400(A3)
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NORRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

KONSTNADSKALKYL OCH LCC

Bro över Rönneå (gc-bron)- Ängelholm
Ny Träbro- Hängbro
Kalkylränta
Livslängd
Åtgärd
Investering
Ny träbro (ink. Grundläggning och schakt)
Trafikanordningskostnader
Underhåll av ny träbro
Tätskiktsbyte
Byte av räcke
Byte av offerpanel
Större reparation
Diverse underhåll (rep, impreg mm)
Drift
Årlig översyn inkl. rengöring och mindre lagning
Huvudinspektion

3,50 %
80 år
Kostnad/åtgärd Intervall Antal byten Nuvärdesfaktor

16 762 100 kr
0 kr

0
0

1
1

1,000
1,000

16 762 100 kr
0 kr
16 762 100 kr

0,253
0,253
0,253

307 633 kr
131 338 kr
0 kr
438 971 kr

Summa
1 218 000 kr
520 000 kr
0 kr

40
40
40

1
1
1
Summa

3 150 000 kr

0

0

0,253

795 603 kr

10 000 kr
40 000 kr

1
6

78
13

26,619
4,064

266 190 kr
162 555 kr
428 744 kr

0,064

24 624 kr
24 624 kr

Summa
Rivning
Rivning av ny bro efter 80 år

Nuvärde

386 000 kr

80

0
Summa

Summa
Summa/år (EAC)

18 450 043 kr
230 626 kr /år

Kostnad för underhåll enligt "A´prislista för broåtgärder 2019"
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SÖDRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

PLANKARTA

Den södra bron ansluter till Hembyggdsparken
på nord-östra sidan av Rönneå, närmast bron
ligger enstaka villor. Syd-väst om Rönneå
ansluter bron till ett bostadsområde. Två olika
föreslagna lägen har undersökts för den södra
bron.

Läge A ligger i anslutning till en förskola på
syd-västra sidan och vid husen på den nordöstra sidan. Läge B landar i en korsningspunkt
vid Reningsverksgatan på syd-västra sidan
och möter upp Thorslundsgatan på nord-östra
sidan.

PLANER

Söder om den södra bron finns pyttebron. Detta
är en äldre bro som idag används som gc-bro.
Det finns en pågående detaljplan för att förlänga
klippanvägen som bilväg i läget för Pyttebron.

B
A
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SÖDRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

FOTON LÄGE A

FOTON LÄGE B

Syd-västra sidan

Syd-västra sidan

Nord-östra sidan

Nord-östra sidan
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SÖDRA BRON
STRÅKANALYS
Roslunda / Krontorp
- Ängelholm C

En stråkanalys har gjorts som jämför en ny bro i läge
A med Pyttebron. Med en ny bro i läge A minskas

LÄGE A

Sträcka
Promenera
Cykla 		

PYTTEBRON (BEFINTLIG BRO)

860m
9 min
3 min

STRÅKANALYS
Hembygsparken
- Ängelholm C

LÄGE B

avståndet från Roslunda/Krontorp till Ängelholm C
med 180m.

Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

Sträcka
Promenera
Cykla 		

Läge B har jämförts mot
Pyttebron gällande avstånd från
Hembygdsparken till Ängelholm C.

1040m
10 min
4 min

Med en bro i läge B blir avståndet ca 300m kortare.
Det går ca 3min snabbare att promenera och ca
1min snabbare att cykla sträckan.

PYTTEBRON (BEFINTLIG BRO)
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SÖDRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

SEKTIONER

Vid läge A är marken brant på båda sidor av Rönneå. På den
syd-västra sidan ligger gc-banan på +5, och på den nord-östra
sidan ligger gc-banan på +4,5. I läge B är det en längre sträcka
nära vattnet där marken är flack innan den sluttar upp mot
gc-banornas höjd på +5,2 på syd-västra sidan och +3,8 på den
nord-östra. Högsta beräknade vattennivå ligger på +2,4. Bron
ska ha en frihöjd om 3m ovan detta.

De branta slänterna vid läge A gör det svårt att anlägga en
bro här. Det är också lite utrymme vid de befintliga husen
för angöring av bron. Vid läge B är utrymme och slänter mer
fördelaktika för placering av bron.
Vid läge B är det erosionsrisk närmast vattnet, klass 2 på den
syd-västra sidan och klass 3 på den nord-östra sidan. Vid läge
A finns ingen erosionsrisk (klass 1). För erosion, se bilaga 1.

B
A

LÄGE A
Skala 1:500 (A3)

SYD-VÄSTRA SIDAN

NORD-ÖSTRA SIDAN

LÄGE B
Skala 1:500 (A3)

SYD-VÄSTRA SIDAN

SLUTSATS

Vid läge A är det svårt att angöra en bro eftersom slänterna
mot ån är branta och det finns mindre utrymme för angöringen.
Vid läge B är förhållandena mer gynnsamma.
Stråkmässigt är skillnaden liten mellan de två brolägena, men

NORD-ÖSTRA SIDAN

läge B ger en något bättre placering mellan Pyttebron och den
norra bron.
Läge B förespråkas för den norra bron och används för den
vidare utredningen.

Läge A ger en kortare sträcka genom nyckelbiotopområde och
naturområdet Nybroskogen. Det blir dock längre avstånd från
Haradal till Nybroskogen och havet.
Läge B ger ca 350m kortare avstånd från Haradalsområdet
till Ängelholms Havsbadsområde. Det blir dock något längre
sträckning benom nyckelbiotopområdet i Nybroskogen.

Om endast en ny bro ska byggas blir det jämnare avstånd
mellan broarna om läge A används. Om två broar ska byggas ger
läge B ett jämnare fördelat avstånd mellan samtliga broar.
Slutsatsen är att läge A bäst om det endast ska byggas en bro.
Om det byggs två broar förespråkas läge B.
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SÖDRA BRON
Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

MATERIAL

Den södra bron utförs som en bågbro, där bågen byggs som ett fackverk
under bron. Med denna bro krävs inga brostöd i ån. Fackverk utförs i
rostfritt stål och markbeläggning i asfalt. Räcket utförs i rostfritt stål
med räckesfyllnad av stålvajer, vilket ger en genomsiktlig och luftig bro.
Räcket lutar 15 grader in mot gång- och cykelbanan, vilket fångar upp
formen i fackverkets lutning.
Belysning kan inkluderas i bron, dels under bron för att lysa upp
fackverket och dels med ett nedåtriktat ljus i räckets handledare som
lyser upp gång- och cykelbanan. Belysning ger en tryggare och säkrare
plats under mörka vintermånader, samtidigt som det bidrar till en vacker
gestaltning och gör bron till ett blickfång i området.
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SÖDRA BRON

ILLUSTRATIONSPLAN

Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

SKALA 1:1000(A3)

R E N IN G S V E R K S

VÄGEN

SEKTIONER
SKALA 1:400(A3)
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Nuläge
Lokalisering
Utformning
Kalkyl

KONSTNADSKALKYL OCH LCC

Bro över Rönneå (gc-bron)- Ängelholm
Ny stålbro- Fackverksbro (bågformad)
Kalkylränta
Livslängd
Åtgärd
Investering
Ny stålbro (ink. Grundläggning och schakt)
Trafikanordningskostnader

3,50 %
120 år
Kostnad/åtgärd

30 868 400 kr
0 kr

Intervall Antal byten Nuvärdesfaktor

0
0

1
1

1,000
1,000

30 868 400 kr
0 kr
30 868 400 kr

0,528
0,528
0,528

688 690 kr
452 342 kr
475 593 kr
1 616 625 kr

28,078
0,528

280 783 kr
21 137 kr
301 920 kr

0,016

6 598 kr
6 598 kr

Summa
Underhåll av ny stålbro
Tätskiktsbyte
Byte av räcke
Diverse underhåll (rep, impreg mm)

1 303 260 kr
856 000 kr
900 000 kr

30
30
30

3
3
3
summa

Drift
Årlig översyn inkl. rengöring och mindre lagning
Huvudinspektion

10 000 kr
40 000 kr

1
30

118
3
Summa

Rivning
Rivning av ny bro efter 80 år

409 520 kr

120

0
Summa

Summa
Summa/år (EAC)
Kostnad för underhåll enligt "A´prislista för broåtgärder 2019"

Nuvärde

32 793 544 kr
273 280 kr /år
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BILAGOR, KÄLLFÖRTECKNING
KÄLLFÖRTECKNING

Gångbro över Rönneå i Ängelholm,
Reinertsen
Ängelholms kommun, Erosionsutredning av
Rönne å (2013), Norconsult
Samråd för Hälsostig i Ängelholm (2013),
Länsstyrelsen i Skåne län

BILAGOR

1. Erosion, utdrag från Norconsult, 2013
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-08-28

Diarienummer
SBN 2020/197
KS 2020/344

Planarkitekt
Edvin Hansson
0431-870 00
plan@engelholm.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Placering av ny gång- och cykelbro över Rönneå
Ärendebeskrivning
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 2019/378). Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka
steg som behöver tas för att uppnå visionen. Avsiktsförklaringen har mynnat ut i en handlingsplan kallad Ängelholmspaketet. Ett av fokusområdena är att utveckla å-rummet på sträckan från
Nybron – Pyttebron – Reningsverket och ett är att utveckla cykeltrafiken och projektera nya broar över Rönne å. Inom ramen för Ängelholmspaketet ska en ny gång- och cykelbro anläggas med
syfte att bättre koppla samman staden och havet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 28 augusti 2020
Bilaga 1. 2 GC-broar i Ängelholm – Gestaltningsprogram (AFRY) den 6 juli 2020
Utredning
Ängelholms kommun har under våren 2020 utrett möjliga placeringar för en ny gång- och cykelbro över Rönne å för att förstärka kopplingen mellan staden och havet. En utredning har tagits
fram som översiktligt tittar på fyra olika placeringar samt ger olika gestaltningsförslag. Utredningen föreslår ett nordligt alternativ och ett sydligt alternativ, samt två placeringar för varje (se figur
1).
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Figur 1De fyra möjliga placeringarna som finns med i utredningen

Den norra bron kopplar samman den befintliga gång- och cykelvägen i höjd med Violgatan med
Reningsverksvägen genom Nybroskogen. Denna bro har i första hand ett rekreationssyfte och är
tänkt att skapa en genväg till havet. Placeringen har studerats utifrån två möjliga placeringar som
syns i Figur 1: A och B. Läge A innebär ett längre avstånd mellan Haraldasområdet och havet i jämförelse med norra alternativet B. Läge B har en jämnare marknivå på båda sidorna av ån, vilket är att
föredra för brokonstruktionen.
Den norra bron kan utföras som en hängbro i trä för att väl passa in i den angränsade naturmiljöerna
och beräknas ha en investeringskostnad på ca 17 miljoner kronor.
Den södra bron har ett mer stadsnära läge med huvudfokus på att skapa en koppling för pendlare
mellan norra delarna av staden och stationen. Läget har studerats utifrån två möjliga placeringar som
är redovisade i Figur 1: A och B. De två alternativen har liknande avstånd mellan målpunkterna
Hembygdsparken – stationen och Roslunda/Krontorp – stationen. Vid läge A är marken dock brant
på båda sidorna vilket gör det svårt att angöra en bro.
Den södra bron kan utföras en bågbro, där bågen byggs som ett fackverk under bron. Med denna
bro krävs inga brostöd i ån. Bron beräknas ha en investeringskostnad på ca 31 miljoner kronor.
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För att bäst uppfylla intentionerna med Ängelholmspaketet, att utveckla å-rummet samt skapa en
bättre koppling till havet, bör kommunen gå vidare med det norra alternativet. Utredningen har diskuterats i den politiska styrgruppen för trafikutveckling som också föreslår det norra alternativet.
Den norra bron landar i naturområden på båda sidorna av Rönne å. På västra sidan av ån ligger det
mer orörda skogsområdet Nybroskogen med Hälsostigen. Öster om ån ligger Torslundaskogen med
Hembygdsparken och strax norrut finns bostadsområdet Haradal. Här finns en befintlig gång- och
cykelbana som går att ansluta till.

Figur 2 Det norra alternativet

Både läge A och B i det norra alternativet ligger inom en nyckelbiotop. En nyckelbiotop är ett
område som har höga naturvärden med stor betydelse för skogens växter och djur. Åtgärder inom detta område måste anmälas till Skogsstyrelsen för att säkerställa att åtgärden inte skadar värdena.
Ur ett barnperspektiv är det mest fördelaktigt att anlägga en bro i läge B eftersom det möjliggör
nya säkra kopplingar mellan Havsbaden och staden, vilket kan utöka möjligheten att utnyttja
dragningen för säkra skolvägar mellan bostadsområdet Havsbaden och skolorna i stadskärnan,
3 (4)
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samt den nya planerade skolan på Adolfsfält. Läge B bedöms också ha bäst förutsättningar för att
skapa möjlighet för lek och rekreation på båda sidorna av Rönne å.
Sammantaget är läge B att föredra ur barnperspektivet, det ger kortare avstånd från Haradalsområdet till Ängelholms Havsbadsområde och utifrån markhöjder och brokonstruktion är det enklare att anlägga en bro här. Även ekonomiskt är detta alternativ att föredra. Huvuduppdrag Samhälle föreslår därför att kommunen går vidare med det norra alternativet, läge B.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ny gång- och cykelbro över Rönne å ska anläggas enligt det norra förslaget läge B.

Pernilla Fahlstedt
Chef Huvuduppdrag Samhälle

Henrik Bertheden
Tf chef Arkitektur och Teknik

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Styrgruppen för Trafikutveckling

4 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 219

Dnr KS 2020/329

Utredning om kommunens ansvar för föroreningar på före
detta flygflottiljen F10
Ärendebeskrivning
Den 24 juni 2020 fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om de
markföroreningar som uppmärksammats på f.d. flygflottiljen F10. Såvitt känt i dagsläget
har försvaret, kommunens räddningstjänst och det civila flyget haft övningar på det före
detta F10-området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2020 att uppdra åt chef
Samhälle att handla upp en ansvarsutredning för PFAS-föroreningen från f.d. F-10
området.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2020
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Christina Hanstål (M),
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kostnaden för ansvarsutredningen finansieras genom ianspråkstagande av kommunens
resultat år 2020
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 193

Dnr KS 2020/329,

Utredning om kommunens ansvar för föroreningar på före
detta flygflottiljen F10
Ärendebeskrivning
Den 24 juni 2020 fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om de
markföroreningar som uppmärksammats på f.d. flygflottiljen F10. Såvitt känt i dagsläget
har försvaret, kommunens räddningstjänst och det civila flyget haft övningar på det före
detta F10-området.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2020
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från följande: Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt chef Samhälle att handla upp en ansvarsutredning för PFAS-föroreningen
från f.d. F-10 området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att kostnaden för ansvarsutredningen finansieras genom ianspråkstagande av kommunens
resultat år 2020
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-15

Diarienummer
KS 2020/329
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

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

Kommunstyrelsen

Utredning om kommunens ansvar för föroreningar på före
detta flygflottiljen F10
Ärendebeskrivning
Den 24 juni 2020 fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om de markföroreningar som
uppmärksammats på f.d. flygflottiljen F10. Såvitt känt i dagsläget har försvaret, kommunens räddningstjänst och det civila flyget haft övningar på det före detta F10-området.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2020
Utredning
Såvitt känt i dagsläget har försvaret, kommunens räddningstjänst och det civila flyget haft övningar på det före detta F10-området. Det är däremot inte känt om kommunens räddningstjänst
kan ha medverkat till de PFAS-föroreningar som har upptäckts inom området.
För att kommunen ska kunna ta ställning till fortsatta steg i utredningen och den framtida markanvändningen i området behövs en utredning för att klarlägga vem som anses ansvarig för
PFAS-föroreningen inom f.d. F-10 området.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt chef Samhälle att handla upp en ansvarsutredning för PFAS-föroreningen från f.d.
F-10 området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att kostnaden för ansvarsutredningen finansieras genom ianspråkstagande av kommunens resultat år 2020

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef
1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-15

Diarienummer
KS 2020/329
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24

KSAU § 124

Dnr. KS 2020/329

Klargörande av ansvarsfrågorna samt omfattningen av
föroreningarna av marken på markområdet vid f.d.
flygflottiljen F10
Ärendebeskrivning
Utskottet erhöll på dagens sammanträde en information om de markföroreningar som
uppmärksammats på f.d. flygflottiljen F10. Då det är ytterligare aktörer som är inblandade
utöver kommunen fattar utskottet beslut om att lämna uppdrag till kommundirektören att
förbereda ett ärende till utskottet augusti gällande hur kommunens arbete med denna fråga
ska organiseras och hanteras
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lämna uppdrag till kommundirektören att förbereda ett ärende till utskottet augusti
gällande hur kommunens arbete med denna fråga ska organiseras och hanteras.
Beslutet ska expedieras till
Kommundirektör Lilian Eriksson

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 220

Dnr KS 2019/507, SBN 2019/287

Svar på motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om
infrastruktur för laddstolpar till elbilar
Ärendebeskrivning
Arne Jönsson m.fl. (S) har i november 2019 lämnat in en motion där det föreslås att
kommunen tar fram en strategi för publik laddinfrastruktur som ska säkerställa elladdning i
alla kommunens tätorter. Skrivelsen poängterar att det inte är kommunens ansvar att
leverera el via laddstolparna, utan att kommunen ska möjliggöra platser där operatörer kan
etablera laddstolpar enligt avtal.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
2. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020
3. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 21 maj 2020
4. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle 23 mars 2020
5. Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för laddstolpar till elbilar, 201910-28, KS 2019/507.
6. Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag,
KS 2016/893.
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Lars Nyander (S), Maija Rampe (M),
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och
Karl-Otto Rosenqvist (MP).
Patrik Ohlsson (SD) yrkar även på att få lov att bifoga en protokollsanteckning vilket
medges.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna motsätter sig inte en kommunal laddstationsstrategi, men vi tror att
marknad och efterfrågan kommer trygga det framtida behovet av laddstationer för elbilar i
åtminstone Ängelholms tätort. Vi tycker det är en bra idé att bevaka behovet av
laddstationer även i kommunens mindre orter, men där behöver vi också möta
verkligheten, lyssna in de medborgare som bor där och följa upp hur behoven utvecklas
och vilka prioriteringar som är bäst. Det är inte säkert att laddstationer för elbilar alltid
borde hamna högt på agendan utanför kommunens större tätorter.
Beslutet ska expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 197

Dnr KS 2019/507, SBN 2019/287

Svar på motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om
infrastruktur för laddstolpar till elbilar
Ärendebeskrivning
Arne Jönsson m.fl. (S) har i november 2019 lämnat in en motion där det föreslås att
kommunen tar fram en strategi för publik laddinfrastruktur som ska säkerställa elladdning i
alla kommunens tätorter. Skrivelsen poängterar att det inte är kommunens ansvar att
leverera el via laddstolparna, utan att kommunen ska möjliggöra platser där operatörer kan
etablera laddstolpar enligt avtal.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020
2. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 21 maj 2020
3. Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle 23 mars 2020
4. Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för laddstolpar till elbilar, 201910-28, KS 2019/507.
5. Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag,
KS 2016/893.
Patrik Ohlsson (SD) anhåller om att få lov att bifoga en protokollsanteckning vilket
medges.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna motsätter sig inte en kommunal laddstationsstrategi, men vi tror att
marknad och efterfrågan kommer trygga det framtida behovet av laddstationer för elbilar i
åtminstone Ängelholms tätort. Vi tycker det är en bra idé att bevaka behovet av
laddstationer även i kommunens mindre orter, men där behöver vi också möta
verkligheten, lyssna in de medborgare som bor där och följa upp hur behoven utvecklas
och vilka prioriteringar som är bäst. Det är inte säkert att laddstationer för elbilar alltid
borde hamna högt på agendan utanför kommunens större tätorter.
Beslutet ska expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-09-10
Diarienummer: KS 2019/507
Ytterligare dnr: SBN 2019/287
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Svar på motion från Socialdemokraterna om infrastruktur för laddstolpar till elbilar
Ärendebeskrivning
Arne Jönsson m.fl. (S) har i november 2019 lämnat in en motion där det föreslås
att kommunen tar fram en strategi för publik laddinfrastruktur som ska säkerställa
elladdning i alla kommunens tätorter. Skrivelsen poängterar att det inte är kommunens ansvar att leverera el via laddstolparna, utan att kommunen ska möjliggöra
platser där operatörer kan etablera laddstolpar enligt avtal.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 10 september 2020
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 21 maj 2020
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle 23 mars 2020
Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för laddstolpar till elbilar,
2019-10-28, KS 2019/507.
5. Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag,
KS 2016/893.

Utredning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 21 maj
2020 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. I sitt
förslag till beslut föreslog de även att få i uppdrag att genomföra motionens intentioner.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Motionären
Kommunstyrelsen

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Eva Sturesson
Stadsjurist

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-21
Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 71

Dnr SBN 2019/125

Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.
Kommunfullmäktige beslutade § 90 den 23 april 2018 att överlämna beredningens slutrapport
till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 april 2018
Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 90 den 23 april 2018
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 298 den 12 december 2016
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: BrittMarie Hansson (S),
Fredrik Thörning (M), Anita Rosén (L), Alexander Johnsson (SD), Tommy Jönsson (S),
Kristian Nordin (V) och ), Anders Källström (C) och Magnus Jonsson (S).
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta
att godkänna Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag
att överlämna ärendet till budgetberedningen
_____

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-21
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Verksamheten kultur och stad
Beredningskoordinator

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Tf. chef för ekologisk hållbarhet
Robin Pehrsson
0431-468993
Robin.Pehrsson@engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)
Diarienummer

2020-03-23

KS 2019/507

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Arne Jönsson m.fl. (S) angående infrastruktur
för laddstolpar till elbilar
Ärendebeskrivning
Arne Jönsson m.fl. (S) har inkommit med en motion där det föreslås att kommunen tar fram
en strategi för publik laddinfrastruktur som ska säkerställa elladdning i alla kommunens
tätorter. Skrivelsen poängterar att det inte är kommunens ansvar att leverera el via laddstolparna, utan att kommunen ska möjliggöra platser där operatörer kan etablera laddstolpar
enligt avtal.
Beslutsunderlag
1. Motion från Arne Jönsson m.fl. (S) om infrastruktur för laddstolpar till elbilar, 2019-10-28,
KS 2019/507.
2. Kommunfullmäktiges beslut remittera motionen till kommunstyrelsen, 2019-10-28, KS
2019/507, § 194.
3. Kommunstyrelsens delegeringsbeslut, 2019-11-07, KS 2019/507.
4. Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag, KS 2016/893.
5. Kommunfullmäktiges beslut att godkänna ”Plan för slutrapport om infrastruktur för
framtidens transportslag”, 2019-09-30, KS 2016/893, § 168.
Utredning
Antalet eldrivna fordon i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Under 2019 fördubblades
antalet elbilar. Mycket tyder på att denna ökning kommer att fortsätta. I syfte att möta denna
utveckling finns det ett behov av att lägga upp en strategi för utbyggnad av publik
laddinfrastruktur i kommunen. En väl utbyggd laddinfrastruktur skulle både minska
kommunens totala miljöpåverkan och stärka bilden av Ängelholms kommun som en attraktiv
kommun att leva och vistas i.
I ”Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag” har huvuduppdrag
Samhälle tagit fram förslag till utredningsprojekt utifrån rekommendationer från beredningen
för samhällsutveckling. Ett av förslagen är att ta fram ”Riktlinjer för laddinfrastruktur på
kommunens parkeringsplatser” (s. 5 i ”Plan för slutrapport…”) där syftet är att verka för en
övergång till laddningsbara fordon för såväl kommunens verksamheter som för kommunens
invånare och besökare. Riktlinjerna ska bland annat ta ställning till om kommunen ska tillåta
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Diarienummer

2020-03-23

KS 2019/507

laddinfrastruktur på allmän platsmark, driftsfrågor, utseende men också vilka parkeringsplatser
som infrastrukturen bör anläggas på. Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna
”Plan för slutrapport…” och i planen framgår att kostnaden för framtagandet av riktlinjer för
laddinfrastruktur är 300 tkr.
Föreliggande motion föreslår att kommunen tar fram en strategi som säkerställer publik
laddning i alla kommunens tätorter. Det är en fråga som ligger nära det som ska utredas
kopplat till ”Riktlinjer för laddinfrastruktur på kommunens parkeringsplatser”. Förslaget i
detta tjänsteutlåtande är därför att kommunen, i samband med att riktlinjerna tas fram, även
utreder hur publik laddning kan säkerställas i alla kommunens tätorter.
Kommunfullmäktiges beslut var att ”riktlinjer för laddinfrastruktur på kommunens
parkeringsplatser” skulle tas fram under 2020. Pengar har inte avsatts för detta och uppdraget
att ta fram riktlinjerna har inte fördelats i organisationen. Samtidigt är dessa riktlinjer
avgörande för att komma vidare med omställningen till att bli en klimatneutral kommun, där
transporter och fordon är den största utmaningen. Utan riktlinjer får vi ingen strategisk
utbyggnad av laddinfrastruktur, och utan laddinfrastruktur kan varken kommunen eller
medborgarna skaffa elbilar. Det är därför viktigt att framtagande av ”riktlinjer för
laddinfrastruktur på kommunens parkeringsplatser” kommer igång.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige
att

anta motionen.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även Kommunfullmäktige
att

i samband med utredning av ”riktlinjer för laddinfrastruktur på kommunens
parkeringsplatser”, enligt ”Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens
transportslag”, även utreds hur publik laddning kan säkerställas i alla kommunens
tätorter,

att

Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget att ta fram ”riktlinjer för laddinfrastruktur på
kommunens parkeringsplatser”, samt

att

medel avsätts till framtagandet av riktlinjerna i enlighet med beslut i kommunfullmäktige
2019-09-30, KS 2016/893, § 168.

_____
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Pernilla Fahlstedt
Tf. chef huvuduppdrag Samhälle

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Diarienummer

2020-03-23

KS 2019/507

Rune Liljenberg
Tf. miljö- och byggchef

Beslutet expedieras till:
Annika Enberg, chef intraprenad, Annika.Enberg@engelholm.se
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö, Anders.Lundin@engelholm.se
Robin Pehrsson, tf. enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet,
Robin.Pehrsson@engelholm.se
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Motion till kommunfullmäktige i Ängelholm
Dnr................... .

Infrastruktur för laddstolpar till elbilar
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l Ängelholm finns endast ett tjugotal officiella laddstolpar, vilka i huvudsak finns i Ängelholm.
Idag är detta inte tillräckligt för att täcka el bilisternas behov.
Då antalet elbilar och laddhybrider ökar behövs det fler laddstolpar och då inte bara i
Ängelholm utan även i alla kommunens tätorter. Kommunens ansvar är inte att leverera el
via laddstolpar utan att möjliggöra platser där laddstolpar kan placeras genom avtal med
operatörer som tillhandahåller laddstolpar.
På den Socialdemokratiska fullmäktigegruppens vägnar föreslås fullmäktige besluta

att kommunen tar fram en laddstations strategi som ska säkra elladdning i alla kommundelar
enligt ovanstående förslag

, .. Soc;~;~;,'~~~;~~;rna
Ängelholm
Telf~'fon: 0431~106 08

l www.socialdemokraterna@bjarenet.com

Trafikingenjör
Björn Adlerberth
0431-468990
Bjorn.Adlerberth@engelholm.se

PLAN

1 (7)
Diarienummer

2018-04-11

SBN 2019/125

Samhällsbyggnadsnämnden

Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag
Beredning: Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckliing
Rapport: Infrastruktur för framtidens transportslag
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för
samhällsutveckling, i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens
transportslag.
Pendling och resande ökar vilket ställer högre krav på kapaciteten i infrastrukturen. Ökat
transportbehov och många störningar i tågtrafiken gör att trängseln i vägnätet i de större
städerna och belastningen på järnvägsnätet fortsätter öka. Hur ska infrastrukturen utvecklas?
Hur kan kommunen ge förutsättningar för att öka cyklandet och göra det möjligt för
allmänheten att klara sin vardag utan bil? En väl fungerande kollektivtrafik gynnar brukarnas
möjlighet att vara en del av samhället. Klimatförändringar kräver ny teknik, förändrade
beteenden och nya livsstilar. Även på kommunal nivå behöver verkas för att människor och
gods kan resa/transporteras på ett klimatneutralt och miljövänligt sätt.
Dagens infrastruktur byggdes för gårdagens transportsystem och behöver utvecklas för att
kunna användas av morgondagens transporter. Transportsystemet behöver bli mer yteffektivt
och hållbart, för att kunna möta befolkningsökningen, urbaniseringen samt de krav som
miljön och klimatet ställer.
Uppdraget
Beredning samhällsutveckling fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur
för framtidens transportslag.
Syfte
Uppdragets syfte är att
 Ge en riktning för framtida samhällsutvecklingen
 Skapa förutsättning för att förändra beteenden
 Främja hälsa, miljö och livskvalitet
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SBN 2019/125

Kommunen ska vara väl förberedd för den tekniska utvecklingen, samt skapa
förutsättningar för ett förändrat beteende som främjar hälsa, miljö och livskvalitet

Resultat
Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 mars 2018. Efter att ha inhämtat fullmäktiges synpunkter under
slutdebatten har beredningen färdigställt rapporten. Vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2018 förklarades uppdraget till beredning för samhällsutveckling slutfört.
Strategi sammanfattning
Förslagen i beredningsrapporten bygger på information och tankar från föreläsande experter,
omvärldsbevakning, resonemang och förslag i medborgardialoger, omvärldsgranskning,
rapporter och undersökningar samt på beredningens egna slutsatser genom vägledningsdebatt
och förankringar i de olika partierna.
Analys
Beredningen har beskrivit utmaningar med infrastruktur för framtiden tranporter och
argumenterat för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig inom huvudområdena
Infrastruktur, Cykling, Kollektivtrafik, Beteendeförändring och Godstransport.
Infrastruktur
Det är redan ont om plats i städerna och på vägarna. Med den planerade förtätningen av
stadskärnor kommer platsbristen att öka. Bilen tar upp mycket mer yta i stadsrummet än gång,
cykel och kollektivtrafik sett till antal passagerare. Dessutom står den stilla långa stunder på
värdefull mark som hade kunnat användas mer effektivt. Med bilpooler kan ängelholmarna
fortfarande få tillgång till bil utan att behöva äga. Här är det viktigt att ha tillräckligt många
parkeringsplatser för bilpoolsbilar.
Beredningens uppfattning är att laddinfrastruktur för elbilar är ett område där Ängelholms
kommun ligger efter sett till marknaden och utvecklingen på stort. Forskning visar att den
viktigaste laddningspunkten i dagsläget är laddning i hemmet och på arbetsplatsen. Som
arbetsgivare har Ängelholms kommun där en viktig roll att spela. Utöver laddinfrastruktur vid
hem och arbete, har kommunen ett ansvar för att hitresande med elfordon ska kunna ladda
sina bilar.
Cykling
Beredningens uppfattning är att cykling och gång ska vara det prioriterade färdmedelsslaget i
Ängelholms kommun. Särskilt i centralorten finns förutsättningar för en god omställning där
avstånd till skola, matbutiker och övrig samhällsservice är cykelbart. Genom att de som bor i
centralorten i större utsträckningen cyklar lämnas även utrymme på vägarna till de i de mindre
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tätorterna som inte har samma möjlighet att välja cykling. På stråk med mycket cykling anser
beredningen att gångtrafikanter och cyklister behöver vara åtskilda för att skapa en säkrare
miljö för båda trafikslagen.
Ängelholm har goda kollektivtrafiksmöjligheter till tre av ängelholmarnas största
pendlingsorter; Helsingborg, Båstad och Malmö. Med en kombination av cykling och
kollektivtrafik kan pendlingen till orterna konkurrera med bilen särskilt eftersom trafikflöden
på E6 med ökade godstransporter är problematisk. Beredningens uppfattning är att mer tid
behöver avsättas till strategisk planeringen för att överflytta fler ängelholmare från bil till cykel.
Även att framhålla cykelns del i en resekedja.
Kollektivtrafik
Genom stadsplanering med närhet till goda förbindelser kan fler bo nära kollektivtrafiken.
Med förtätning kommer bilen inte ges samma utrymme vare sig på gator eller parkeringar. I
storstäder som Stockholm åker fler kollektivt för att det är det enklaste och billigaste sättet att
ta sig fram på. På sikt kommer kollektivtrafiken behöva få samma roll här, och bli det enkla
valet även i Ängelholm, om miljömålen ska kunna nås. Därför behöver man sträva efter att
nybyggnationer ska ske i stationsnära lägen och vid kollektivtrafikstråk.
För de ängelholmare som idag bor längre ifrån kollektivtrafiken vill beredningen att
anropsstyrd kollektivtrafik ska vidareutvecklas så att det kan fungera som kompletteringstrafik.
Kommunen bör därför verka för detta i regionen.
För att invånare ska välja att använda sig av bytespunkter måste de kännas säkra att använda,
väl upplysta och gratis - till skillnad från parkering i mer centrala lägen. På bytespunkterna bör
det finnas laddinfrastruktur och möjlighet att hyra poolbil och poolcykel. Dessutom måste
kollektivtrafiken som är kopplad till platserna vara pålitlig, med många avgångar speciellt
under pendlartider och gå gent för att restiden inte ska bli för lång. På sikt bör
kollektivtrafiken vara gratis.
Beteendeförändring
Beredningen tycker att Ängelholms kommun bör förstärka sitt arbete inom Mobility
Manangement och se över möjligheterna att använda fler mjuka åtgärder kopplade till hållbart
resande. Där utöver skapa Mobility Management upplägg för byggherrar vid nyetableringar
och låta företagare ta större ansvar för sina anställdas pendlingsresor.
Intermodala resor, det vill säga en transport av godsenhet eller passagerare genom utnyttjande
av flera transportsätt, är en utmanare till bilen. Kollektivtrafiken har själv svårt att matcha
tidsvinsterna som bilen genom sin flexibilitet kan erbjuda. Cykeln har inte samma räckvidd
som bilen. Men för att nå miljömålen måste fler välja att inte köra bil. Beredningen tycker
därför att Ängelholms kommun ska verka för att fler ängelholmare anammar ett intermodalt
resesätt.
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Godstransporter
Beredningen har tittat närmare på varudistributionen som kommunen har upphandlad.
Beredningens uppfattning är att tjänsten funkar bra. Den medför monetära besparingar men
även högre effektivitet inom verksamheten. Beredningen anser att konceptet kan
vidareutvecklas och innefatta fler av kommunens leverantörer. På sikt bör samtliga bilar som
kör varor för kommunen vara fossilbränslefria.
Avstämning mot kommunens mål och styrdokument
Översiktsplan 2035 Ängelholms kommun
Ängelholms kommun ska vara helt fossilbränslefria i alla transporter kommunen äger eller
brukar till 2021. Gatunätets utformning ska ge utrymme för andra trafikslag, bl a genom att
framkomligheten för gående och cyklister förbättras. Rena, snåla och tysta fordon bör främjas,
likaså etablering av laddning av elbilar och tankställen för förnybara energimedel. Kommunen
ser också gärna att andelen godstransporter på järnväg ökar i förhållande till transporter med
lastbil
Cykelplan 2015-2025 Ängelholms kommun
I cykelplanen framgår det att kommunen har som målsättning att cyklandet ska öka med 10
procent till 2025 jämför med 2015 och att säkerheten ska öka för cyklisterna. Ängelholms
kommun ska arbeta för att skapa ett kommunövergripande cykelnät och för att separera gångoch cykeltrafiken ifrån varandra. Kommunen ska även arbeta med mobility management för
att öka motivationen och kunskapen hos invånarna, så att de väljer cykel före bil.
Miljöplan 2014-2021
I miljöplanen framgår att inriktningen ska vara att utveckla ett hållbart transportsystem med
syfte att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunen ska vara helt
fossilbränslefria i alla transporter kommunen äger eller brukar. Kommunen ska verka för ökad
gång och cykling genom kampanjer.
Elbilsstrategi Skåne Nordväst
Kommunerna ska vara ett föredöme och vi ska arbeta för att ligga i framkant och stärka Skåne
Nordvästs roll i frågan kring laddinfrastruktur. Kommunen ska skapa riktlinjer för
laddstationer gällande utseende, drift och ansvar. Kommunen ska vid behov tillhandahålla
parkeringsytor för att i större perspektiv värna för att fler kan tanka el.
Kommunen ska verka för introduktionen av elbilar genom leasing eller bilpool och utvärdera
vad som passar bäst.
Värdeplan hållbar stadsdel stationsområdet
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För att skapa ett robust trafiksystem ska kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken ges
företräde. Det bidrar även till att skapa en mer tilltalande miljö och uppmuntrar till ett resande
med hållbara färdmedel. Säkra cykelparkeringar ska finnas. För att tillvarata hela-resanperspektivet är det viktigt att det finns pendlarparkeringar nära stationen. De kan med fördel
samutnyttjas med boendeparkering. Ambitionen är att det ska finnas tillgång till bilpool i
området.
Trafikplan 2011-2020
Gatunätets utformning ska ge utrymme för andra trafikslag, bland annat ska hastigheten
(tempot) anpassas till säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister
Beslut i KS och KF
KF beslutade att förklara uppdraget till beredning för samhällsutveckling slutfört, 20180423
Åtgärdsplan med översiktlig tidplan och ekonomi
Huvuduppdrag Samhälle har tagit del av beredningens slutrapport för infrastruktur för
framtidens transportslag. Inom respektive huvudområde (Infrastruktur, Cykel, Kollektivtrafik,
Beteendepåverkan, Godstransport) har beredningen tagit fram flera rekommendationer som är
av skiftande karaktär. Utifrån rekommendationerna har huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett
utredningsförslag för respektive huvudområde som redovisas i tabellen nedan. För att
utredningsförslagen ska ges möjlighet att behandlas i 2019 års budgetprocess så är
genomförandetiden satt till 2020 och 2021. I utredningarna kommer beredningens analyser
och slutsatser att beaktas.

Område
Infrastruktur

Förslag till utredningsprojekt
Riktlinjer för laddinfrastruktur på
kommunens parkeringsplatser
Syftet med att ta fram riktlinjer för
laddinfrastruktur är att verka för en övergång
till laddningsbara fordon för såväl kommunens
verksamheter som för kommunens invånare
och besökare. I riktlinjerna ska bland annat
ställning tas till om det om kommunen ska
tillåta laddinfrastruktur på allmän platsmark,
driftfrågor, utseende men också vilka
parkeringsplatser som infrastrukturen bör
anläggas på.

Tidplan
2020

Kostnad
300 000
kr

Cykel

Utredning gång- och cykelvägar
Cykelplanen 2015-2025 är ett fullgott dokument
över hur infrastrukturen ska utvecklas. Syftet med

2020

200 000
kr
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utredningen är att studera vilka gång- och
cykellänkar som fattas och som skulle göra störst
nytta. Vilka stråk ska prioriteras att byggas och var
sker det olyckor idag? Utredningen syftar även till
att identifiera målpunkter där det finns behov av
nya cykelparkeringar eller upprustning av befintliga
cykelparkeringar.
Utredning Kollektivtrafiken
Syftet med utredningen är att studera hur
kommunen kan göra kollektivtrafiken i Ängelholm
betydligt mer attraktiv. Noterbart är att vi under
förra året har haft en svag resandeutveckling för
busstrafiken, framför allt för stadsbussarna.
Utredningen görs tillsammans med Skånetrafiken.
Beteendeförändring Utredning mjuka värden
Syftet med utredningen är att studera hur
kommunen på bästa och effektivaste sätt kan
påverka människors attityder och beteenden så att
de väljer ett mer hållbart resande. Att helt enkelt
lägga upp en planering för det fortsatta arbetet med
mjuka värden.

Kollektivtrafik

2020

200 000
kr

2021

200 000
kr

2021

300 000
kr

Det handlar bland annat om att påverka resan innan
den har börjat genom att uppmuntra till medvetna
och aktiva val. Ett av huvudmålen är att minska
bilresandet på de korta sträckorna. Att arbeta med
de mjuka värdena kan göras genom kampanjer,
information i rätt kanaler, tävlingar, mässor,
utställningar, utbildning, ny teknik mm. Vilka sätt
passar i Ängelholms kommun och vilka ger bäst
utdelning?

Godstransporter

Att arbeta med påverkan och attityder bör ses som
en långsiktig investering som inte kan förväntas ge
betydande resultat på kort sikt. Viktigt också med
ett ihärdigt förhållningssätt där kommunen arbetar
med frågan över lång tid och på olika sätt.
Utredning varudistribution
Ängelholms kommun bör utreda möjligheterna att
utöka kommunens varudistribution genom att
innefatta fler av kommunens leverantörer eller att
ge lokala handlare möjlighet att samutnyttja
transporter. Genom samutnyttjande med
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näringsidkare i centrala Ängelholm kan
transporterna på gågatan reduceras, vilket kan bidra
till en mer attraktiv miljö för boende, besökande
och näringsidkare. Utredningen bör utföras inför att
nytt avtal för varudistributionscentral ska handlas
upp. Befintligt avtal som avser
varudistributionscentral gäller till och med 2022-0331.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 221

Dnr KS 2018/361, FUN 2019/347

Svar på motion angående bättre förutsättningar för
etablering av friskolor i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
M, C, L och KD inkom den 23 april 2018 med en motion om att förutsättningarna för att
etablera och driva fristående skolor i Ängelholms kommun skall genomlysas. Vidare vill de
att Ängelholms kommuns beräkningssystem av skolpeng genomlyses och alternativa
modeller för att beräkna skolpengen (exempelvis så kallat pengsystem) utreds.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande, enheten för Juridik och Kansli, daterat den 1 september 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 27 februari 2020
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020
Beslut från Kommunfullmäktige den 23 april 2018
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 augusti 2018, KS 2018/33 (Utredning om
förutsättningarna för fristående verksamheter)
Beslut och utredning från Välfärdsnämnden 2018-05-24
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 maj 2018, VFN 2018/93
Beslut, kommunstyrelsen, daterat den 12 december 2018, KS 2018/857
Motion angående bättre förutsättning för etablering av friskolor i Ängelholms kommun
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C) och
Linda Persson (KD).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 198

Dnr KS 2018/361, FUN 2019/347

Svar på motion angående bättre förutsättningar för
etablering av friskolor i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
M, C, L och KD inkom den 23 april 2018 med en motion om att förutsättningarna för att
etablera och driva fristående skolor i Ängelholms kommun skall genomlysas. Vidare vill de
att Ängelholms kommuns beräkningssystem av skolpeng genomlyses och alternativa
modeller för att beräkna skolpengen (exempelvis så kallat pengsystem) utreds.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, enheten för Juridik och Kansli, daterat den 1 september 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 27 februari 2020
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020
Beslut från Kommunfullmäktige den 23 april 2018
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 augusti 2018, KS 2018/33 (Utredning om
förutsättningarna för fristående verksamheter)
Beslut och utredning från Välfärdsnämnden 2018-05-24
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 maj 2018, VFN 2018/93
Beslut, kommunstyrelsen, daterat den 12 december 2018, KS 2018/857
Motion angående bättre förutsättning för etablering av friskolor i Ängelholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att motionen anses besvarad.
Beslutet ska expedieras till
Motionärerna
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-09-01
Diarienummer: KS 2018/361
Ytterligare dnr: FUN 2019/347, VFN 2018/93,
KS 2018/33
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Svar på motion från M, C, L och KD angående bättre
förutsättning för etablering av friskolor i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
M, C, L och KD inkom den 23 april 2018 med en motion om att förutsättningarna
för att etablera och driva fristående skolor i Ängelholms kommun skall genomlysas. Vidare vill de att Ängelholms kommuns beräkningssystem av skolpeng genomlyses och alternativa modeller för att beräkna skolpengen (exempelvis så kallat
pengsystem) utreds.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen. Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område remitterades motionen vidare dit för yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, enheten för Juridik och Kansli, daterat den 1 september 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 27 februari 2020
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020
Beslut från Kommunfullmäktige den 23 april 2018
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 augusti 2018, KS 2018/33 (Utredning
om förutsättningarna för fristående verksamheter)
Beslut och utredning från Välfärdsnämnden 2018-05-24
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 maj 2018, VFN 2018/93
Beslut, kommunstyrelsen, daterat den 12 december 2018, KS 2018/857
Motion angående bättre förutsättning för etablering av friskolor i Ängelholms
kommun

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Utredning
Kommunfullmäktige beslutade 20 november 2017 om att ge i uppdrag att utreda
förutsättningarna för fristående verksamheter inom skola, förskola och fritidshem i
Ängelholms kommun. Utredningen som genomfördes av extern konsult återrapporterades och godkändes av kommunfullmäktige 27 augusti 2018.
Kommunstyrelsen gav, i beslut den 12 december 2018, i uppdrag till kommundirektören att genomföra en utredning och föreslå åtgärder för att säkerställa att fristående enheter ges samma förutsättningar till etablering i Ängelholms kommun
som de egna verksamheterna.
Familje- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den
27 februari 2020 och beslutade då föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Motionärerna
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Eva Sturesson
Stadsjurist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-27
Familje- och utbildningsnämnden

FUN § 27

Dnr. FUN 2019/347 KS 2018/361

Svar på motion angående bättre förutsättningar för etablering
av friskolor i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
HRM affärsutveckling genomförde under 2018 ”Genomlysning av förskola/grundskola”.
I den rådgivande rapport som denna genomlysning resulterade i kunde det konstateras att
Ängelholms kommun har relativt få fristående verksamheter inom förskola och skola. I rapporten
ges som förslag till åtgärder att Ängelholms kommun bör utreda och se över förutsättningarna för
fristående enheter att etablera sig i kommunen. Den interna utredning som är gjord 2018 är ett led i
detta arbete. Modellen för ersättning - ”skolpeng” och fördelningsmodell till fristående verksamheter
bör som en del i detta också utredas och ses över.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020, FUN 2019/347
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 23 april 2018, KS 2018/361
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 augusti 2018, KS 2018/33 (Utredning om
förutsättningarna för fristående verksamheter)
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 maj 2018, VFN 2018/93
Beslut, kommunstyrelsen, daterat den 12 december 2018, KS 2018/857
Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-12

1 (2)
Diarienummer
FUN 2019/347
Annat diarienummer
KS 2018/361

Planeringschef
Jonas Trulsson
0431-468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se

Familje- och utbildningsnämnden

Motion angående bättre förutsättningar för etablering av
friskolor i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Alliansen inkom med en motion 2018-04-23 till Kommunfullmäktige. Alliansen yrkar att
förutsättningarna för att etablera och driva fristående skolor i Ängelholms kommun genomlyses samt att Ängelholms
kommuns beräkningssystem av skolpeng genomlyses och att alternativa modeller för att beräkna skolpengen
(exempelvis så kallat pengsystem) utreds.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Eftersom motionen berör Familje- och utbildningsnämnden område bereds ärendet i denna nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 12 februari 2020, FUN 2019/347
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 23 april 2018, KS 2018/361
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 27 augusti 2018, KS 2018/33 (Utredning om
förutsättningarna för fristående verksamheter)
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 maj 2018, VFN 2018/93
Beslut, kommunstyrelsen, daterat den 12 december 2018, KS 2018/857
Utredning
Kommunfullmäktige beslutade redan 2017-11-20 att utreda förutsättningarna för fristående verksamheter
inom skola, förskola och fritidshem inom Ängelholms kommun. Välfärdsnämnden fick detta i uppdrag och
behandlade ärendet efter en utredning av Lärande och familj 2018-05-24. Uppdraget
återrapporterades till Kommunfullmäktige 2018-08-27 som då beslutade att godkänna
Välfärdsnämndens svar på uppdraget.
HRM affärsutveckling genomförde under 2018 ”Genomlysning av förskola/grundskola”.
I den rådgivande rapport som denna genomlysning resulterade i kunde det konstateras att
Ängelholms kommun har relativt få fristående verksamheter inom förskola och skola. I rapporten
ges som förslag till åtgärder att Ängelholms kommun bör utreda och se över förutsättningarna för
fristående enheter att etablera sig i kommunen. Den interna utredning som är gjord 2018 är ett led i
detta arbete. Modellen för ersättning - ”skolpeng” och fördelningsmodell till fristående verksamheter
bör som en del i detta också utredas och ses över.
ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

2 (2)
Diarienummer

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-12

FUN 2019/347
Annat diarienummer
KS 2018/361

Efter redovisningen av rapporten tog kommunstyrelsen beslut 2018-12-12 att ge kommundirektören i
uppdrag att genomföra en utredning och föreslå åtgärder för att säkerställa att fristående enheter ges samma
förutsättningar till etablering i Ängelholms kommun som de egna verksamheterna. Denna utredning är
pågående.
Genom ovan nämnda utredningar och beslut kan Alliansens yrkanden anses besvarade.
Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad.

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

Jonas Trulsson
Planeringschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-23
Kommunfullmäktige

KF § 95

Dnr KS 2018/361

Motion från Alliansen angående bättre förutsättningar för
etablering av friskolor i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Alliansen föreslår i motion inkommen den 23 april 2018
att

förutsättningarna för att etablera och driva fristående skolor i Ängelholms kommun genomlyses.

Beslutsunderlag
Motion från Alliansen inkommen den 23 april 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-27
Kommunfullmäktige

KF § 176

Dnr KS 2018/33

Svar på uppdrag att utreda förutsättningarna för fristående
verksamheter inom skola, förskola och fritidshem i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att uppdra åt Välfärdsnämnden att utreda
förutsättningarna för fristående verksamheter inom skola, förskola och fritidshem i
Ängelholms kommun. Utredningen ska fokusera på såväl organisatoriska som ekonomiska
aspekter.
Välfärdsnämnden har behandlat ärendet den 24 maj 2018.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 27 juni 2018, § 187
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 1 juni 2018
Protokollsutdrag VFN den 24 maj 2018, § 64
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 14 maj 2018
Utredning daterad den 14 maj 2018, Bilaga 1
Protokollsutdrag KF den 24 november 2017, § 282
Yrkanden
BrittMarie Hansson (S) och Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Välfärdsnämndens utredning som svar på uppdraget.

_____
Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-24
Välfärdsnämnden

VFN § 64

Dnr VFN 2018/93

Utreda förutsättningarna för fristående verksamheter inom skola,
förskola och fritidshem
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att utreda förutsättningarna för fristående
verksamheter inom skola, förskola och fritidshem i Ängelholms kommun. Utredningen ska
fokusera på såväl organisatoriska som ekonomiska aspekter. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast 2018-06-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lärande och familj 2018-05-14
Utredning 2018-05-14, VFN 2018/93, Bilaga 1
Beslut Kommunfullmäktige 2017-11-24, KF § 282, KS 2017/4
Planeringschef Jonas Trulsson redogör för ärendet.
Beslut
Välfärdsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar
att anse uppdraget utfört.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Planeringschef Lärande och Familj

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-05-14

Planeringschef
Jonas Trulsson
0431-468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se
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Välfärdsnämnd

Utreda förutsättningarna för fristående verksamheter inom skola,
förskola och fritidshem
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att utreda förutsättningarna för fristående
verksamheter inom skola, förskola och fritidshem i Ängelholms kommun. Utredningen ska
fokusera på såväl organisatoriska som ekonomiska aspekter. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast 2018-06-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Lärande och familj 2018-05-14
Utredning 2018-05-14, VFN 2018/93, Bilaga 1
Beslut Kommunfullmäktige 2017-11-24, KF § 282, KS 2017/4
Utredning
Utredningen beskrivs i sin helhet i bilaga 1.
Sammanfattning av förutsättningar
Organisation
 Enskilda huvudmän har uteslutande mycket mindre enheter än kommunen.
 Små enheter har svårare att klara krav på omställningar på grund av nya lagar
eller andra styrdokument (t.ex. GDPR).
 Små enheter kan inte ha skolledning på heltid vilket försvårar rekrytering.
 Tillgång till elevhälsa är begränsad för fristående enheter.
 Måltidsservice kan inte organiseras på mindre enheter på grund av för få ätande
utan upphandlas ofta av cateringfirmor.
Ekonomi
 Bidragen till de fristående enheterna grundar sig på kommunens kostnader.
 Kostnaden per barn i Ängelholm är ca 125 000 kr per år jämfört med riket som
har en genomsnittskostnad på ca 144 000 kr. Bara 12 kommuner i Sverige har

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-05-14






2 (2)
Diarienummer
VFN
2018/93

lägre kostnader. Detta gör att många fristående enheter upplever sig ha svårt att
hålla en god kvalitet.
Lokalkostnader per elev i Ängelholm är 14 000 kr per år jämfört med riket som
har en genomsnittskostnad på ca 18 000 kr. (Lokalkostnaderna år 2012 var
17 000 kr per elev och år innan Ängelholmslokaler tog över förvaltningen av
skollokaler) Denna sänkning har de fristående enheterna upplevs som mycket
kännbar.
Fristående enheter skulle gynnas av ett heltäckande stöd för barn i behov av
särskilt stöd i stället för att som idag en del ingår i det ekonomiska bidraget.
Ängelholms kommun erbjuder inte tomtmark för nyetablering av fristående
enheter. Detta upplevs tillsammans med jämförelsevis låga bidrag hindra
etablering av nya fristående enheter.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar
att uppdraget är utfört.
_____

Christer Kratz
Chef Lärande och familj

Jonas Trulsson
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lärande och familj

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
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UTREDNING
2018-05-14

Lärande och familj
Planeringschef
Jonas Trulsson
468489
jonas.trulsson@engelholm.se

VFN 2018/93

Välfärdsnämnden

Utredning av förutsättningarna för
fristående verksamheter (förskola,
grundskola och fritidshem)
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att utreda förutsättningarna för
fristående verksamheter inom skola, förskola och fritidshem i Ängelholms
kommun. Utredningen ska fokusera på såväl organisatoriska som ekonomiska
aspekter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 201806-30.
De fristående verksamheterna i Ängelholms kommun representeras av skola,
förskola och fritidshem. Det finns dock bara en fristående skola (Vejbystrands
skola) med 74 elever i dagsläget (1,5% av alla kommunens elever). Det finns 13
fristående förskolor med 537 barn (23%) jämfört med 31 kommunala förskolor
med 1760 barn i dagsläget. Det finns bara 4 fristående fritidshem (Vejby IF,
Möllebacken, Vantens förskola och Vejbystrands skola) med 164 barn (10%)
jämfört med de kommunala grundskolorna som har 1405 barn inskrivna i
dagsläget.
Uppdraget
Uppdraget har genomförts dels genom samtal med representanter för de
fristående verksamheterna för att utreda skillnader i förutsättningar och dels
genom att studera statistik för antal barn och jämföra kostnader med andra
kommuner. Källorna är Hypergene, Kolada och Skolverket.
Sammanfattning av förutsättningar
Organisation
 Enskilda huvudmän har uteslutande mycket mindre enheter än
kommunen.
 Små enheter har svårare att klara krav på omställningar på grund av nya
lagar eller andra styrdokument (t.ex. GDPR).
 Små enheter kan inte ha skolledning på heltid vilket försvårar
rekrytering.
 Tillgång till elevhälsa är begränsad för fristående enheter.
 Måltidsservice kan inte organiseras på mindre enheter på grund av för
få ätande utan upphandlas ofta av cateringfirmor.
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
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Ekonomi
 Bidragen till de fristående enheterna grundar sig på kommunens
kostnader.
 Kostnaden per barn i Ängelholm är ca 125 000 kr per år jämfört med
riket som har en genomsnittskostnad på ca 144 000 kr. Bara 12
kommuner har lägre kostnader. Detta gör att många fristående enheter
upplever sig ha svårt att hålla en god kvalitet.
 Lokalkostnader per elev i Ängelholm är 14 000 kr per år jämfört med
riket som har en genomsnittskostnad på ca 18 000 kr.
(Lokalkostnaderna år 2012 var 17 000 kr per elev och år innan
Ängelholmslokaler tog över förvaltningen av skollokaler) Denna
sänkning har de fristående enheterna upplevs som mycket kännbar.
 Fristående enheter är skulle gynnas av ett heltäckande stöd för barn i
behov av särskilt stöd i stället för att som idag en del ingår i det
ekonomiska bidraget.
 Ängelholms kommun inte erbjuder inte tomtmark för nyetablering av
fristående enheter. Detta upplevs tillsammans med jämförelsevis låga
bidrag hindra etablering av nya fristående enheter.
Organisation
Generellt framgår att de fristående förskolorna som är enskilda huvudmän är
mer sårbara för förändringar än kommunen som huvudman. De enskilda
enheterna är ofta ganska små vilket gör att omställningskostnader blir mer
kännbara för enskilda huvudmän men inte märks lika tydligt i en hel kommun.
De har även svårare att samordna resurser än kommunen. Dock förekommer
en del samarbetet om personal och tjänster mellan enskilda verksamheter.
Ledning och Administration
Ledningen kombineras ofta med pedagogisk verksamhet och administration
eftersom bidraget i en liten enhet inte medger skolledning på heltid. I
kommunen är alla skolledare på heltid. Dock har kommunen flera gånger
större skolenheter.
Administrationen i fristående enheter sköts uteslutande av förskolechef eller
rektor eftersom det inte finns resurser till skolintendent eller skolassistent.
Detta sammantaget kan göra att rekrytering av skolledare försvåras.
Elevhälsa
Fristående enheter har inte tillgång till den samlade elevhälsa som kommunen
har. Fristående enheter får själv anställa eller avropa t.ex. specialpedagog vid
behov. Detta upplevs som besvärligt och kostnadsdrivande varför de i många
fall får utreda barnens behov utan specialkompetens. De fristående förskolorna
och skolan hade önskat att få avropa denna tjänst av kommunen, men
skollagen tillåter bara att annan huvudman ansvarar för medicinsk resurs inom
elevhälsan.
Personalförsörjning
Fristående enheter generellt större anställningsfrihet än kommunala
verksamheter. Kommunens verksamheter har större administration kring
anställningar, bl.a. genom att anhålla hos Kommunstyrelsen om at få anställa.
Vid omställningar på grund av ändrade styrdokument som t.ex. krav på
språkval i åk 6 så kan en liten enhet inte samordna personalresurser som en
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kommun kan klara. Det innebär antingen utökade kostnader eller en begränsad
kvalitet.
Löneläget är ungefär detsamma i fristående som kommunala verksamheter. De
fristående upplever dock samma problem med ökad personalomsättning på
pedagogisk personal som kommunen gör.
Fortbildning
Fristående enheter har svårare att upphandla fortbildning eftersom enheterna
är små. Dock har de i princip samma möjligheter som kommunen. Det
förekommer dock att kommunen erbjuder deltagande från fristående enheter
om det inte innebär ökade kostnader för kommunen. Detta är de fristående
enheterna nöjda med.
Måltider
Fristående enheter har generellt högre måltidskostnader än kommunala
verksamheter eftersom de ofta måste anlita cateringservice då enheterna är för
små för tillagningskök.
Flera enheter har önskat att köpa mat från kommunen.
Upphandling
Fristående enheter har generellt större frihet än kommunala eftersom de inte
behöver följa LOU. Därigenom kan de minska kostnaderna genom att handla
när erbjudanden ges.
Flera fristående enheter har önskat att även få använda kommunens avtal.
Ekonomi
Ekonomiska bidrag
De ekonomiska bidragen till fristående verksamheter grundar sig på
kommunens budget för motsvarande verksamheter. En del är bidrag för den
pedagogiska verksamheten och en annan del är bidrag för att täcka
lokalkostnader. Generellt tycker de fristående verksamheterna att bidragen är
låga i jämförelse med andra kommuner. De menar också att de har svårt att
hålla en acceptabel kvalitet med så låga bidrag. Det gäller framförallt i förskolan
och på fritidshemmen.
För fritidshemmen menar man att bidragen inte hängt med skollagens ökade
krav på fritidshem. Dessutom kan bidragen grunda sig på en lägre
personaltäthet på kommunens fritidhem eftersom en del tjänster på
fritidshemmen samordnas med grundskolan.
Omsorg på obekväm arbetstid bedrivs i Ängelholm endast av den fristående
förskolan Englakronan. De menar att bidragen för barn som vistas på
obekväma tider inte täcker de kostnader som de har i realiteten. Detta bidrag
justerades 2016 med en 30% höjning för barn på OB-tid. Englakronan har
visat att detta ändå bara täcker ca 75% av kostnaderna för verksamhet på OBtid. I andra kommuner är det ovanligt att fristående förskolor har omsorg på
OB-tid. Andra kommuner slår ofta ut dessa särskilda kostnader på hela
förskoleverksamheten.
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En jämförelse mellan Ängelholms Kommun och riket visar följande:
Förskola
Kostnaden per barn i Ängelholm är ca 125 000 kr per år jämfört med riket som
har en genomsnittskostnad på ca 144 000 kr. Bara 12 kommuner har lägre
kostnader.
Kommentar: på grund av låg ersättning har både kommunens förskolor och de
fristående relativt stora barngrupper och har svårt att söka bidrag för minskade
barngrupper.
Lokalkostnader per barnv i Ängelholm är 15 000 kr per år jämfört med riket
som har en genomsnittskostnad på ca 21 000 kr.
Grundskola
Kostnaden per elev i Ängelholm är ca 104 000 kr per år jämfört med riket som
har en genomsnittskostnad på ca 105 000 kr.
Lokalkostnader per elev i Ängelholm är 14 000 kr per år jämfört med riket som
har en genomsnittskostnad på ca 18 000 kr.
Kommentar: lokalkostnaderna från år 2012 var 17 000 kr per elev och år innan
Ängelholmslokaler tog över förvaltningen av skollokaler.
Fritidshem
Kostnaden per elev i Ängelholm är ca 26 000 kr per år jämfört med riket som
har en genomsnittskostnad på ca 37 000 kr.
Statsbidrag
Fristående verksamheter har svårt att söka vissa statsbidrag eftersom de
beslutas och betalas ut i efterhand. Ibland vågar de inte chansa på att söka
statsbidrag eftersom de då måste stå för kostnaderna för t.ex. utökad personal.
Resursfördelning
Ekonomiska stöd för barn eller elever i behov av särskilt stöd ingår till viss del
i det ekonomiska bidraget. För omfattande behov kan enskilda skolor och
förskolor söka ekonomiskt stöd av elevhälsan från resursfördelningen. En
utökad kostnad för t.ex. flera barn eller elever i behov av särskilt stöd kan
drabba en fristående förskola hårt men fördelas jämnare på ett rektorsområde
eller i hela kommunen.
Detta kan få som konsekvens att fristående förskolor inte har plats när ett barn
med särskilda behov söker plats men att plats finns för barn utan behov av
detta.
(Fristående enheter skulle gynnas av ett heltäckande stöd för barn i behov av
särskilt stöd i stället för att en del ingår i det ekonomiska bidraget)
Lokaler
Ängelholms kommun erbjuder idag inte tomtmark för nyetablering av
fristående enheter. Detta upplevs tillsammans med jämförelsevis låga bidrag
hindra etablering av nya fristående enheter.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-12
Kommunstyrelsen

KS § 368

Dnr KS 2018/857

Bidrag till fristående enheter inom skolväsendet
Ärendebeskrivning
HRM affärsutveckling genomförde under 2018 ”Genomlysning av förskola/grundskola”.
I den rådgivande rapport som denna genomlysning resulterade i kunde det konstateras att
Ängelholms kommun har relativt få fristående verksamheter inom förskola och skola. I
rapporten ges som förslag till åtgärder att Ängelholms kommun bör utreda och se över
förutsättningarna för fristående enheter att etablera sig i kommunen. Den interna utredning
som är gjord 2018 är ett led i detta arbete. Modellen för ersättning - ”skolpeng” och
fördelningsmodell till fristående verksamheter bör som en del i detta också utredas och ses
över.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av den 6 december 2018
”Genomlysning förskola/grundskola” av Rådgivande rapport av HRM affärsutveckling
Yrkanden
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Christina Hanstål (M), Lars Nyander (S),
Patrik Ohlsson (SD), Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och
Eric Sahlvall (L) instämmer i yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning och föreslå åtgärder för att
säkerställa att fristående enheter ges samma förutsättningar till etablering i Ängelholms
kommun som de egna verksamheterna.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommundirektör

Just. sign.

Utdragsbestyrkande
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Motion ang.ående bättre förutsättningar för etablering av
friskolor i Angelholms kommun
Ängelholms kommun har sedan lång tid haft en uttalad ambition om valfrihet i
välfärden.
Detta har bland annat inneburit att en betydande del av äldreomsorgens särskilda
boenden drivits av privata utförare samt att det finns möjligheter för den enskilde att
välja utförare i hemtjänsten.
I kommunen finns det också flertalet fristående förskolor

Fram till för ett par år sedan fanns dessutom flera friskolor. I dag återstår tyvärr bara
en

Vi anser att möjligheten att välja skola är viktig, både för elever och föräldrar (som
genom skolvalet kan välja den inriktning och skola som passar barnet bäst) som för
kvalitetsutvecklingen inom skolan. Genom konkurrens och val mellan flera olika
huvudmän utvecklas skolan när alla vill bli bättre.
Just nu pågår en politiskt infekterad debatt om den så kallade Reepaluutredningen
om vinster i välfärden. Alliansen ser med oro på vad ett sådant förslag skulle
innebära om det går igenom. Vi kan samtidigt konstatera att det parlamentariska
stödet för förslaget är svagt. Valfriheten kommer således vara en viktig del i välfärden
även iframtiden.
För närvarande är Ängelholms kommun mindre attraktiv för etablering av friskolor
Flera skolor har de senaste åren lagts ner och inga nya har tillkommit.
Ett skäl som anges är kommunens låga skolpeng, ett annat är svårigheter att erbjuda
vissa tjänster. Dessutom har kommunens synsätt på de fristående skolorna
ifrågasatts.

Alliansen anser att alla Ängelholms elever är viktiga, oavsett vilken skola de väljer att
gå på. Detta synsätt måste genomsyra såväl förvaltning som det regelverk som
skolorna lutar sig mot. Vi välkomnar valfrihet i skolan och tycker det är dåligt att
Angelholms kommun inte klarar av att erbjuda fler val än i dag.
Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Angelholm:
att

Förutsättningarna för att etablera och driva fristående skolor
Angelholms kommun genomlyses.

i
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att

Ängelholm

Angelholms kommuns beräkn ingssystem av skolpeng genomlyses och
att alternativa modeller för att beräkna skolpengen (exempelvis så kallat
pengsystem) utreds.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 222

Dnr KS 2018/663, FUN 2019/346

Svar på motion från Liss Böcker (C) m.fl rörande
Förskoleetablering i Bassholma
Ärendebeskrivning
En motion från Liss Böcker (C) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 3 september
2018. Motionärerna yrkar att kommunen utreder förutsättningarna för en
förskoleetablering i Bassholma, samt att kommunen kontaktar Tåssjö Byalag för en dialog
om f.d. Bassholma skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område remitterades motionen
vidare dit för yttrande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande, enheten för Juridik och Kansli, daterat den 1 september 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 2020-02-27
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 13 februari 2020
Sammanställning av barn- och elevprognos 2019-2028
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 24 september 2018, KS 2018/663
Motion rörande förskoleetablering i Bassholma
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (besvarad) från: Liss Böcker (C),
Christina Hanstål (M), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD).
Lars Nyander (S) yrkar att motionen ska avslås.
Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att
arbetsutskottets förslag bifallits.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 199

Dnr KS 2018/663, FUN 2019/346

Svar på motion från Liss Böcker (C) m.fl rörande
Förskoleetablering i Bassholma
Ärendebeskrivning
En motion från Liss Böcker (C) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 3 september
2018. Motionärerna yrkar att kommunen utreder förutsättningarna för en
förskoleetablering i Bassholma, samt att kommunen kontaktar Tåssjö Byalag för en dialog
om f.d. Bassholma skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område remitterades motionen
vidare dit för yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, enheten för Juridik och Kansli, daterat den 1 september 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 2020-02-27
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 13 februari 2020
Sammanställning av barn- och elevprognos 2019-2028
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 24 september 2018, KS 2018/663
Motion rörande förskoleetablering i Bassholma
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att anse motionen besvarad från
följande: Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson
(KD).
Lars Nyander (S) anser att motionen ska avslås.
Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att yrkandet
om att motionen ska anses vara besvarad bifallits.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen som besvarad.
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-09-01
Diarienummer: KS 2018/663
Ytterligare dnr: FUN 2019/346
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Svar på motion från Liss Böcker (C) rörande
förskoleetablering i Bassholma
Ärendebeskrivning
En motion från Liss Böcker (C) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 3 september 2018. Motionärerna yrkar att kommunen utreder förutsättningarna för en
förskoleetablering i Bassholma, samt att kommunen kontaktar Tåssjö Byalag för en
dialog om f.d. Bassholma skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen. Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område remitterades
motionen vidare dit för yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, enheten för Juridik och Kansli, daterat den 1 september 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 2020-02-27
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 13 februari 2020
Sammanställning av barn- och elevprognos 2019-2028
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 24 september 2018, KS 2018/663
Motion rörande förskoleetablering i Bassholma

Utredning
Familje- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den
27 februari 2020 och beslutade att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

1

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Motionären

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Eva Sturesson
Stadsjurist

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-27
Familje- och utbildningsnämnden

FUN § 28

Dnr. FUN 2019/346 KS 2018/663

Svar på motion från Liss Böcker m.fl. (C)rörande
förskoleetablering i Bassholma
Ärendebeskrivning
En motion från Liss Böcker (C) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 3 september 2018.
Motionärerna yrkar att kommunen utreder förutsättningarna för en förskoleetablering inom området, samt att
kommunen kontaktar Tåssjö Byalag för en dialog om f.d. Bassholma skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område bereds ärendet i denna nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 13 februari 2020, FUN 2019/346
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 24 september 2018, KS 2018/663
Sammanställning av barn- och elevprognos 2019-2028
Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-13

FUN 2019/346
Annat diarienummer
KS 2018/663

Planeringschef
Jonas Trulsson
0431-468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se

Familje- och utbildningsnämnden

Motion från Liss Böcker (C) m.fl rörande Förskoleetablering i
Bassholma
Ärendebeskrivning
En motion från Liss Böcker (C) m.fl. inkom till Kommunfullmäktige den 3 september 2018.
Motionärerna yrkar att kommunen utreder förutsättningarna för en förskoleetablering inom området, samt att
kommunen kontaktar Tåssjö Byalag för en dialog om f.d. Bassholma skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Då motionen berör Familje- och utbildningsnämndens område bereds ärendet i denna nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 13 februari 2020, FUN 2019/346
Beslut, Kommunfullmäktige, daterat den 24 september 2018, KS 2018/663
Sammanställning av barn- och elevprognos 2019-2028
Utredning
En utredning om behovet av förskolor inom området görs årligen inför Kommunfullmäktiges
budgetbeslut om etablering av nya lokaler. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 bl.a. att det
skall byggas en ny förskola i Össjö 2023. Befolkningsprognosen visar dessutom inte på någon
ökning av antalet barn inom området under åren 2019-2028. Det finns alltså inget behov av
ytterligare förskolor inom Munka-Ljungbys förskoleområde (där Bassholma ingår) inom
prognosperioden 2019-2028.
Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden förslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad.

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-13

2 (2)
Diarienummer
FUN 2019/346
Annat diarienummer
KS 2018/663

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

Jonas Trulsson
Planeringschef

Ökning Ro 2019-2028
Fsk/barn

Skola/elever

Hjärnarp

-20

42

Magnarp

15

67

Munka Ljungby

-24

143

Strövelstorp

-3

36

Rebbelberga

114

198

Skälderviken

69

124

Kungsgården

194

Södra Utmarken

69

62

Villan

28

19

Nyhem
Summa
ÄNGELHOLMS KOMMUN

2020-10-23

9
248

894
1

www.engelholm.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF § 205

Dnr KS 2018/663

Motion från Liss Böcker (C) m.fl rörande förskoleetablering i
Bassholma
Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m.fl. föreslår i motion inkommen den 3 september 2018
att

kommunen utreder förutsättningarna för en förskoleetablering inom området
Bassholma, samt

att

kommunen kontaktar Tåssjö Byalag för en dialog om f.d. Bassholma skola.

Beslutsunderlag
Motion från Liss Böcker (C) m.fl., inkommen 3 september 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Huvuduppdrag Samhälle

Just. sign.

Utdragsbestyrkande
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Förskoleetablering i Bassholma
Centerpartiet satsar på landsbygden. Vi vill skapa förutsåttningar för att kunna bo och verka ute i våra
småbyar. En av våra hjärtefrågor är att bevara och utveckla de så viktiga sociala mötesplatserna som
redan finns men också tillskapa nya.
Det sker en generationsväxling i den nordöstra kommundelen. Lärkeröd, Stavershult, Tåssjö och
Bassholma är ett geografiskt stort område med oslagbar natur. En förskola inom området hade varit av
stor betydelse för barnfamiljerna som nu flyttar in och en fantastisk miljö för barnen att vistas i. En
förskola ökar också attraktiviteten för området och det är positivt för utvecklingen av landsbygden. F.d
Bassholma skola som idag drivs av föreningen Tåssjö Byalag skulle kunna vara en möjlig placering för
en förskola.

Centerpartiet yrkar att:

- Kommunen utreder förutsättningarna för en förskoleetablering inom området.
- Kommunen kontaktar Tåssjö Byalag for en dialog om f.d Bassholma skola.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 223

Dnr KS 2019/299

Svar på motion från Susanne Sandström (V) om
barnperspektivet
Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att Ängelholms
kommun ska beakta barnperspektivet i varje beslut och att detta skriftlig redogörs för i
varje beslutsunderlag. Vidare att det ska finnas en checklista för att säkerställa att
barnperspektivet beaktas i enlighet med barnkonventionen. Motionären föreslår också att
barns åsikter inhämtas i alla beslut som rör dem.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande.
Motion, inkommen 10 juni 2019.
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (motionen avslås) från: Maija Rampe (M) och
Patrik Ohlsson (SD).
Lars Nyander (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Sara Gigja (V) anhåller om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.
Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att yrkandet
om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning
godkänns:
Ledamot som vill avslå motionen röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Omröstningen faller ut med 10 ja-röster och 3 nej-röster enligt nedan:
Ledamot
Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S)
Patrik Ohlsson (SD)
Eric Sahlvall (L)
Linda Persson (KD)
Åsa Larsson (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Johan Wifralius (SD)
Ola Carlsson (M)
BrittMarie Hansson (S)
Maija Rampe (M)
Christina Hanstål (M)
Robin Holmberg (M)
SUMMA

JA
X

NEJ
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

3

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet:
”Vi Socialdemokrater yrkade bifall till motionen och reserverar oss mot beslutet att avslå
densamma. Vi kan helt enkelt inte hålla med om att det motionären efterlyser finns med i
alla underlag inför beslut och menar därför att det inte går att avslå motionen med
hänvisningen nedan. Motiveringen för avslaget är att kommunen redan arbetar efter
motionens intentioner genom att ”Utreda och analysera som en del i framtagandet av
beslutsunderlag, mallar för tjänsteutlåtanden samt att det pågår ett arbete att ta fram
stödmaterial för hur barnrättsperspektivet ska implementeras i tjänsteutlåtandena”
Protokollsanteckning
”Vänsterpartiet I Ängelholm anser att det inte borde vara några problem att bifalla
motionen om det nu är så att kommunen redan arbetar utifrån barnkonventionen”
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 200

Dnr KS 2019/299

Svar på motion från Susanne Sandström (V) om
barnperspektivet
Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att Ängelholms
kommun ska beakta barnperspektivet i varje beslut och att detta skriftlig redogörs för i
varje beslutsunderlag. Vidare att det ska finnas en checklista för att säkerställa att
barnperspektivet beaktas i enlighet med barnkonventionen. Motionären föreslår också att
barns åsikter inhämtas i alla beslut som rör dem.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande.
Motion, inkommen 10 juni 2019.
Yrkanden
Lars Nyander (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Patrik Ohlsson (SD), Robin Holmberg (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till
förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att motionen ska avslås.
Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att yrkandet
om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning
godkänns:
Ledamot som vill avslå motionen röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röster enligt nedan:
JA-röster: Patrik Ohlsson (SD), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C) och
Linda Persson (KD)
NEJ-röst: Lars Nyander (S).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet:
Vi Socialdemokrater yrkade bifall till motionen och reserverar oss mot beslutet att avslå
densamma. Vi kan helt enkelt inte hålla med om att det motionären efterlyser finns med i
alla underlag inför beslut och menar därför att det inte går att avslå motionen med
hänvisningen nedan. Motiveringen för avslaget är att kommunen redan arbetar efter
motionens intentioner genom att ”Utreda och analysera som en del i framtagandet av
beslutsunderlag, mallar för tjänsteutlåtanden samt att det pågår ett arbete att ta fram
stödmaterial för hur barnrättsperspektivet ska implementeras i tjänsteutlåtandena”
Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-08-14

Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
0431-87 000
info@engelholm.se

1 (3)
Diarienummer
KS 2019/299

Kommunstyrelsen

Svar på motion om barnperspektiv
Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att Ängelholms
kommun ska beakta barnperspektivet i varje beslut och att detta skriftlig redogörs för i varje
beslutsunderlag. Vidare att det ska finnas en checklista för att säkerställa att barnperspektivet
beaktas i enlighet med barnkonventionen. Motionären föreslår också att barns åsikter
inhämtas i alla beslut som rör dem.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande.
Motion, inkommen 10 juni 2019.
Utredning
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets
rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.
Regeringen har utsett en person som ska ta fram en vägledning för att hjälpa till med tolkning
och tillämpning av konventionen. Regeringen har även tillsatt en utredning som ska kartlägga
och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.
Under förra mandatperioden hade kommunfullmäktiges beredning för lärande i uppdrag att
utreda en strategi för att stärka barnperspektivet vilket ledde till flertalet åtgärdsförslag. I och
med en ny politisk organisation denna mandatperiod, har det tagits fram nya reglementen som
tar dessa i beaktning. I reglementet anges i kapitel 1.1, Kommunövergripande målsättningar
och ansvar:
”Samtliga nämnder har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens verksamhet bedriv i
enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv medborgarfokus, effektiva verksamheter,
samhällsutveckling och medskapande medarbetare.”

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
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All handläggning i Ängelholms kommun utgår från de olika lagar som utgör svensk rätt. Från
och med 1 januari 2020 är barnkonventionen lag. Vidare återfinns i kommunens reglementen
som styr verksamheten att barnkonventionen ska beaktas i respektive nämnds verksamhet:
”Häri ligger ett ansvar för att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, mångfald,
landsbygdsäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.”
Således ska barnperspektivet beaktas i alla beslut som fattas i Ängelholms kommun och att
barnets bästa beaktats bör således framgå av beslutsunderlagen. I mallen för tjänsteutlåtande
framgår att varje handläggare vid utredning i varje ärende ska beakta ett antal perspektiv:
”Beakta följande perspektiv i din utredning. hållbar utveckling, barnkonventionen,
folkhälsa, mångfald och landsbygdssäkring”
Att barnperspektivet ska beaktas står med andra ord redan i reglementet, samt hänvisas till i
tjänsteutlåtandets mall.
Sedan den nya politiska organisationen infördes har ett arbete med att beakta barnens åsikter
skett. För att ge ett exempel, i nämnden för kultur, idrott och fritid behandlades ett
Ängelholmsförslag våren 2020 om belysning vid Vejby IF (NKIF 2019/149 § 56). Ärendet
återemitterades först då de förtroendevalda ville se att barnen i föreningen gavs en chans att
yttra sig i frågan. Detta ledde till att 45 stycken barn i föreningen hördes via en enkät och deras
åsikter togs med i beaktning när beslutet togs upp på nytt.
Det har länge debatterats i kommunsverige om checklistor gör arbetet mer tydligt med att
påvisa att ett barnrättsperspektiv applicerats under handläggningen. Vissa kommuner har
infört det, andra inte. Många har tyvärr inte haft en lyckad implementering. Inom barnrätt
brukar man tala om tre olika perspektiv eller teorier: Barnperspektivet handlar om hur vuxna
ser på barnens situation - de vuxna försöker förstå dem och gör det de tror är barnets bästa,
Barnrättsperspektiv innebär att varje barn ska ses som bärare av rättigheter och ha en reell
påverkan, Barnets perspektiv handlar om att barnen själva ska få berätta sin berättelse om sin
situation. Enligt sakkunniga är det barnrättsperspektivet eller barnets perspektiv som man ska
enligt lag uppnå. Vilket av dem beror på karaktären av ärendet. Barnets bästa kan således
handla om tre olika perspektiv även om de ofta går in i varandra. Checklistor har fått kritik av
sakkunniga att de ofta bara blir ett dokument som inte leder till reell påverkan. Att det stannar
på det första perspektivet, dvs barnperspektivet, och når inte upp till barnkonventionen.
Sakkunniga vill hellre se att barnkonsekvensanalyser genomförs utefter behov och att riktlinjer
för detta införs.
Enligt Barnombudsmannen är checklistor ett sätt att enkelt tydliggöra att alla beslut ska
konsekvensbeskrivas. För de kommuner och regioner som infört checklistor har syftet ofta
varit att tydliggöra barnrättsperspektivet, men även att tänka till om en barnkonsekvensanalys
behöver ske. Det är viktigt att vi i Ängelholms kommun lägger fokus på att implementera ett
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arbetssätt som riktar in sig på analys och utredningsteknik. Handläggarna ska beakta
barnrättsperspektivet enligt reglementet och ha med det i utredningarna. Detta kommer
innebära en reell påverkan och utveckling för arbetet.
I kommunen pågår det ett arbete att tydliggöra hur tjänsteutlåtandena ska skrivas och hur de
beaktade förhållandena (hållbar utveckling, barnkonventionen, folkhälsa, mångfald och
landsbygdssäkring) skriftligen ska redovisas så att resultatet av utrednings- och analysarbetet
tydligt framgår.
Frågan om barnperspektiv handlar i hög grad om en kunskapsfråga då det råder en bred
politisk enighet att barnrätt är en viktig fråga. Forskning har visat att ett politiskt fokus på
frågan är avgörande för om barnrätt beaktas i handläggning och beslut. Alla som arbetar med
utredning och analys har ett ansvar att se till att barnkonventionen beaktas och det genomförs
en barnkonsekvensanalys i de ärenden det behövs. Barnombudsmannen har på sin hemsida
vägledning för detta. I kommuner där barnrätt framgångsrikt implementerats, som i
Simrishamns kommun, har kunskap och att ansvarsfördelningen är tydlig varit de viktigaste
komponenterna i implementeringen.
Således, med hänvisning till reglementena, Ängelholms kommuns sätt att utreda och analysera
som en del i framtagandet av beslutsunderlag, mallar för tjänsteutlåtanden, samt att det pågår
ett arbete att ta fram stödmaterial för hur barnrättsperspektivet ska implementeras i
tjänsteutlåtandena föreslås det att motionen avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
_____
Lillian Eriksson
Kommundirektör

Eva Sturesson
Stadsjurist

Beslutet expedieras till:
Motionären
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Motion: Barnperspektiv
Vänsterpartiet anser att det är viktigt, att med barnkonventionen som stöd inhämta barns åsikter i alla beslut som
tas i Ängelholms kommun eftersom barn har rätt att få sin röst hörd i alla frågor och beslut som rör dem. Vidare
anser Vänsterpartiet att det är kommunens ~änstepersoners samt politikernas ansvar, att i vaJje beslut som tas
beakta barnperspektivet
Med barnkonventionen som stöd föreslår Vänsterpartiet att Ängelholms kommun aktivt ska arbeta får att barns
bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn, samt att vaJje barn har rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla :frågor som rör dem.
Vi föreslår därför:
Att Ängelholms kommun ska beakta barnperspektiv i varje beslut som tas, och skriftligt redogöra för
detta i varje beslutsunderlag.
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och implementera checklista inför alla beslut i alla
nämnder och organisationer för att säkerställa att barnperspektivet beaktas i enlighet med
barnkonventionen.
Att i enlighet med barnkonventionen inhämta och undersöka barns åsikt i alla beslut som rör dem.
Att kommunstyrelsen återrapporterar till kommunfullmäktige senast december 2019.

artiet i Ängelholm
sanne Sandströ

Vänsrerpart:icr
2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-24
Kommunfullmäktige

KF § 120

Dnr KS 2019/299

Motion från Susanne Sandström (V) om barnperspektivet
Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har lämnat in en motion om barnperspektivet med förslag bl.a. att
checklista inför alla beslut i alla nämnder och organisationer tas fram för att säkerställa att
barnperspektivet beaktas i enlighet med barnkonventionen.
Beslutsunderlag
Motion från Susanne Sandström (V), inkommen den 10 juni 2019.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 205

Dnr KS 2019/519

Beslut om ny bolagsstruktur för de kommunala
fastighetsbolagen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog den 11 november 2019 beslut om att ge kommundirektören i
uppdrag att upphandla en extern konsult för genomlysning av AB Ängelholmslokaler.
KPMG fick uppdraget att genomföra en genomlysning av bolaget. Genomlysningen
presenterades för kommunmäktige den 30 mars 2020.
Utredningen visar att det finns omfattande brister i bolaget, som måste åtgärdas. Till följd
av detta tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 22 april 2020 att ge
kommundirektören i uppdrag att lämna förslag utifrån utredningens rekommendationer (se
nedan) samt att utredningen skulle presenteras den 30 juni 2020.
Utredningen visar på behov av att stärka ägarstyrningen av bolagen. Förslaget är att bilda
en koncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Bolagen ska överta
verksamheten den 1 januari 2021. Strukturen möjliggör fler bolag inom ramen för den
bildade koncernen. Strukturen tillgodoser rekommendationerna från genomlysningen av
KPMG.
För att styrkedjan från ägaren till bolagen ska fungera optimalt bör styrelsen i
moderbolaget vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Därigenom
säkerställs en framgångsrik ägarstyrning.
Förslaget till inriktningsbeslut omfattar bolagsstruktur, kommunkoncern, bolagspolicy,
bolagsordningar och ägardirektiv. Kommunfullmäktige tog den 22 juni 2020 beslut om
föreslagen inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag samt dotterbolag med egna
styrelser.
Därefter har förslagen reviderats i mindre omfattning. Handlingar som tillkommit är VDinstruktion och förslag på koncernbank.
PwC har genomfört en skatterättslig utredning. Under hösten kommer dessa frågor lyftas
upp för politiska beslut. Förslaget till inriktning är att införa koncernbank under 2021.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2020.
Reviderat förslag till policy för kommunala bolag.
Reviderat förslag till bolagsordning Ängelholm Stadshus AB.
Reviderat förslag till bolagsordning AB Ängelholmshem.
Reviderat förslag till bolagsordning AB Ängelholmslokaler.
Reviderat förslag till ägardirektiv kommunala bolag i Ängelholms kommun.
Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige, KF § 123, daterat 22 juni 2020.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 78, daterat 22 april 2020.
Slutrapport Genomlysning av AB Ängelholmslokaler, daterad 27 mars 2020.
Beslut i kommunstyrelsen, KS § 212, daterat 11 november 2019.
Föredragande tjänsteperson
Kommundirektör Lilian Eriksson, stadsjurist Eva Sturesson, ekonomichef
Stefan Marthinsson, planeringschef Henrik Sandén och chefsstrateg Lena Åström föredrar
ärendet.
Yrkanden
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt följande tillägg:
Kommundirektören ges i uppdrag att komplettera bolagsordningen för Ängelholms
stadshus AB med aktieposternas storlek och antal samt stryka ”namngiven person”.
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt tilläggsyrkandet ovan från följande: Robin
Holmberg (M), Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP),
Linda Persson (KD), Lars Nyander (S) och Eric Sahlvall (L).
Patrik Ohlsson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1-4, 6 samt tilläggsyrkandet
ovan. Avslag på att-sats 5 till förmån för sitt eget förslag till formulering enligt nedan:
"Vid rekrytering av medarbetare ska i första hand kompetens beaktas och därefter
mångfaldsaspekten." ska ändas till: "Ängelholmshem ska genom aktivt arbete med
ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för likabehandling av alla anställda och
för att diskriminering inte skall förekomma."
Att ändra samma textstycke i 5.2 till: "Ängelholmslokaler ska genom aktivt arbete med
ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för likabehandling av alla anställda och
för att diskriminering inte skall förekomma."
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer först proposition på att-satserna 1-4, 6 samt tilläggsyrkandet och finner
att yrkandena bifallits.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Därpå ställer ordföranden proposition på de två olika förslagen till att-sats 5 varvid han
finner att arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag till att-sats 5 röstar JA;
Ledamot som vill bifalla Patrik Ohlssons förslag till att-sats 5 röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 11 JA-röster och 2 NEJ-röster vilket innebär att
arbetsutskottets förslag till att-sats bifallits.
Ledamot
Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S)
Patrik Ohlsson (SD)
Eric Sahlvall (L)
Linda Persson (KD)
Åsa Larsson (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Johan Wifralius (SD)
Ola Carlsson (M)
BrittMarie Hansson (S)
Maija Rampe (M)
Christina Hanstål (M)
Robin Holmberg (M)
SUMMA

Justeringspersons signatur

JA
X
X

NEJ
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

2

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att komplettera bolagsordningen för Ängelholms
stadshus AB med aktieposternas storlek och antal samt stryka ”namngiven person” inför
fullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att godkänna upprättat förslag till policy för kommunala bolag.
Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Stadshus AB.
Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för AB Ängelholmshem.
Att godkänna förslag till bolagsordning för AB Ängelholmslokaler.
Att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms
kommun.
Att godkänna förslaget till inriktning om att införa koncernbank under år 2021.
Reservation
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande i att-sats 5:
” Sverigedemokraterna ser inga problem med att mångfaldsaspekten kommer in på olika
sätt i rekryteringsprocessen, t.ex. genom att locka sökanden ur olika samhällskategorier
genom att styra hur anställningsannonser formuleras och i vilka forum annonsering sker.
Däremot vill vi inte att mångfaldsaspekten används när individ ställs mot individ i slutet av
rekryteringsprocessen. I det läget skall enbart kompetens beaktas. Vi reserverar oss därför
till förmån för eget yrkande, där vi vill betona vikten av likabehandling av alla anställda och
att diskriminering inte skall förekomma.”
Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab och Servicestöd/Ekonomi.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 186

Dnr KS 2019/519

Beslut om ny bolagsstruktur för de kommunala
fastighetsbolagen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog den 11 november 2019 beslut om att ge kommundirektören i
uppdrag att upphandla en extern konsult för genomlysning av AB Ängelholmslokaler.
KPMG fick uppdraget att genomföra en genomlysning av bolaget. Genomlysningen
presenterades för kommunmäktige den 30 mars 2020.
Utredningen visar att det finns omfattande brister i bolaget, som måste åtgärdas. Till följd
av detta tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 22 april 2020 att ge
kommundirektören i uppdrag att lämna förslag utifrån utredningens rekommendationer (se
nedan) samt att utredningen skulle presenteras den 30 juni 2020.
Utredningen visar på behov av att stärka ägarstyrningen av bolagen. Förslaget är att bilda
en koncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Bolagen ska överta
verksamheten den 1 januari 2021. Strukturen möjliggör fler bolag inom ramen för den
bildade koncernen. Strukturen tillgodoser rekommendationerna från genomlysningen av
KPMG.
För att styrkedjan från ägaren till bolagen ska fungera optimalt bör styrelsen i
moderbolaget vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Därigenom
säkerställs en framgångsrik ägarstyrning.
Förslaget till inriktningsbeslut omfattar bolagsstruktur, kommunkoncern, bolagspolicy,
bolagsordningar och ägardirektiv. Kommunfullmäktige tog den 22 juni 2020 beslut om
föreslagen inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag samt dotterbolag med egna
styrelser.
Därefter har förslagen reviderats i mindre omfattning. Handlingar som tillkommit är VDinstruktion och förslag på koncernbank.
PwC har genomfört en skatterättslig utredning. Under hösten kommer dessa frågor lyftas
upp för politiska beslut. Förslaget till inriktning är att införa koncernbank under 2021.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2020.
Reviderat förslag till policy för kommunala bolag.
Reviderat förslag till bolagsordning Ängelholm Stadshus AB.
Reviderat förslag till bolagsordning AB Ängelholmshem.
Reviderat förslag till bolagsordning AB Ängelholmslokaler.
Reviderat förslag till ägardirektiv kommunala bolag i Ängelholms kommun.
Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige, KF § 123, daterat 22 juni 2020.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 78, daterat 22 april 2020.
Slutrapport Genomlysning av AB Ängelholmslokaler, daterad 27 mars 2020.
Beslut i kommunstyrelsen, KS § 212, daterat 11 november 2019.
Föredragande tjänsteperson
Stadsjurist Eva Sturesson, ekonomichef Stefan Marthinsson och chefsstrateg Lena Åström
föredrar ärendet.
Deltar inte i beslutet
Lars Nyander (S) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Yrkanden
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Robin Holmberg (M), Liss
Böcker (C) och Linda Persson (KD).
Bifall till att-satserna 1-4 samt 6 i förslagen till beslut från Patrik Ohlsson (SD).
Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om att få lov att bifoga en protokollsanteckning vilket
medges.
Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att yrkandet
om bifall till samtliga att-satser i förslaget till beslut bifallits.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att godkänna upprättat förslag till policy för kommunala bolag.
Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Stadshus AB.
Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för AB Ängelholmshem.
Att godkänna förslag till bolagsordning för AB Ängelholmslokaler.
Att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms
kommun.
Att godkänna förslaget till inriktning om att införa koncernbank under år 2021.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna bifaller samtliga att-satser förutom ägardirektivet för de kommunala
bolagen. Det vi åtminstone är tveksamma till där är formuleringen gällande mångfald som
andrahandsaspekt vid rekrytering under 4.1 respektive 5.2, gällande målen för de
kommunala bolagen. Vi förstår den goda intentionen bakom och även
Sverigedemokraterna bejakar stora delar av mångfaldsaspekten, men vi befarar att
formuleringen öppnar för en omvänd effekt där den som p.g.a. mångfaldsskäl skulle falla
bort vid en rekrytering känner sig diskriminerad. Förhoppningsvis skall kompetens alltid
vara det som avgör vid rekrytering, och då blir andrahandsaspekten om mångfald dessutom
onödig. Sverigedemokraterna ämnar återkomma med ett förtydligat ställningstagande i
kommunstyrelsen.
Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab och Servicestöd/Ekonomi.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-16

Chefsstrateg
Lena Åström
0431-46 81 52
lena.astrom@engelholm.se

Diarienummer
KS 2019/519

Kommunstyrelsen

Beslut avseende Ängelholms kommunala bolag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog den 11 november 2019 beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att
upphandla en extern konsult för genomlysning av AB Ängelholmslokaler. KPMG fick uppdraget
att genomföra en genomlysning av bolaget. Genomlysningen presenterades för kommunmäktige
den 30 mars 2020.
Utredningen visar att det finns omfattande brister i bolaget, som måste åtgärdas. Till följd av detta tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 22 april 2020 att ge kommundirektören i uppdrag att lämna förslag utifrån utredningens rekommendationer (se nedan) samt att utredningen
skulle presenteras den 30 juni 2020.
Utredningen visar på behov av att stärka ägarstyrningen av bolagen. Förslaget är att bilda en koncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Bolagen ska överta verksamheten den 1
januari 2021. Strukturen möjliggör fler bolag inom ramen för den bildade koncernen. Strukturen
tillgodoser rekommendationerna från genomlysningen av KPMG.
För att styrkedjan från ägaren till bolagen ska fungera optimalt bör styrelsen i moderbolaget vara
personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Därigenom säkerställs en framgångsrik ägarstyrning.
Förslaget till inriktningsbeslut omfattar bolagsstruktur, kommunkoncern, bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. Kommunfullmäktige tog den 22 juni 2020 beslut om föreslagen inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag samt dotterbolag med egna styrelser.
Därefter har förslagen reviderats i mindre omfattning. Handlingar som tillkommit är VDinstruktion och förslag på koncernbank.
PwC har genomfört en skatterättslig utredning. Under hösten kommer dessa frågor lyftas upp för
politiska beslut. Förslaget till inriktning är att införa koncernbank under 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2020.
Reviderat förslag till policy för kommunala bolag.
Reviderat förslag till bolagsordning Ängelholm Stadshus AB.
Reviderat förslag till bolagsordning AB Ängelholmshem.
Reviderat förslag till bolagsordning AB Ängelholmslokaler.
Reviderat förslag till ägardirektiv kommunala bolag i Ängelholms kommun.
Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige, KF § 123, daterat 22 juni 2020.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-16

Diarienummer
KS 2019/519

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 78, daterat 22 april 2020.
Slutrapport Genomlysning av AB Ängelholmslokaler, daterad 27 mars 2020.
Beslut i kommunstyrelsen, KS § 212, daterat 11 november 2019.
Utredningar
Genomlysning
Genomlysningen av KPMG omfattar uppdragsefterlevnad, processeffektivitet, kostnadseffektivitet, projektstyrning, styrning, ledning och samordning inom AB Ängelholmslokaler. KPMG har
kunna konstatera mer eller mindre omfattande brister inom samtliga områden som utretts. Genomlysningen omfattar följande rekommendationer.


Mycket skyndsamt utreda ny ägarstruktur, organisation och förvaltning av Ängelholmslokaler. Utredningen bör beröra alla möjliga alternativ och innefatta kommunens, Ängelholmslokalers och Ängelholmshems roll i det slutgiltiga förslaget.

Skatterättslig utredning
Efter upphandling har PwC tilldelats uppdraget att utreda skatterättsliga konsekvenser av den föreslagna organisatoriska förändringen. De ser sammantaget inga omedelbara skattemässiga hinder
mot att genomföra denna. Finansieringslösningar för Ängelholms Stadshus AB:s förvärv av aktierna i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler måste dock utredas under hösten tillsammans med andra skattekonsekvenser. Vidare bör överlåtelsen av AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler inte ske under samma beskattningsår om koncernbidragsrätten ska bibehållas
under transaktionsåret.
Styrning bolagen
Styrning av bolagen ska i huvudsak ske genom policy för kommunala bolag, bolagsordningar,
ägardirektiv och koncernbank.
Policy för kommunala bolag
Bolagspolicyn beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa samt principer
för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag med bestämmande inflytande.
Dokumentet ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag.
Bolagsordningar
En bolagsordning är framtagen för moderbolaget Ängelholm Stadshus AB. De befintliga bolagsordningarna för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler är reviderade. Bolagsordningarna är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger de övergripande ramarna
för verksamheten. Av bolagsordningarna framgår att kommunfullmäktige i Ängelholms kommun
ska fatta sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt. Styrelsen i respektive bolag utses av kommunfullmäktige i Ängelholms kommun
Ägardirektiv
Ett gemensamt ägardirektiv är framtaget för Ängelholms kommuns majoritetsägda bolag, med
specifika delar för respektive bolag. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningarna. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolagen. Det ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för kommunens styrning av de majoritetsägda
bolagen och ett sätt att stimulera till kommunikation mellan ägaren och bolagens ledningar.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-16

Diarienummer
KS 2019/519

Koncernbank
En koncernbank innebär att Ängelholms kommun lånar upp för samtliga likviditetsbehov som
finns inom koncernen (för majoritetsägda bolag). Idag lånar respektive bolag själv inom den borgensram som kommunfullmäktige årligen fastställer. Genom att samordna upplåningen kan hela
koncernens likviditetsbehov beaktas i en helhet och bättre lånevillkor kan uppnås. Genom en
samordning beaktas också riskerna i upplåningen utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunen får
därigenom ett helhetsgrepp på räntebindning och kapitalbindning för hela koncernens räkning.
Bolagen får låna till en snittränta som motsvarar kommunens finansieringskostnad med ett pålägg
för administrativa kostnader samt borgensavgift.
VD-instruktion
VD-instruktionen kan användas som mall när en slutgiltig VD-instruktion ska tas fram, som ska
beslutas av styrelsen. VD-instruktionen omfattar löpande förvaltning, firmateckning, rapportering, delegation och attester m m.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att godkänna upprättat förslag till policy för kommunala bolag.
Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Stadshus AB.
Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för AB Ängelholmshem.
Att godkänna förslag till bolagsordning för AB Ängelholmslokaler.
Att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms kommun.
Att godkänna föreslaget till inriktning om att införa koncernbank under år 2021.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Eva Sturesson
Stadsjurist
Beslutet expedieras till:
Kommundirektörens stab och Servicestöd/Ekonomi.
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1 Sammanfattning av dokumentets sakliga innehåll
Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolag ska
tillämpas i Ängelholms kommun samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de
kommunala bolagen. Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra Ängelholms
kommuns ägarroll och hur kommunens ägarstyrning av sina aktiebolag ska
genomföras. Dessutom anger bolagspolicyn gemensamma principer för bolagen
inom områdena styrelse och VD, ekonomi, information och revision.

2 Syfte
Bolagspolicyn beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa
samt principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag
med bestämmande inflytande. Dokumentet ska tillsammans med övriga
styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens
bolag.
Dokumentet är bindande och ska i likhet med bolagsordning och ägardirektiv antas
på bolagens bolagsstämma.

3 Styrande principer
3.1

Samhällsnytta

Bolagen ska bedriva verksamheten så att den bidrar till att främja långsiktigt hållbar
utveckling och tillväxt inom kommunen. Bolagen ska också ta en aktiv roll att
utveckla samhällsnyttan inom sin sektor samt verka för social hållbarhet.
Bolagen ska kännetecknas av öppenhet och agilt arbetssätt. Information till
medborgarna och media ska vara en naturlig och väsentlig del av verksamheten.
3.2

Värdeskapande ägarstyrning

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda bolag
organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern, med Ängelholms Stadshus AB som
moderbolag.
Budgetdirektiv är kommunfullmäktiges viktigaste dokument för att styra
kommunens verksamheter mot visionen. Varje bolag ska följa uppdrag och direktiv
som kommunfullmäktige lämnar.
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Bolagen ansvarar för att dess verksamhet samordnas med kommunen samt övriga
bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.
Bolagen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.
3.3

Finansiell samordning i koncernbanken

Kommunkoncernens finansverksamhet samordnas i Ängelholms koncernbank.
Syftet med samordningen är att uppnå en enhetlig riskhantering i hela
kommunkoncernen samt uppnå stordriftsfördelar av ekonomisk och administrativ
karaktär.
De kommunala bolagen ansvarar i enlighet med aktiebolagslagen och inom ramen
för gällande bolagsordning och ägardirektiv självständigt för sin ekonomiska
verksamhet, men de bolagen där Ängelholms kommun har bestämmande
inflytande ska vända sig till koncernbanken i sin finansiella verksamhet.

4 Ägarroll
4.1

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga
bolag där kommunen har ägarintresse. Den kommunala kompetensen utgör en
avgörande förutsättning för att en verksamhet ska kunna bedrivas i ett kommunalt
bolag. Det är inte möjligt för en kommun att genom bolagsbildning vidga den
kommunala kompetensen.
Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en
kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket
ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse
kommunens representanter i bolagets styrelse och utse lekmannarevisorer.
Kommunfullmäktige ska även tydliggöra och utföra den underställningsplikt som
gäller för kommunens bolag i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Denna underställningsplikt ska preciseras i bolagsordningen.
Kommunfullmäktige kan delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen om frågorna
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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4.2

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och sitt reglemente leda och
samordna planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamhet.
Detta uppdrag gäller även uppföljning av kommunfullmäktiges ägardirektiv för
bolagens ekonomi och verksamhet. Ängelholms Stadshus AB ska enligt sin
bolagsordning ge underlag till kommunstyrelsen för denna uppföljning.
Kommunstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt för de kommunala bolagen och
ska göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och
befogenheter som anges i bolagsordningen. Denna bedömning ska rapporteras till
kommunfullmäktige.
4.3

Ängelholms Stadshus AB

Ängelholms Stadshus AB utövar på uppdrag av kommunfullmäktige den operativa
ägarrollen för de kommunala bolagen som ägs direkt eller indirekt av Ängelholms
Stadshus AB. Uppdraget anges i bolagsordning och preciseras i ägardirektiv och i
förekommande fall i årliga budgetdirektiv. Avsikten är att Ängelholms Stadshus AB
ska äga, direkt eller indirekt, och förvalta samtliga aktier i de kommunala bolagen.
Styrelsen i Ängelholms Stadshus AB ska vara personunion med kommunstyrelsens
arbetsutskott.

5 Ägarstyrning
5.1

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över bolagen med ett antal olika
styrinstrument. De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv, ägarsamråd och gemensamma principer för bolagen i enlighet med
denna bolagspolicy.
Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning genom att utse styrelse och
lekmannarevisorer för bolagen samt att utse stämmoombud och utfärda
instruktioner till ombuden inför bolagsstämman.
5.1.1

Bolagsordning

Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige ska fastställa
bolagsordning för de kommunala bolagen.
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Bolagsordningen ska ange det kommunala ändamålet med verksamheten, de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten och de beslut om
principiella frågor i verksamheten som ska prövas av kommunfullmäktige före
genomförande (underställningsplikt).
Bolagsordningen i de helägda bolagen ska innehålla en bestämmelse om att
bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Ängelholm
kommun samt att bolaget ska följa denna bolagspolicy.
5.1.2

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige har rätt att fastställa olika former av ägardirektiv för
verksamheten i de kommunala bolagen. Detta sker i följande former:
1. Kommunfullmäktige fastställer gemensamma och särskilda ägardirektiv för
Ängelholms kommuns majoritetsägda bolag. Ägardirektiven är verktyg för
kommunens styrning av de majoritetsägda bolagen och ett sätt att stimulera
till kommunikation mellan ägaren och bolagens ledningar.
2. Varje bolag har också ett specifikt ägardirektiv som beskriver de
grundläggande ramarna för bolagets verksamhet.
3. Under verksamhetsåret kan kommunfullmäktige besluta att ge ett särskilt
ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller
verksamhet.
4. Kommunala bolag där kommunen har bestämmande inflytande är skyldiga
att följa de styrdokument som kommunen antar i form av policy, riktlinje,
plan samt handlingsplan. Före kommunfullmäktiges beslut ska bolagens
styrelser ha möjlighet att yttra sig över om det finns några hinder för bolaget
att tillämpa aktuellt styrdokument.
Ovan angivna ägardirektiv blir automatiskt bindande för de helägda bolagen
eftersom bolagsordningarna i dessa bolag ska innehålla en bestämmelse om att
bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Ängelholms
kommun samt att bolaget ska följa denna bolagspolicy.
5.1.3

Ägarsamråd

Kommunens informella styrning av bolagen sker genom ägarsamråd mellan
kommunstyrelsen, Ängelholms Stadshus AB och dotterbolagen på det sätt
som är bäst utifrån aktuell situation. Ägarsamråd ska hållas minst fyra gånger
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per år och kan hållas i samband med Ängelholms Stadshus AB:s
styrelsemöten eller på annat sätt vid behov.
Vid ägarsamråden bör följande frågor diskuteras:
 Budgetprocessen
- Ekonomisk uppföljning – vid dagens datum
- Planering inför kommande år
• Verksamhetsplanering/ verksamhetsuppföljning
- Uppföljning målen och Affärsplan
- Aktuellt läge angående uthyrning
- Aktuellt läge pågående projekt
• Intern kontroll – rutiner pågående insatser
• Redovisning av Hållbart företagande
Löpande dialog
Löpande under året sammankallar Ängelholms Stadshus AB:s ordförande
dotterbolagens ordförande för dialog. På motsvarande sätt sammankallar
Ängelholms Stadshus AB:s VD dotterbolagens VD för dialog.
5.1.4

Val av styrelse och lekmannarevisorer

Kommunens representanter i bolagens styrelser utses av kommunfullmäktige. I
de helägda bolagen utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och
suppleanter. För helägda kommunala bolag utser kommunfullmäktige också
ordförande, förste och andre vice ordförande.
För de helägda bolagen ska kommunfullmäktige även utse två lekmannarevisorer
och, vid behov, en eller två lekmannarevisorssuppleanter. Om verksamheten är
av mindre omfattande slag kan kommunfullmäktige istället besluta att utse
endast en lekmannarevisor och, vid behov, en lekmannarevisorssuppleant.
Kommunfullmäktiges aktuella beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska
bekräftas på varje årsstämma.
5.1.5

Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden

Kommunfullmäktige ska utse de personer som ska representera ägaren och agera
stämmoombud vid bolagsstämmorna i bolagen. De bolag som i sin tur äger
aktier i bolag ska utse de stämmoombud som kommunfullmäktige har angett.
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Kommunfullmäktige ska på förslag från kommunstyrelsen utfärda en instruktion
till stämmoombudet som anger hur ombudet ska rösta i de ärenden på
bolagsstämman som bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Instruktion till stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges
av kommunfullmäktige.

6 Gemensamma bolagsprinciper
6.1

Styrelse och VD

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Som
grund för arbetsordningen i de majoritetsägda bolagen ska gälla den arbetsordning
som tillämpas av styrelsen i respektive bolag. Denna arbetsordning ska även reglera
villkoren för suppleanters tjänstgöring. Arbetsordningen ska anmälas till
kommunstyrelsen för kännedom.
Kommunens bestämmelser för ersättning till förtroendevalda ska tillämpas på
motsvarande uppdrag i bolagen i enlighet med vad som framgår av
kommunfullmäktiges vid var tid gällande beslut rörande arvode och ersättningar till
förtroendevalda. Stämmoombudet får i uppdrag att rösta för arvode enligt dessa
bestämmelser på det aktuella bolagets årsstämma.
Vid rekrytering av VD i dotterbolag ska styrelsen i dotterbolaget utse en
rekryteringsgrupp i vilken ordförande samt VD för Ängelholms Stadshus AB ska
ingå. Rekryteringsgruppen ansvarar för att genomföra rekryteringsprocessen och ta
fram en huvudkandidat och förslag på anställningsvillkor.
Beslut fattas av styrelse för Ängelholms Stadshus AB som utser VD för bolagen
och bestämmer anställningsvillkoren.
Bolagens styrelse ska årligen upprätta en skriftlig instruktion för verkställande
direktören. Instruktionen ska anmälas till kommunstyrelsen för kännedom.
6.2

Ekonomiska mål och principer

Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för målet
om långsiktig samhällsnytta. Bolagen ska eftersträva ett ekonomiskt resultat som
ger utrymme både för en årlig avkastning till ägaren på bolagets kapital samt för en
långsiktig konsolidering av bolaget.
Riktlinjer för resultat och avkastning på eget kapital för Ängelholm Stadshus AB
och dess dotterbolag ska varje år behandlas av styrelsen i Ängelholm Stadshus AB.
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Dessa resultatbedömningar ska ske i dialog mellan moderbolagets VD och
dotterbolagets VD och – i det fallet att dotterbolaget är delägt – med en
representant för den eller de andra delägarna i bolaget.
Resultatkrav för dotterdotterbolag till Ängelholm Stadshus AB beslutas av styrelsen
för respektive dotterbolag.
6.3

Uppföljning, delårsrapport och finansiering

Majoritetsägda bolag ska lämna rapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt
resultat till moderbolaget i enlighet med kommunens egna uppföljningsrutiner.
Moderbolaget lämnar en samlad tertialrapport till kommunstyrelsen.
Bolagens finansförvaltning ska följa de ramar och riktlinjer som anges i den
koncerngemensamma finanspolicy som har fastställts av kommunfullmäktige.
Detta innebär att bolagen ska ha finansiell samverkan med kommunen rörande
bolagens finansiering (upplåning). Denna samverkan ska ske på affärsmässiga
villkor.
6.4

Förvaltningsberättelse och årsredovisning

Dotterbolag till Ängelholm Stadshus AB ska lämna preliminär
förvaltningsberättelse och årsredovisning till Ängelholm Stadshus AB utifrån
moderbolagets anvisningar och tidsplan för bokslutsarbetet. Moderbolaget ska
besluta om bokslutsdispositioner för dotterbolagen för att uppnå tillfredställande
årsresultat, skattesamordning samt kapitalbildning för koncernen.
Dotterbolagens styrelser ska behandla förvaltningsberättelse och årsredovisning när
bokslutsdispositionerna är fastställda av moderbolaget. Förvaltningsberättelsen,
alternativt en av dotterbolaget separat upprättad styrelserapport, ska bl a innehålla
bolagsstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen utifrån kommunfullmäktiges
ägardirektiv för verksamhetsåret och en sammanfattning av bolagets arbete med
intern kontroll.
Bolagets årsstämma fastställer årsredovisning samt prövar ansvarsfrihet för styrelse
och VD efter kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen.
Majoritetsägda bolag och minoritetsägda bolag vars verksamhet enligt
kommunstyrelsens bedömning är av större omfattning ska direkt till
kommunstyrelsen lämna underlag till den sammanställda redovisning som ska ingå i
kommunens årsredovisning utifrån kommunens anvisningar.
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6.5

Information

Dotterbolagen ska hålla styrelsen i Ängelholm Stadshus AB löpande informerad
om sin och sina dotterbolags verksamhet och om åtgärder av större vikt.
Bolagen ansvarar för att till Ängelholm Stadshus AB snarast överlämna följande
dokument:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsens sammanträden
bolagets budget och verksamhetsplan/affärsplan
bolagets delårsrapporter och årsredovisning
revisionsberättelse och granskningsrapport
övriga handlingar av vikt för Ängelholm Stadshus AB och
kommunstyrelsen

Ängelholm Stadshus AB ska skaffa sig fördjupad information om dotterbolagens
verksamhet genom utvecklingsträffar med dotterbolagen.
Rapporter om bolagens verksamhet redovisas löpande av VD i Ängelholm
Stadshus AB till kommunstyrelsen.
Kommunen har därutöver som målsättning att varje majoritetsägt bolag genom
dess VD ska ge en presentation av verksamheten i bolaget i samband med något av
fullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden.
6.6

Revision

Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i
aktiebolagslagen.
Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets
interna kontroll är tillräcklig.
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Bolagsordning för Ängelholm Stadshus AB
Organisationsnummer XXXXXXX-XXXX
§ 1. Företagsnamn
Bolagets firma är Ängelholm Stadshus AB.

§ 2. Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.

§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att som moderbolag (holdingbolag) i
en av Ängelholms kommun helägd koncern driva, leda och utveckla verksamheter
av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare.

§ 4. Verksamhetsändamål
Bolagets syfte är att leda, optimera och samordna de verksamheter som bedrivs i
dotterbolagen i Ängelholms kommun. Bolagets syfte är att som moderbolag i
kommunens koncern utöva styrning och tillsyn över dotterbolagen, i enlighet med
aktiebolagslagen och kommunallagen, och att tillvarata gemensamma ekonomiska
intressen för Ängelholms kommun.
Bolaget ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga och affärsmässiga
principer, såvida inte speciallagstiftning eller gällande rätt medger eller föreskriver
något annat.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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§ 5. Beslut som ska fattas av fullmäktige
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun ska fatta sådana beslut som är av
principiell beskaffenhet eller annars större vikt. Till denna beslutskategori hör bland
annat:







Bildande av bolag.
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
Planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
Större investeringar som är av sådan vikt att de påverkar bolagets eller
ägarens långsiktiga ekonomi.
Affärer som innebär en väsentlig risk för ägaren.
Fastställande av strategiska mål.

Kommunfullmäktige ska besluta om en bolagspolicy och ägardirektiv för bolaget.
Bolaget ska följa kommunens bolagspolicy och de ägardirektiv som
kommunfullmäktige utfärdar.

§ 6. Aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst XXXXX kronor och högst XXXXX kronor.
Antalet aktier ska vara lägst XXX och högst XXX.
Aktiebreven ska ställas till namngiven person.

§ 7. Styrelse
Styrelsen ska vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott samt bestå av
lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lika många ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ängelholms kommun för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Styrelsen utser verkställande direktör i samtliga bolag.
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§ 8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman lägst en eller högst
två auktoriserade revisorer från olika revisionsbyråer. För revisorerna ska en
ersättare vardera utses.
Revisorernas och ersättarnas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
det fjärde året efter revisorsavtalet.

§ 9. Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Ängelholm utse lägst en och högst två lekmannarevisorer och lika många ersättare.

§ 10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara ett kalenderår.

§ 11. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev på lämpligt sätt till aktieägare,
styrelseledamöter och styrelseersättare tidigast fyra veckor och senast två veckor
före stämman.

§ 12. Ärende på årsstämma
Årsstämma hålls en gång om året, senast under juni månad. På årsstämman ska
följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande på stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en justerare.
Godkännande av dagordning.
Prövande om kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.
Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorer.
8. Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkning.
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9.
10.

11.
12.

b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med
ersättare.
Anmälan, i förekommande fall, av kommunfullmäktiges val av
styrelseledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och
lekmannarevisorer med ersättare.
Val, i förekommande fall, av revisorer och ersättare.
Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13. Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening.
Verkställande direktör har enligt aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14. Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Det gäller
dock endast i den mån hinder ej möter grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15. Ändring i bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Ängelholms kommun.

§ 16. Eventuell likvidation
Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Ängelholms kommun.
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Bolagsordning för AB Ängelholmshem
Organisationsnummer 556054-7555
§ 1. Företagsnamn
Bolagets firma är AB Ängelholmshem.

§ 2. Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.

§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att inom hela Ängelholms kommun
uppföra, förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter
och därtill tillhörande kollektiva anordningar samt med lokaler som används för
kommunala verksamheter.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 4. Verksamhetsändamål
Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag och utgör kommunens främsta
instrument för genomförande av bostadspolitiken. Bolaget ska med kundfokus
främja en hållbar bostadsförsörjning i Ängelholms kommun och erbjuda
hyresgäster möjlighet till inflytande.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunala och
affärsmässiga principer.
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§ 5. Beslut som ska fattas av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun ska fatta sådana beslut som är av
principiell beskaffenhet eller annars större vikt.







Bildande av bolag.
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
Planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
Större investeringar som är av sådan vikt att de påverkar bolagets eller
ägarens långsiktiga ekonomi.
Affärer som innebär en väsentlig risk för ägaren.
Fastställande av strategiska mål.

Kommunfullmäktige ska besluta om en bolagspolicy och ägardirektiv för bolaget.
Bolaget ska följa kommunens bolagspolicy och de ägardirektiv som
kommunfullmäktige utfärdar.

§ 6. Aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 700 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
Antalet aktier ska vara lägst 27 000 och högst 100 000.
Aktiebreven ska ställas till namngiven person.

§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lika många
ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ängelholms kommun för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Styrelsen utser verkställande direktör.
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§ 8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
revisor och en ersättare.
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det
fjärde året efter revisorsavtalet.

§ 9. Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Ängelholm utse lägst en och högst två lekmannarevisorer och lika många ersättare.

§ 10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara ett kalenderår.

§ 11. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev på lämpligt sätt till aktieägare,
styrelseledamöter och styrelseersättare tidigast fyra veckor och senast två veckor
före stämman.

§ 12. Ärende på årsstämma
Årsstämma hålls en gång om året, senast under juni månad. På årsstämman ska
följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande på stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en justerare.
Godkännande av dagordning.
Prövande om kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.
Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorer.
8. Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkning.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning.
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9.
10.

11.
12.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Fastställande av arvode till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med
ersättare.
Anmälan, i förekommande fall, av kommunfullmäktiges val av
styrelseledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och
lekmannarevisorer med ersättare.
Val, i förekommande fall, av revisor och ersättare.
Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13. Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening.
Verkställande direktör har enligt aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14. Hembud (tas bort senare skede)
Med hembud avses att aktieägarna ska vara berättigade att utan undantag lösa in
aktier som har övergått till någon annan. Undantag kan dock göras för arv,
bodelning, testamente eller gåva till bröstarvinge (familjerättsligt undantag).
Ängelholm kommun avser att lösa in aktierna som ej ägs av kommunen.
Hembudsskyldighet

Om en aktie har övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i
bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa in aktien. Lösningsrätten kan nyttjas även
för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska
omedelbart skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nya ägaren
ska även visa på vilket sett denne fått äganderätt över aktien. När anmälan är gjort
ska styrelsen omedelbart skriftningen meddela detta alla lösningsberättigade.
Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos aktiebolaget senast inom två månader räknat från anmälan hos
styrelsen om övergången.
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Företräde bland flera lösningsberättigade

Om fler än en lösningsberättigad anmäler sig ska samtliga aktier, så långt det är
möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare
aktieinnehav i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning

Om en aktie, som är underkastad lösningsrätt, överlåtits mot ersättning ska
lösenbeloppet motsvara ersättningen om inte särskilda skäl föranleder något annat.
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev
bestämt.
Tvist

Talan i en fråga om hembud ska väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15. Ändring i bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Ängelholms kommun.

§ 16. Eventuell likvidation
Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Ängelholms kommun, för
att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.
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Bolagsordning för AB Ängelholmslokaler
Organisationsnummer 556851-4557
§ 1. Företagsnamn
Bolagets firma är AB Ängelholmslokaler.

§ 2. Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.

§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att planera, uppföra, äga, förvärva,
förvalta och sälja tillgodose Ängelholms kommuns behov av fastigheter,
verksamhetslokaler för Ängelholms kommun och anläggningar samt bedriva
härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också för kommunens räkning hyra och
avveckla externa lokaler.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 4. Verksamhetsändamål
Bolaget ska i allmännyttigt syfte tillgodose Ängelholms kommuns behov av
lämpliga fastigheter och verksamhetslokaler, så att kommunen kan bedriva sin
verksamhet på ett hållbart sätt. Bolaget ska på uppdrag av och i nära samverkan
med kommunen uppföra, anförskaffa och avyttra lokaler för kommunal
verksamhet. Bolaget ska bistå kommunen med att anförskaffa och avveckla externt
förhyrda lokaler. och med kundfokus ha nära samverkan med Ängelholms
kommun för att utveckla hållbara och innovativa lösningar och anpassningar som
stödjer kommunens verksamheter. Bolaget ska ha en ledande roll i hela
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lokalförsörjningsprocessen, från tidiga skeden till avslut genom avyttring eller
rivning. Bolaget ska erbjuda hyresgäster möjlighet till inflytande.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunala och
affärsmässiga principer.

§ 5. Beslut som ska fattas av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun ska fatta sådana beslut som är av
principiell beskaffenhet eller annars större vikt.







Bildande av bolag.
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
Planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
Större investeringar som är av sådan vikt att de påverkar bolagets eller
ägarens långsiktiga ekonomi.
Affärer som innebär en väsentlig risk för ägaren.
Fastställande av strategiska mål.

Kommunfullmäktige ska besluta om en bolagspolicy och ägardirektiv för bolaget.
Bolaget ska följa kommunens bolagspolicy och de ägardirektiv som
kommunfullmäktige utfärdar.

§ 6. Aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lika många
ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ängelholms kommun för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Styrelsen utser verkställande direktör.
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§ 8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
revisor och en ersättare.
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det
fjärde året efter revisorsavtalet.

§ 9. Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Ängelholm utse lägst en och högst två lekmannarevisorer och lika många ersättare.

§ 10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara ett kalenderår.

§ 11. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev på lämpligt sätt till aktieägare,
styrelseledamöter och styrelseersättare tidigast fyra veckor och senast två veckor
före stämman.

§ 12. Ärende på årsstämma
Årsstämma hålls en gång om året, senast under juni månad. På årsstämman ska
följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande på stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en justerare.
Godkännande av dagordning.
Prövande om kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning.
Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorer.
8. Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkning.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning.
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9.
10.

11.
12.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Fastställande av arvode till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med
ersättare.
Anmälan, i förekommande fall, av kommunfullmäktiges val av
styrelseledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och
lekmannarevisorer med ersättare.
Val, i förekommande fall, av revisor och ersättare.
Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13. Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening.
Verkställande direktör har enligt aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14. Ändring i bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Ängelholms kommun.

§ 15. Eventuell likvidation
Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Ängelholms kommun.
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1

Sammanfattning av dokumentets sakliga innehåll

Detta gemensamma ägardirektiv (”Ägardirektivet”) för Ängelholms kommuns
majoritetsägda bolag (”Bolagen”) ska tillsammans med övriga styrdokument vara
ett verktyg för kommunens styrning av de majoritetsägda bolagen och ett sätt att
stimulera till kommunikation mellan ägaren och bolagens ledningar.
Varje bolag har också ett specifikt ägardirektiv som beskriver de grundläggande
ramarna för bolagets verksamhet.

2
2.1

Gemensamma ägardirektiv för kommunens
majoritetsägda bolag
Koncernnytta och samhällsnytta

Bolagen ansvarar för att deras verksamheter samordnas med kommunens
verksamheter för att uppnå största möjliga koncern- och samhällsnytta.
Bolagen och ägaren ska samarbeta och använda gemensamma lösningar där det är
möjligt.
Bolagen ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.
2.2

Mål

Bolagen ska aktivt bidra till att uppnå de mål för kommunen som fullmäktige
fastställer. De prioriterade målen för respektive bolag finns beskrivna i de specifika
ägardirektiven.
2.3

Kommunala styrdokument

Bolagen är skyldiga att följa de styrdokument som kommunen antar i form av
policy, riktlinje, plan samt handlingsplan. Bolagen ska hålla sig uppdaterade och
informerade om gällande styrdokument.
Före kommunens beslut att anta ett styrdokument ska bolagens styrelser ha
möjlighet att yttra sig över om det finns några hinder för bolaget att tillämpa
detsamma. Efter kommunens beslut gäller hela, eller i förekommande fall delar av,
styrdokumentet som ett gemensamt ägardirektiv, om inte annat särskilt anges.
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2.4

Informationsskyldighet

Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska hålla moderbolaget och kommunen
informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. ska hålla
kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolagen att skriftligen
a) till kommunen snarast översända protokoll från årsstämman och eventuella
extra bolagsstämmor samt protokoll från styrelsesammanträde.
b) upprätta budgetuppföljningar/bokslutsprognoser och information om
uthyrningsläget samt inlämna dessa till kommunen enligt kommunens
tidplan.
c) inlämna av styrelsen godkänd årsredovisning till kommunen efter det år
vilket årsredovisningen avser samt enligt kommunens tidplan.
d) inlämna reviderad årsredovisning till kommunen senast en månad före den
årsstämma vid vilken årsredovisning ska behandlas.
e) redovisa bolagets internkontrollarbete genom att till kommunen översända
av styrelsen fastställd plan respektive uppföljning av årlig plan för
internkontroll för kommande år i samband med upprättande av bolagets
budget resp. bokslut samt inlämna dessa till kommunen enligt kommunens
tidplan.
f) inlämna fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 4 §) och
instruktion för verkställande direktören (ABL 8 kap 29 §) samt upprättad
delegationsordning till kommunen.
2.5

Ägarsamråd

Minst fyra gånger per år kallar ägaren bolagen till samråd. Vid dessa tillfällen ska
bolagen ge en lägesrapport i enlighet med bestämmelser i bolagspolicyn.
2.6

Vision 2035

Bolagen ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ängelholms
kommuns Vision 2035.
2.7

Hållbart företagande

Bolagen ska ta ett aktivt ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället.
Detta innebär att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar och antikorruption i bolagens strategi och verksamhet. Bolagen ska se över, tänka
innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster.
4 (15)

Bolagen ska arbeta aktivt med hållbarhet både i befintligt fastighetsbestånd och vid
nyproduktion. Arbetet för en hållbar utveckling omfattar såväl ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekter.
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3

Specifika ägardirektiv för Ängelholm Stadshus AB

3.1
Bolagets syfte och ändamål
Ängelholms Stadshus AB utövar på uppdrag av kommunfullmäktige den operativa
ägarrollen för de kommunala bolagen som ägs direkt eller indirekt av Ängelholms
Stadshus AB.
Ängelholms Stadshus AB ska svara för en löpande ägardialog med respektive
dotterbolag i koncernen. Ägardialogerna ska ha sin utgångspunkt i bolagens
uppdrag utifrån de fastställda ägardirektiven.
Bolaget ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till
kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende budget, investeringar,
finansiering, delårsrapporter samt årsredovisning.
Bolaget ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras
med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för
de kommunägda bolagen i syfte att uppnå samordning och optimalt
resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.
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4
4.1

Specifika ägardirektiv för AB Ängelholmshem
Bolaget syfte och ändamål

Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. AB Ängelholmshem är
kommunens verktyg för att uppnå detta välfärdsmål. Bolaget ska, med tydligt och
uttalat kundfokus, verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att
 trygga den framtida bostadsförsörjningen,
 verka för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, integration och för
ökad valfrihet.
Bolaget ska långsiktigt säkra tillgången till goda boendemöjligheter för alla
boendekategorier samt i alla kommundelar. Bolaget ska särskilt satsa på orter i
Ängelholm som pekas ut i kommunens översiktsplan. Filial med platsansvarig ska
finnas bl. a i Munka-Ljungby och med inriktning på god service och närhet för
hyresgästerna.
Bolaget ska nyproducera minst 60 lägenheter årligen (genomsnitt).
Bolaget ska även som ett led i utvecklingen av bolagets bostadsbestånd kunna
överlåta och försälja fastigheter och tomträtter.
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4.2
Mål för AB Ängelholmshem
Kommunfullmäktiges
Bolagets mål
perspektiv och mål
Medborgarfokus
Erbjuda öppen kommunal
demokrati med bra boende,
goda kommunikationer,
god miljö och god folkhälsa
för att få nöjda
medborgare.

Ängelholmshem ska bidra till
bostadsförsörjningen i
Ängelholm
Målbeskrivning
Bolaget ska medverka till att tillgodose behovet av
nya bostäder i Ängelholm. Bolaget ska nyproducera
minst 60 lägenheter årligen (genomsnitt).
Kommunen har ansvar för bosättning av nyanlända
samt bostäder för andra särskilda behov
(bostadssociala lägenheter). Bolaget ska förmedla
lägenheter inom ramen för samarbetet med
hyresgarantier. Antalet lägenheter som förmedlas ska
främja såväl kommunens behov som bolagets intresse
av att förmedla bostäder via bostadskön.
Lägenheterna ska vara av varierad storlek och
fördelas inom fastighetsbeståndet.
Ängelholmshem ska skapa en variation av
boendealternativ i de kommundelar där bolaget
verkar
Målbeskrivning
Ängelholmshem ska erbjuda en variation av
boendealternativ avseende storlek och standard.
Utvecklingen ska ta sin utgångspunkt i respektive
kommundels behov. Ängelholmshem ska uppmuntra
medskapande vid boendeutveckling genom att ha en
kontinuerlig dialog med berörda intressenter.
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Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska
vara en öppen och inkluderande kommun
Målbeskrivning
Tolerans, delaktighet, sammanhållning och förståelse
mellan människor skapas genom möten. Bolaget ska
arbeta med social hållbarhet på sådant sätt som passar
för de olika bostadsområdena.
Bolaget ska arbeta med trygghetsskapande åtgärder i
bostadsområdena med syfte att skapa goda
bostadsmiljöer.
Koncernsamordning
Målbeskrivning
Bolaget ska ha som målsättning att fortlöpande
effektivisera verksamheten. De synergieffekter och
rationaliseringar som uppnås ska synliggöras genom
utökat underhåll och förbättrad resultatutveckling.
Bolagets hyresgäster ska kunna ta tillvara
digitaliseringens möjligheter.
Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas
med kommunens verksamheter för att uppnå största
möjliga koncern- och samhällsnytta enligt av
kommunfullmäktige beslutade riktlinjer.
Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband
med extraordinära händelser.
Effektiva verksamheter
Arbeta för långsiktig
hållbarhet och ett effektivt
resursutnyttjande i all
planering.

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan
Målbeskrivning
Bolaget ska verka för en miljömässigt och
ekonomiskt hållbar verksamhet. Bolaget ska arbeta
för att minska såväl energianvändningen som
miljöpåverkan. Då bolaget uppför nya fastigheter ska
dessa uppföras som Miljöbyggnad eller med
motsvarande standard.
Principerna om En levande och god bebyggd miljö i
kommunens miljöplan ska beaktas.
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Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar
tillväxt och utveckling i
enlighet med vision 2035

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god
boendemiljö för barn och unga
Målbeskrivning
Genom att utgå från barn och ungas behov ska
bolaget utforma en bostadsmiljö som uppmuntrar till
möten och aktiviteter.
Ängelholmshem ska stödja initiativ inom
företagande, utbildning och kultur
Målbeskrivning
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för
att realisera Ängelholms vision 2035.

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och
tillväxt av näringsliv, föreningsliv och
verksamheter
Målbeskrivning
Bolaget ska ha en aktiv roll i Ängelholms Näringsliv.
Bolaget ska stödja föreningar som skapar mervärden
för medborgarna, kommunen och bostadsområden.
Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare som
attraherar dagens och
framtidens medarbetare.
Våra medarbetare ska
känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet
att utvecklas.

Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap
och medarbetarskap
Målbeskrivning
Ängelholmshem ska genom aktivt arbete med
ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för
ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil.
Ängelholmshem ska bejaka mångfald
Målbeskrivning
Vid rekrytering av medarbetare ska i första hand
kompetens beaktas och därefter mångfaldsaspekten.
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4.2.1

Måluppfyllelse

Ägaren kommer i samband med rapportering och vid ägarsamråden att följa upp
bolagets mål samt hur bolaget har bidragit till kommunens mål. Bolaget ska i sin
affärsplan redovisa vilka åtgärder bolaget planerar att vidta för att uppfylla
kommunens mål. För att kunna bedöma bolagets måluppfyllelse ska bolaget
rapportera en beskrivande analys med nyckeltal. Bolaget ska rapportera enligt
kommunens anvisningar.
4.3

Redovisning och avkastningskrav

Bolagets resultat efter finansiella poster exklusive realisationsvinster/förluster, skall
långsiktigt, mätt som ett rullande genomsnitt under fyra år, uppgå till ett belopp
som motsvarar minst 2,5 % av genomsnittligt justerat eget kapital. Genomsnittligt
justerat eget kapital definieras som genomsnittligt beskattat eget kapital och
obeskattade reserver. De obeskattade reserverna skall reduceras med aktuell latent
skattesats.
Bolagets soliditet skall långsiktigt uppgå till minst 20 %.
4.4

Borgensavgift och aktieutdelning

I de fall kommunen har lämnat borgen ska bolaget årligen betala borgensavgift.
Storleken på avgiften ska vara marknadsmässig. Bolaget ska också årligen lämna
aktieutdelning till kommunen. Inriktningen ska vara högsta möjliga aktieutdelning
med beaktande av lagliga begränsningar.
4.5

Revision

De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna ska granska om bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna ska redovisas för årsstämman och
lämnas som information till kommunstyrelsen. Granskningsrapporten ska fogas till
den årsredovisning som lämnas till kommunfullmäktige.
Revisionsrapporter beställs av kommunens lekmannarevisorer och betalas av
respektive företag i enlighet med Revisionsreglemente § 10
4.6

Panträtt

Bolaget får inte upplåta panträtt i sin egendom.
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5
5.1

Specifika ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler
Bolagets syfte och ändamål

För att erbjuda service av god kvalitet till kommunens invånare behöver
Ängelholms kommun bra och ändamålsenliga lokaler. Ängelholmslokaler AB ska
tillgodose detta behov i den takt som kommunens behov och krav utvecklas och
förändras. Detta ska ske genom att bolaget, med ett uttalat och tydligt kundfokus,
ska
 planera,
 uppföra,
 förvärva,
 äga,
 förvalta,
 anpassa samt
 avyttra eller riva verksamhetslokaler för Ängelholms kommun.
Bolaget ska också för kommunens räkning hyra och avveckla externt hyrda lokaler.
Uppdragsgivare inom kommunen är kommunstyrelsen med
beställarkompetens/beställarenhet inom Servicestödet.
5.2

Mål för AB Ängelholmslokaler

Kommunfullmäktiges
perspektiv och mål

Bolagets mål

Medborgarfokus
Erbjuda öppen
kommunal demokrati
med bra boende, goda
kommunikationer, god
miljö och god folkhälsa
för att få nöjda
medborgare.

Koncernsamordning
Målbeskrivning
Bolaget ska utifrån kommunens behov agera och
arbeta med hållbara och innovativa lösningar som
stödjer kommunernas verksamheter. Bolaget ska ha
en ledande roll i hela lokalförsörjningsprocessen, från
tidiga skeden till avslut genom avyttring eller rivning.
Bolaget ska erbjuda välskötta och ändamålsenliga
verksamhetslokaler av god kvalitet och med god
miljö.
Bolaget ska ha som målsättning att fortlöpande
effektivisera verksamheten. De synergieffekter och
rationaliseringar som uppnås ska synliggöras genom
utökat underhåll och förbättrad resultatutveckling.
Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband
med extraordinära händelser.
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Effektiva
verksamheter
Arbeta för långsiktig
hållbarhet och ett
effektivt
resursutnyttjande i all
planering.

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan
Målbeskrivning
Bolaget ska verka för en socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar verksamhet. Bolaget ska arbeta
för att minska såväl energianvändningen som
miljöpåverkan. Då bolaget uppför nya fastigheter ska
dessa uppföras som Miljöbyggnad eller med
motsvarande standard.
Principerna om En levande och god bebyggd miljö i
kommunens miljöplan ska beaktas.

Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar
tillväxt och utveckling i
enlighet med vision
2035.

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete
med vision 3035

Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare
som attraherar dagens
och framtidens
medarbetare. Våra
medarbetare ska känna
delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med
ledarskap och medarbetarskap
Målbeskrivning
Ängelholmslokaler ska genom aktivt arbete med
ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för
ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil.

5.2.1

Målbeskrivning
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för
att realisera Ängelholms vision 2035.

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald
Målbeskrivning
Vid rekrytering av medarbetare ska i första hand
kompetens beaktas och därefter mångfaldsaspekten.

Måluppfyllelse

Ägaren kommer i samband med rapportering och vid ägarsamråden att följa upp
bolagets mål samt hur bolaget har bidragit till kommunens mål. Bolaget ska i sin
affärsplan redovisa vilka åtgärder bolaget planerar att vidta för att uppfylla
kommunens mål. För att kunna bedöma bolagets måluppfyllelse ska bolaget
rapportera en beskrivande analys med nyckeltal. Bolaget ska rapportera enligt
kommunens anvisningar.
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5.3

Borgensavgift

Bolaget ska årligen betala borgensavgift till kommunen. Storleken på avgiften ska
vara marknadsmässig.
5.4

Underlag för budgetarbetet

Det eftersatta underhållet ska på sikt arbetas bort.
Bolaget ska upprätta en långsiktig underhållsplan för de fastigheter som bolaget
äger och förvaltar. Nivån på det planerade underhållet regleras i fastställd
hyresmodell.
Bolaget ska årligen, senast i april månad året innan budgetåret, lämna förslag på
åtgärder för att återhämta det eftersatta underhållet, samt redovisa vilka effekter
detta får på hyresnivån.
Underhållsplanen och dess effekt på hyresnivån för verksamhetsfastigheterna ska
godkännas av kommunen innan den fastställs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 123

Dnr. KS 2019/519

Inriktningsbeslut avseende Ängelholms kommunala bolag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog den 11 november 2019 beslut om att ge kommundirektören i
uppdrag att upphandla en extern konsult för genomlysning av AB Ängelholmslokaler.
KPMG fick uppdraget att genomföra en genomlysning av bolaget. Genomlysningen
presenterades för kommunfullmäktige den 30 mars 2020.
Utredningen visar att det finns omfattande brister i bolaget, som måste åtgärdas. Till följd
av detta tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 22 april 2020 att ge
kommundirektören i uppdrag att lämna förslag utifrån utredningens rekommendationer (se
nedan) samt att utredningen ska presenteras den 30 juni 2020.
Utredningen visar på behov av att stärka ägarstyrningen av bolagen. Förslaget är att bilda
en koncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Bolagen ska överta
verksamheten den 1 januari 2021. Strukturen möjliggör fler bolag inom ramen för den
bildade koncernen. Föreslagen struktur tillgodoser rekommendationerna från
genomlysningen av KPMG.
För att styrkedjan från ägaren till bolagen ska fungera optimalt bör styrelsen i
moderbolaget vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Därigenom
säkerställs en framgångsrik ägarstyrning.
Ett förslag till inriktningsbeslut har tagits fram. Det omfattar bolagsstruktur,
kommunkoncern, bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 16 juni 2020.
Förslag till bolagsstruktur.
Förslag till kommunkoncern.
Förslag till bolagspolicy.
Förslag till bolagsordning Ängelholm Stadshus AB.
Förslag till bolagsordning AB Ängelholmshem.
Förslag till bolagsordning AB Ängelholmslokaler.
Förslag till ägardirektiv kommunala bolag i Ängelholms kommun.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 78, daterat 22 april 2020.
Slutrapport Genomlysning av AB Ängelholmslokaler, daterad 27 mars 2020.
Beslut i kommunstyrelsen, KS § 212, daterat 11 november 2019.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

Yrkanden
Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD) och Jim Brithén (EP), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lars Nyander(S) begär fem minuters ajournering.
Lars Nyander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men med en ändring i beslutet
att personunionen skall innefatta kommunstyrelsen och inte kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Susanne Sandström (V) och Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till Lars Nyander (S)
ändringsyrkande.
Robin Holmberg (M) begär fem minuters ajournering.
Robin Holmberg (M) tar tillbaka sitt tidigare yrkande och yrkar istället att godkänna föreslagen
inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag samt dotterbolag med egna styrelser. Skrivelsen om
en personunion som innefattar kommunstyrelsens arbetsutskott tas alltså bort.
Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S), Susanne Sandström (V), Susanne Jönsson (S) och
Jim Brithén (EP) tar tillbaka till sina gamla yrkanden och ställer sig bakom Robin
Holmbergs nya yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag samt
dotterbolag med egna styrelser.

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab och Servicestöd/Ekonomi.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-22

KSAU § 78

Dnr. KS 2019/519

Åtgärder med anledning av genomlysning av
AB Ängelholmslokaler
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beställt en genomlysning av AB Ängelholmslokaler som
presenterades för kommunfullmäktige den 30 mars 2020. Utredningen visar att det finns
omfattande brister i bolaget som måste åtgärdas. Kommunen som ägare bör därför snarast
påbörja ett förändringsarbete med utgångspunkt i rapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06
Genomlysning AB Ängelholmslokaler, KPMG 2020-03-27
Jäv
Patrik Ohlsson (SD) anmäler jäv och är inte närvarande i lokalen under ärendets
handläggning och beslut. Johan Wifralius (SD) tjänstgör i hans ställe.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en extern utredning och lämna förslag
utifrån utredningens rekommendationer. Utredningen ska presenteras senast
2020-06-30.
Beslutet ska expedieras till
kommundirektören

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Genomlysning –
AB Ängelholmslokaler
KPMG AB
—
2020-03-27

Genomlysning – AB Ängelholmslokaler
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Inledning

Inledning

Inledning
Bakgrund
År 2013 omorganiserades och överfördes kommunens fastigheter och organisation för fastigheter, till det nybildade bolaget AB Ängelholmslokaler.
AB Ängelholmslokaler ägs till 100% av AB Ängelholmshem. AB Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Ängelholms
kommun. Med strax över 3 000 lägenheter runt om i Ängelholms kommun är AB Ängelholmshem den största aktören på bostadsmarknaden i
Ängelholm. AB Ängelholmslokaler är ett dotterbolag till AB Ängelholmshem med uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms
kommuns verksamhet. I samråd med kommunen uppför, anskaffar och avyttrar AB Ängelholmslokaler också lokaler för kommunal verksamhet i
den takt kommunens behov och krav förändras. AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler drivs av samma ledningsgrupp.
AB Ängelholmslokaler har varit verksamt i cirka sju år och har genomfört en stor mängd projekt av olika storlek, allt från nybyggnation till
renoveringsprojekt av befintliga lokaler. Bolagets syfte och uppdrag framgår av det ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige. Enligt detta
direktiv ska bolaget äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet.
AB Ängelholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den
takt kommunens behov och krav förändras. Bolaget ska även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt förhyrda lokaler.
Verksamheten ska bedrivas enligt princip om långsiktig och kostnadsbaserad hyra, vilket innebär att bolagets intäkter och kostnader under en
fyraårsperiod ska balansera. I uppdraget ingår att sträva efter ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart nyttjande av bolagets lokaler samt
hyresmodeller som ger incitament att spara energi.
Uppdraget
KPMG har av Ängelholms kommun fått i uppdrag att utföra en genomlysning av AB Ängelholmslokaler. Uppdraget utökades på begäran av
uppdragsgivaren efter en delavstämning den 5:e mars 2020. Specifikt innefattade detta en utökning av de stickprovsanalyser som KPMG hade
genomfört för projekt utförda av AB Ängelholmslokaler till att även innefatta projekt utförda av AB Ängelholmshem.
Syftet med genomlysningen och rapporten är att tjäna som beslutsunderlag för vidare analys av uppdragsgivaren. Givet detta har KPMG i sin
utredningsmetodik strävat efter att erhålla en holistisk bild av de områden som utreds och formulerat bedömningar och rekommendationer i relation
till KPMGs erfarenhet och god praxis.
Beskrivning av uppdraget samt projektmetodiken ses i avsnitt ”Uppdrags- och metodbeskrivning” nedan.

Hädanefter benämns bolagen endast ”Ängelholmslokaler” och ”Ängelholmshem”
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Övergripande
sammanfattning

Övergripande sammanfattning

Övergripande sammanfattning och slutsatser
KPMG har genomfört en omfattande genomlysning av Ängelholmslokaler avseende uppdragsefterlevnad, processeffektivitet, kostnadseffektivitet,
projektstyrning samt styrning, ledning och samordning. Utredningen har genomförts inom dessa områden dels genom intervjuer med före detta och
nuvarande anställda på Ängelholmslokaler och leverantörer, dels via dokumentstudier och konkreta analyser av utvalda stickprov av byggprojekt
som drivits av Ängelholmslokaler och Ängelholmshem. Genomlysningen har löpt sedan februari 2020 med leverans av slutrapport den 3:e april
2020. KPMG har under genomlysningen kunnat konstatera mer eller mindre omfattande brister inom samtliga områden som utretts. KPMGs analys,
slutsatser och bedömda konsekvenser av identifierade brister kan sammanfattas nedan:
•

Brister vid upphandling, och i en del fall, medvetet åsidosättande av Lagen om Offentlig Upphandling (i det följande LOU) har identifierats i
samtliga analyserade byggprojekt. Detta kan leda till betydande bötesbelopp för Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Enligt de
budgetunderlag som KPMG fått tillgång till för de aktuella stickproven, uppgår de samlade kostnaderna för tjänster som utförts av externa aktörer
(konsulter, entreprenörer och besiktningsmän) och som inte bedöms ha upphandlats i enlighet med LOU eller saknar dokumentation som
påvisar att så är fallet, till 99 119 384 SEK.

•

KPMG bedömer att bolagets kostnadsstyrning är undermålig i förhållande med god praxis. Vidare bedömer KPMG att det finns en otillräcklig
samsyn kring bolagets uppdrag samt en bristfällig samverkan och samordning med kommunens övriga verksamheter. I förlängningen leder detta
till ett ineffektivt nyttjande av kommunala medel. Detta kan spåras i flertalet av de stickprov som KPMG har analyserat.

•

KPMG har konstaterat bristande tillämpning och ändamålsenlighet i bolagets interna kontrollarbete, vilket i förlängningen utgör en risk för
bristande regelverk- och policyefterlevnad samt otillräckligt förebyggande av oegentligheter och korruption. Det är även en risk att man inte
proaktivt identifierar bristfällig kostnadsstyrning i verksamhet och projekt eller att verksamheten bedrivs i enlighet med satta ägardirektiv och mål.

•

KPMG uppfattar att bolaget saknar goda relationer med flera externa aktörer på marknaden, vilket försvårar upphandling och genomförande av
byggprojekt. KPMG drar även slutsatsen att det kan vara svårt för bolaget att återskapa ett generellt förtroende på marknaden utan att
genomföra större förändringar i bolagets styrning, ledning och organisation. Exempel på allvarliga brister är; undermåliga underlag vid
upphandling där bolaget frånskriver sig all risk, upprepade tillfällen där representanter från bolaget skällt ut entreprenörer vid sammanträden
samt en återkommande beskrivning av att bolaget uppfattas vilja sätta dit entreprenörerna. Ett konkret exempel på vad detta kan leda till är
nybyggnation av förskola (Rektorn 3), där inga entreprenörer lämnade anbud på entreprenaden, men där MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg
AB sedan tilldelas totalentreprenadsuppdraget utan upphandling.

•

KPMG har fått indikationer om att det råder en bristfällig psykosocial arbetsmiljö inom bolaget vilket uppges kan ha tagit sig uttryck i trakasserier,
degradering eller uppsägning i de fall man har gått emot bolagets ledning eller påpekat brister och identifierat oegentligheter. Detta har inte
kunnat bekräftas inom ramen för denna genomlysning, men ligger det någon sanning i uttalandena är detta en väsentlig anseenderisk för
bolagen och kommunen, vilket även utgör en risk för övriga slutsatser ovan.
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Uppdrags- och
metodbeskrivning

Uppdrags- och metodbeskrivning

Uppdragsbeskrivning
Beskrivning av uppdraget
Kommunstyrelsen har tidigare genomfört genomlysningar av samtliga kommunens verksamhetsområden, i syfte att säkerställa att dessa bedrivits
effektivt och med god kvalitet. Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har det bedömts som lämpligt att på samma sätt som för kommunens
egen verksamhet genomföra en genomlysning av det kommunala bolaget Ängelholmslokaler.
Genomlysningen utförd av KPMG har omfattat följande delar:
•

Analys av hur bolagets verksamhet fungerar i förhållande till fastställt ägardirektiv samt utvärdering av ägarstyrningen.

•

Utvärdering av bolagets arbetsprocesser. Utredningen ska ge svar på om bolagets bemanning är ändamålsenlig utifrån deras uppdrag samt om
arbetsprocesserna är effektiva.

•

Bolagets kostnadseffektivitet och ambitionsnivå. Utvärdering av kostnadseffektivitet samt analys och utvärdering av genomförda och pågående
projekt avseende såväl nybyggnation som renoveringsprojekt. Bedömning av bolagets kostnadskontroll och projektstyrning.

•

Utreda och bedöma hur processerna mellan bolaget som beställare och upphandlade entreprenörer fungerar avseende kostnadsstyrning och
kontroll.

•

Bedömning av om verksamheten bedrivs utifrån ett ”koncerntänk”. Genomgång av vilken koncernsamordning som sker idag.

Resultatet av genomlysningen beskriver faktiska förhållanden (nuläge) och i de fall det finns möjlighet till förbättringar så ska förslag till sådana
lämnas inom samtliga ovannämnda delar. Resultatet är inte jämfört mot andra liknande fall, referenser eller riktmärken. Genomförda bedömningar
är baserade på KPMGs erfarenhet, kunnande och god praxis. KPMGs mål har varit att erhålla en holistisk bild av genomlysningens delområden
givet uppdragets syfte (i enlighet med Uppdragsbrev mellan parterna daterat 2019-12-18). Vidare ska en helhetsbedömning lämnas av vilka
övergripande åtgärder som behöver vidtas för att minimera identifierade risker.
Utökning av uppdraget
För att bredda underlaget till analysen och ge slutsatser och rekommendationer ytterligare validitet utökades uppdraget på begäran av
uppdragsgivaren efter en delavstämning den 4:e mars 2020. Specifikt innefattade detta en utökning av antalet utförda stickprovsanalyser beskrivet
”Analysramverk” och ”Metodbeskrivning – Stickprovsanalys” nedan. Utökningen gick från de fem stickprovsanalyser som KPMG hade genomfört för
projekt utförda av Ängelholmslokaler till att även innefatta fem projekt utförda av moderbolaget Ängelholmshem.

Övriga utredningsmoment har genomförts i enlighet med de ursprungliga förutsättningar fastställda vid projektetablering januari 2020.
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Uppdrags- och metodbeskrivning

Genomförande och metod
Genomlysningen i dess helhet har bedrivits i fem faser. Dessa beskrivs kortfattat nedan.
Fas 1 – Projektetablering

Genomförande och metod
1
Projektetablering
2
Datainsamling och
intervjuer
3
Analys och bedömning
4

För att kunna hantera frågor under projektet utsågs kontaktpersoner i kommunen. I samråd med
kommunen utsågs även andra kontaktpersoner som KPMG inhämtat information ifrån, såväl genom
intervjuer som genom tillhandahållande av dokument. Slutligen fastställdes ett analysramverk som tydligt
beskrev vilka frågeställningar som genomlysningen ska besvara. Här fastställdes också vilka metoder
som ska användas vid datainsamling och analys av respektive frågeställning. Metoder för datainsamling
och analys av respektive frågeställning redovisas på nästkommande sida.
Fas 2 – Datainsamling och intervjuer
Datainsamling har skett genom dokumentstudier och intervjuer, dels på plats i Ängelholm och dels via
telefon och mail. En central del i datainsamlingen utgjordes av stickprovsanalyser av specifika projekt.
Fas 3 - Analys och bedömning
Resultatet av intervjuer, dokumentstudier och stickprovsanalyser har legat till grund för den analys och
bedömning som gjorts samt för förslag om fördjupade utredningar. Delavstämningar har gjorts efter behov
med av kommunen utsedda kontaktpersoner. Avslutningsvis gjordes en samlad bedömning med
rekommendationer.
Fas 4 – Avrapportering

Avrapportering
5

Rapportering har skett i form av föreliggande rapport där KPMG presenterar våra analyser och slutsatser,
samt en muntlig presentation av slutresultat för av kommunen utsedda kontaktpersoner.
Fas 5 – Fördjupningar

Fördjupningar

Då kommunen valt att genomföra vissa av de föreslagna förbättringsåtgärderna bistår konsultteamet även
med detta, inklusive fördjupande utredningar.
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Uppdrags- och metodbeskrivning

Analysramverk
Efter projektstart etablerades ett analysramverk, som utgår ifrån fem områden. Analysramverket
och områdena beskrivs kortfattat nedan.
Område 1 – Uppdragsefterlevnad
Analysramverk

2

Uppdragsefterlevnad

Processkartläggning

Område 2 – Processkartläggning

Utredning av Ängelholmslokalers arbetsprocesser i syfte att undersöka om bolagets bemanning
är ändamålsenlig utifrån uppdraget samt om arbetsprocesserna är effektiva. Datainsamling har
även här skett primärt genom intervjuer och dokumentstudier.
Område 3 – Kostnadseffektivitet

Stickprovsanalys

Intervjuer och dokumentstudier

1

Utredning av hur Ängelholmslokalers verksamhet fungerar i förhållande till fastställt ägardirektiv
samt utvärdering av ägarstyrningen. Datainsamling har skett via intervjuer med Ängelholms
kommun, Ängelholmslokaler, före detta anställda på Ängelholmslokaler, leverantörer till
Ängelholmslokaler samt genom dokumentstudier.

3

Kostnadseffektivitet

4

Projektstyrning

Utredning av Ängelholmslokalers kostnadseffektivitet och ambitionsnivå. Denna innefattade
både bolagets övergripande kostnadseffektivitet samt analys och utvärdering av genomförda
och pågående projekt avseende såväl nybyggnation som renoveringsprojekt (se Område 4
nedan). Datainsamling har dels skett genom intervjuer och dokumentstudier, dels genom en
stickprovsanalys enligt metodbeskrivning på nästkommande sida.
Område 4 – Projektstyrning

5

Styrning, ledning och
samordning

Utredning av hur processerna mellan Ängelholmslokaler som beställare och upphandlade
entreprenörer fungerar avseende kostnadsstyrning och kontroll. Detta område av utredningen
utökades till att även innefatta utvalda projekt utförda av Ängelholmshem. Datainsamling har till
viss del skett genom intervjuer och dokumentstudier, men framförallt enligt metodbeskrivning
för stickprovsanalys på nästkommande sida.
Område 5 – Styrning, ledning och samordning
Utredning av om verksamheten bedrivs utifrån ett ”koncerntänk”. Datainsamling har dels skett
genom intervjuer och dokumentstudier, dels genom en stickprovsanalys enligt
metodbeskrivning på nästkommande sida.
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Uppdrags- och metodbeskrivning

Metodbeskrivning – Stickprovsanalys
Övergripande
Analys av stickprov har genomförts baserat på dokumentstudier och ett antal intervjuer, dels på plats i Ängelholm dels via telefon och mail.
Utredningen delas in i fem delmoment vilka beskrivs nedan. Varje delmoment utreds med ett antal frågeställningar som utgångspunkt.

Dokumentstudier har genomförts av för KPMG tillgängligt underlag per projekt på projektplattformen iBinder. Efter genomgång av underlag på
iBinder har frågor författats och skickats till Ängelholmslokaler och/eller Ängelholmshem via email. Dessa har besvarats av respektive bolag och
sammanställts i ett dokument per projekt. Svaren har sedan analyserats och dokumenterats av KPMG. Frågor som kvarstår efter detta har
utarbetats och tagits upp vid intervjuer med personer i ledande befattning på bolagen samt sammanställts och skickats till dessa via email.
Fem stickprov av projekt utförda av Ängelholmslokaler har analyserats enligt metodiken nedan. Därefter analyserade KPMG, på uppdrag av vår
uppdragsgivare, fem ytterligare projekt utförda av Ängelholmshem. Även dessa analyserades enligt metodiken nedan.
Resultatet från datainsamlingen har sammanställs per utrett stickprov i enlighet med delmoment nedan, se Bilaga 1.

Beställningsprocessen

Frågor som besvaras:

Förkalkyler

Frågor som besvaras:

— Hur ser
— Vilka förstudier är
beställningsprocessen ut i
genomförda?
projektet?
— Hur förhåller sig den till
styrdokument och
riktlinjer?

Upphandling

Utförandeprocessen

Kostnadseffektivitet

Frågor som besvaras:

Frågor som besvaras:

Frågor som besvaras:

— Hur är projektet
upphandlat?

— Hur följs projektet upp
under byggtid?

— Hur kostnadseffektivt
är projektet?

— Har gällande lagstiftning — Finns avvikelser i
följts?
projektet avseende
kvalitet och
leveranstider?

— Finns krav på hur en
färdig beställning ska
vara?

— Finns avvikelser i
projektet avseende
kostnader?

— Hur agerar bolaget vid
avvikelser?
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Resultat

Resultat

Övergripande resultat
I följande avsnitt presenteras resultaten av de datainsamlingar som utförts för respektive
område i enlighet med beskrivet analysramverk ovan.

Stickprovsanalys

Intervjuer och dokumentstudier

Analysramverk

1

Uppdragsefterlevnad

2

Processkartläggning

3

Kostnadseffektivitet

4

Projektstyrning

5

Styrning, ledning och
samordning

Datainsamling via intervjuer med Ängelholms kommun, Ängelholmslokaler, före detta anställda
på Ängelholmslokaler och leverantörer till Ängelholmslokaler har berört samtliga utredningar
och sammanställs i slutet av detta avsnitt.
För ”Område 4 – Projektstyrning” presenteras totalt tio stycken sammanfattningar av de
stickprovsanalyser som genomförts. Som beskrevs i uppdrags- och metodbeskrivningen ovan
analyserades initialt fem stycken projekt i enlighet med den fullständiga metoden för Utredning
4. Efter dessa utredningar genomförde KPMG på uppdrag av vår uppdragsgivare fem
ytterligare stickprovsanalyser av projekt utförda av Ängelholmshem. Dessa projekt har inte
enbart utgjorts av byggprojekt, utan även en upphandlingsprocess för ramavtal har analyserats.
I Bilaga 1 presenteras resultaten av de fullständiga kartläggningarna av stickproven.
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Resultat

Område 1 – Uppdragsefterlevnad
Övergripande styrdokument
Styrningen från ägarens perspektiv skiljer sig något mellan ett privatägt bolag visavi ett bolag vilket helt eller delvis ägs av kommunen.
Bolagsordning finns enligt lag för alla bolag men för ett kommunalt bolag finns viktiga tillägg som inte finns i ett privatägt bolag.
Ett kommunal bolag har oftast även ägardirektiv som utöver vad bolagsordningen stadgar ger ytterligare information om ägarens vilja med bolaget.
De övergripande styrdokumenten utgörs av 1) bolagsordning och 2) ägardirektiv, vilka KPMG har fått ta del av och som beskrivs nedan.
1) Bolagsordning för Ängelholmslokaler
KPMG bedömer att bolagsordningen för Ängelholmslokaler uppfyller de krav som kommunallagen föreskriver avseende en bolagsordning för ett
kommunalt bolag.
I huvudsak finns bolagets ändamål inskrivet samt fullmäktiges rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas. Vad som är en fråga av principiell betydelse eller annars av större vikt anser KPMG dock bör
exemplifieras. I annat fall riskerar bedömningen skilja sig åt av bolagets styrelse respektive dess ägare.
I § 3 anges att bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Det är inte helt oproblematiskt och kan hypotetiskt
innebära en konflikt i förhållande till aktiebolagslagen som förutsätter att bolagets styrelse ska arbeta och besluta så att bolagets bästa är för
ögonen.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

14

1

Resultat

Område 1 – Uppdragsefterlevnad
2) Ägardirektiv för Ängelholmslokaler
KPMG bedömer ägardirektivet som relativt detaljerat. Det framhålls bl.a. att bolaget ska vara organ för kommunens verksamhet och underordnat
kommunen. Detta kan te sig tvetydigt då bolaget de facto är dotterbolag till Ängelholmshem.

Det anges exempel på vilka planer och policyer som bolaget har att rätta sig efter. En länk till en webb-sida med aktuella styrdokument finns. Men
det framgår inte direkt vilka styrdokument som ska gälla för bolaget d.v.s. vilka styrdokument och policyer som är tillämpliga för bolaget.
Det anges i ägardirektivet att bolaget ska medverka till utvecklandet av koncerngemensam personal- och lönepolitik. Bolaget ska också medverka i
kommunens upphandling när så är lämpligt. Det framgår också att bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning
eller avveckling av VD. Här är det på sin plats att påpeka att det är bolaget styrelse och bara bolagets styrelse som avgör, för bolagets bästa, vem
den utser som VD.
Direktiven anger ett antal prioriterade mål för bolagets verksamhet. Dessa är:

•

Medborgarfokus

•

Effektiva verksamheter

•

Samhällsutveckling kopplat till visionen Kraftsamling Ängelholm 2020

•

Medskapande medarbetare

I samband med ägarsamråden ska ovanstående mål följas upp. I bolagets affärsplan ska anges hur bolaget planerar för åtgärder för att
kommunens mål ska uppfyllas. Det ska göras i form av nyckeltal och analys.
Det finns även bestämmelser om soliditet, resultatnivåer, borgen, lekmannarevision, panträtt och vård av fastighetsbeståndet så att värdena består.
Efterlevnaden av bolagsordning och ägardirektiv
Innehållet i bolagsordningen bedömer KPMG som tillfredsställande. I en bolagsordning bör, anser KPMG, endast sådant som krävs av lagen anges.
Viktigare är att arbeta med ägardirektiven som i princip kan ändras när som helst. Efter våra intervjuer med bolagets tjänstemän är vår bedömning
att de prioriterade målen för bolagets verksamhet, såsom de uttrycks i ägardirektivet, i liten utsträckning styr bolagets verksamhet. Bl.a. uppgavs att
Kraftsamling Ängelholm 2.0 inte längre gäller vilket kommunen uppger att den gör. Det står också i bolagets affärsplan att bolaget ska stödja
kommunens arbete med Kraftsamling Ängelholm 2.0. Vi kan så långt notera en viss motstridighet kring detta.
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Område 1 – Uppdragsefterlevnad
Praktisk ägarstyrning av Ängelholmslokaler
Utifrån styrande dokument såsom bolagsordning och ägardirektiv ska den praktiska ägarstyrningen skötas. Med detta menar KPMG att följa upp så
att bolaget följer vad som står i dokumenten. Därför finns schemalagda och protokollförda ägarsamråd som genomförs ett antal gånger om året.
2019 genomfördes fyra sådana. I ägarsamråden medverkar från kommunens sida kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande,
oppositionsråd, ekonomichef och stadsjuristen och från bolaget styrelsens presidium, VD och ekonomichef. Ägarsamråden uppfattas av såväl
kommunen som bolaget som ett forum där alla möjliga frågor diskuteras men där strategiska frågeställningar hanteras i mycket liten utsträckning.
Exempel på en strategisk fråga var dock uppe till diskussion vid ägarsamrådet i december 2019 och avsåg hur den underhållsskuld som
härstammar från när fastigheterna fördes över från kommunen till Ängelholmslokaler 2013 ska hanteras. Kommunen efterfrågade en redovisning av
vad som gjorts och vad som kvarstår för att kunna avgöra hur detta skall kunna regleras. Vid nästa ägarsamråd som är den 3 mars 2020 ska
bolaget lämna en redogörelse över det som går att redovisa. En inventering av fastigheternas skick kommer att pågå under hela 2020.
I protokollen kan KPMG se att frågor som tas upp och som ska besvaras till nästa ägarsamråd inte alltid följs upp. Ett exempel är frågan om
kommunen kommer att ta över verksamhetsvaktmästarna i egen regi. Frågan togs upp på ägarsamrådet i september 2019 och skulle besvaras på
nästkommande samråd. Detta gjordes inte tydligt men KPMG misstänker att det inte är aktuellt.
Ägarsamråd och kommunstyrelsens uppsikt
Efter att ha läst samtliga protokoll från ägarsamråden 2018-2019 har KPMG en förståelse för kommunens och bolagets uppfattning att det under
samråden hanteras både smått som stort. Avseende underhållsskulden konstaterades redan vid bolagiseringen 2013 att kommunens fastigheter
hade eftersatt underhåll. Det är uppseendeväckande att frågan inte blivit löst under de cirka 7 år som det eftersatta underhållet konstaterades.

Dialogen mellan ägare och bolag är av största vikt. Förutom lekmannarevisorernas granskningar som oftast inte är heltäckande är dialogen det
bästa sättet för kommunstyrelsen att hålla sig informerad om bolagets verksamhet. Detta är också en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsarbete.
Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag enligt kommunallagen att utöva uppsikt över nämnder men också över kommunens bolag. Efter en
genomläsning av kommunstyrelsens protokoll under 2019 konstaterar KPMG att det endast en (1) gång, den 13 mars, delgivits information från
bolaget och givits kommunstyrelsen tillfälle att ställa frågor. Vad gäller uppsiktsplikten är det hela kommunstyrelsen som har ansvar för uppsikt. Ett
sätt att hantera detta är att efter varje ägarsamråd, upprätta en punkt i kommunstyrelsens dagordning för informationsöverföring från de ledamöter
från kommunstyrelsen som deltar på ägarsamråden.
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Område 1 – Uppdragsefterlevnad
Efterlevnad kommunövergripande policys och riktlinjer
KPMGs generella intryck är att bolagets styrning inte förhåller sig till kommunövergripande styrdokument på ett systematiskt sätt. Varken vid
intervjuer eller vid dokumentstudier har det framkommit på vilket sätt bolagets mål, strategier eller arbetssätt anpassats till de planer och policys
som antagits av kommunfullmäktige.
Kommunen har en ”Inköps- och upphandlingspolicy för Ängelholms kommun 2019-2022” och som bolaget enligt ägardirektiv är skyldig att följa. I
”Område 4 – Stickprovsanalys” nedan har KPMG analyserat upphandlingsförfarandet av byggprojekt i detalj. I flertalet av dessa framkommer det att
upphandlingspolicyn inte följs och att upphandling av konsulter för projektering, entreprenör och besiktningsmän i flera fall inte sker i enlighet med
LOU. Upphandling har i flera fall inte annonserats, inga fler leverantörer har tillfrågats än de som slutligen tilldelats uppdragen och man har inga
ramavtal med leverantörer i projektet.
Kommunen har ”Anvisningar för att förebygga oegentligheter i Ängelholms kommun” som även gäller majoritetsägda bolag. Anvisningarna tar upp
mutor, bestickning och andra oegentligheter och hur detta kan förebyggas. De behandlar också bisysslor och jäv. I bilaga till anvisningarna finns en
dokumenterad rutin som ska användas då oegentligheter upptäcks eller misstänks. I första hand ska rapportering ske till närmaste chef eller om
skäl finns till chefens chef.
Arbetet med förebyggande insatser mot korruption och oegentligheter är bristfälligt inom Ängelholmslokaler och KPMG uppfattar att inga speciella
insatser görs för att förhindra korruption och oegentligheter. Enligt ekonomichef granskas alla fakturor och ekonomiska transaktioner och då skulle
sådant upptäckas.
I anvisningarna definieras oegentligheter som handlingar som riskerar leda till ekonomiska förluster, skadestånd och/eller skadat varumärke till följd
av att anställd avsiktligt eller av oaktsamhet bryter mot lagar eller interna regler och instruktioner. Enligt uppgifter från bolaget finns ett motstånd mot
att följa LOU vilket kan leda till misstankar om oegentligheter. I vart fall riskerar bolaget ekonomiska förluster, skadestånd, böter och ett skadat
varumärke.
Byggbranschen är en bransch som erfarenhetsmässigt är särskilt utsatt i detta avseende då den hanterar stora värden och transaktioner och därför
bör frågan särskilt uppmärksammas av Ängelholmslokaler och Ängelholmshem. Detta bör göras i arbetet med intern kontroll utifrån en risk- och
väsentlighetsanalys.
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Område 2 – Processkartläggning
Processkartläggningen syftar till att bedöma om bolagets bemanning är ändamålsenlig och om arbetsprocesserna är effektiva. Det handlar till stor
del om att bedöma om organisationen är ändamålsenligt utformad och om bemanningen i organisationens olika delar är på en rimlig nivå i
förhållande till det uppdrag som bolaget har.
KPMG har i denna utredning inte gått igenom samtliga processer utan koncentrerat genomlysningen till de processer som finns med i bolagets
interna kontrollplan och interna kontrollrapport för 2019 vilka är:
•

Hyresadministration
o Avisering
o Kontraktsskrivning

•

Finansiell kontroll

o av leverantörer avseende om uppgivet bankgiro hör till leverantörens organisationsnummer
o momsrapport
•

Anställningsavtal och -rutiner

•

Behörighetshantering i IT-system

•

Efterlevnad av finanspolicy

•

Projektuppföljningsrutiner (Här konstaterades att av 33 pågående investerings- och underhållsprojekt saknade 12 budget och prognos varav 10
projekt har ännu ej nått fasen för investeringsbeslut)

•

Efterlevnad GDPR

•

Avtalsregistrering

Därtill kommer ytterligare processer som inte omfattats av den interna kontrollen 2019.
•

Investeringsprocess och upphandlingar (beskrivs närmare i ”Område 4 – Stickprovsanalys” samt ”Bilaga 1 – stickprovsanalys” nedan).

•

Felanmälningsrutiner

•

M.fl. administrativa processer och delprocesser såsom t.ex. uppföljning av pågående investeringar via byggmöten m.m.
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Resultat

Område 2 – Processkartläggning
Affärsplanen
Enligt uppdragsbeskrivningen för denna utredning ska KPMG göra en bedömning om bolagets affärsplan innehåller tydliga mål och aktiviteter.
Ängelholmslokalers affärsplan ser inte ut som en traditionell affärsplan. En affärsplan innehåller för det mesta mycket siffror och en bedömning av
framtida intäkter och kostnader samt konkreta aktiviteter för att uppnå detta. Ängelholmslokalers affärsplan har mer karaktären av en
verksamhetsplan som beskriver vad bolaget avser göra de kommande åren. Mycket av innehållet har bäring på bolagets ägardirektiv.
Affärsplanen är indelad i sex avsnitt: Fastighet, Kund, Hållbarhet, Ekonomi, Digitalisering och Organisation, vilka redovisas nedan.
Fastighet
Inom avsnittet fastighet anges 3 mål:
•

Bolaget uppger att man ska ta fram koncept för förskolor och skolor. Syftet är att minska projekteringstiden samt att minska kostnaderna för
byggnationerna.

•

Fortsatt fokus på fastighetsunderhåll

•

Verkställa beställningar gällande nyproduktion

Att verkställa beställningar gällande nyproduktion är självklart och skulle inte behöva stå i en affärsplan. Vad gäller målet fortsatt fokus på
fastighetsunderhåll kan KPMG inte uttala sig då vi inte har tillgängliggjorts några underhållsplaner från Ängelholmslokaler. Konceptskolorna bör
formas tillsammans mellan kommunen och bolaget för att få en optimal utformning.

Kund
Inom avsnittet anges 4 mål:
•

Serviceindex ska vara lägst 80.

•

Implementera en ny gränsdragningslista

•

Fokus på informationsutbyte och samarbete inom kommunkoncernen

•

Organisatorisk förändring för ökad effektivitet och service

Målet om att öka informationsutbyte och samarbete inom kommunkoncernen är bra men KPMG har inte sett några sådana tendenser till vilja från
bolagets sida i vår utredning.
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Resultat

Område 2 – Processkartläggning
Hållbarhet
Inom avsnittet fastighet anges 4 mål:
•

Nyproducerade lokaler ska uppföras som Miljöbyggnad eller med motsvarande standard

•

Använda fossilbränslefri energi för uppvärmning och övrigt drift av fastigheterna

•

Kontinuerligt minska fastigheternas energiförbrukning

•

Fossilbränslefri fordonsflotta senast år 2030

Bolaget har ett pågående arbete med att minska fastigheternas energiförbrukning. Målet är att ha minskat energiförbrukningen med 30 procent till
2030 med basåret 2007. Man är på god väg och har nu uppnått en minskning på drygt 21 procent. För att lyckas med hållbarhetsarbetet krävs,
påpekas det, ett samarbete med Ängelholms kommun.

Ekonomi
Inom avsnittet fastighet anges 2 mål:
•

Intäkter och kostnader ska under en fyraårsperiod balansera

•

Kontinuerligt effektivisera verksamheten

Att kostnader och intäkter ska balansera är ett inte alltför ambitiöst mål då kommunen är den enda kunden som bolaget har. I avsnittet trycks också
på vikten av att arbete aktivt och systematiskt med underhållsplaner i samråd med kommunen för att kunna göra prioriteringar gällande
underhållsarbetet. Det är en god målsättning men vad KPMG funnit i vår utredning är just avsaknaden av samarbete mellan bolaget och
kommunen. Detta är ett viktigt utvecklingsområde.
Digitalisering
Inom avsnittet anges 3 mål:
•

Utreda vilka digitala satsningar som ska genomföras för att därefter verkställa de prioriterade satsningarna i affärsmässigt syfte

•

FastAPI* ska vara ett krav i tillämpliga upphandlingar

•

Implementera arbetssätt och system för att minska beroendet av fysiska arbetsplatser

*FastAPI är en branschstandard för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system
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Resultat

Område 2 – Processkartläggning
Organisation
Inom avsnittet fastighet anges 3 mål:
•

Medarbetarindex ska vara minst 80 (mäts vartannat år)

•

Aktivt arbeta med hälsofrämjande insatser

•

Individuell plan för kompetensutveckling

De områden som kommer att mätas i bolagets medarbetarundersökning är vision och mål, ledarskap, medarbetarskap, interna processer,
kundtillfredsställelse, förnyelse och utveckling samt finanser. Det påpekas också i avsnittet vikten av öppenhet, omtanke och handlingskraft och att
en sund företagskultur hjälper bolaget att nå uppsatt mål och agera på ett korrekt sätt i mötet med kunder och andra intressenter.
Sammanfattande bedömning av affärsplanen

En tydligt uttryckt åsikt hos Ängelholmslokalers enda kund – kommunen – är att nyproduktionen leder till alltför höga hyror. Att komma tillrätta med
detta berörs inte nämnvärt i affärsplanen. Målen i affärsplanen är också av varierande karaktär med en mix av målsättningar, aktiviteter och
indikatorer. Mycket handlar om företagskultur och behovet av samarbete och bemötande. Det står i stark kontrast till vad kommunen som kund
uttrycker och vad entreprenörer och före detta anställda vittnar om, (se ”Intervjureferat – Före detta anställda” och ”Intervjureferat – Entreprenörer”
nedan.)
I maj månad 2019 genomfördes en medarbetarundersökning i form av en enkät vilken riktades till samtliga då 82 anställda. Antal svaranden
uppgick till 75 personer vilket motsvarar 91 procent av de tillfrågade. Enkäten besvarades anonymt. Av samtliga frågor i enkäten fick två frågor gult
och resterande frågor grönt enlig graderingen grönt, gult och rött (i enlighet med trafikljusgraderingen nedan). Av denna enkät att döma är
nuvarande medarbetare alltså mycket nöjda. Resultatet av medarbetarundersökningen som indikerar en god företagskultur och nöjda medarbetare
står även det i stark kontrast till vad före detta anställda vittnar om i intervjuer.
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Resultat

Område 2 – Processkartläggning
Bemanning
På fråga om ett organisationsschema har KPMG fått svaret att ett sådant inte är upprättat. Av de totalt 82 anställda är 42 personer anställda i
Ängelholmslokaler och resterande i Ängelholmshem. Den administrativa personalen är anställda i Ängelholmshem men arbetar åt både
Ängelholmslokaler och Ängelholmshem. En uppskattning av hur stor del den administrativa personalen arbetar åt Ängelholmslokaler har gjorts och
den delen belastar Ängelholmslokaler i form av management fee. 2019 uppgick management fee till 2,4 mkr. Det finansierar cirka hälften av
ekonomi och administration i Ängelholmshem.
Hur fungerar bolagsstyrningen?
Styrelsens styrning av bolaget sker via VD-instruktion och styrelsesammanträden. Denna uppges av VD som fungerande.
VDs formella styrning av bolaget går genom underställda chefer som har olika ansvarsområden.

För att besvara frågan om hur VDs styrning i praktiken fungerar har KPMG intervjuat såväl entreprenörer som före detta anställda. Då synen på hur
bolaget styrs och hur arbetsmiljön är beskrevs i våra intervjuer som mycket dålig berörde KPMG endast frågan översiktligt när bolagets personal
intervjuades genom att ställa allmänna frågor om hur de upplevde den fysiska och psykiska arbetsmiljö. Uppfattningarna från entreprenörerna och
före detta anställda å ena sidan och bolagets personal å andra sidan divergerar kraftigt. Av den nuvarande personal som KPMG har intervjuat
uppfattas arbetsmiljön som god. Detta bekräftas även av medarbetarundersökningen som genomfördes i maj 2019.
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Resultat

Område 3 – Kostnadseffektivitet
Ängelholmslokalers internkontrollarbete
Interkontrollplan finns och är framtagen efter en risk- och väsentlighetsanalys. Brister i internkontrollen sker. T.ex. fanns brister i 9 av 10
kontrollmoment i granskningen av internkontrollen 2019.

Ängelholmslokalers systematiska kvalitetsarbete
Rutinbeskrivningar saknas i stor utsträckning. Det saknas också grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. Nöjd Kundindex (NKI) och Nöjd
Medarbetar Index (NMI) genomförs dock.
Kostnadseffektivitet
Kostnadseffektivitet i driften har KPMG inte kunnat göra då KPMG saknat jämförelsematerial.

Ängelholmslokalers kostnadseffektivitet i de granskade stickprovsprojektet bedöms dock som låg. Ängelholmslokaler har inget eller bristfälligt
underlag för hur kostnadsposter i egna budgetunderlag för projekten har bedömts och totalkostnad för projekten efter avslut är i samtliga fall där
KPMG fått tagit del av faktiskt (eller bedömd) total projektkostnad avsevärt högre än budget för projektet. Vissa budgetposter bedöms dessutom
som höga. Detta bekräftas enligt uppgifter från anonyma källor som KPMG har intervjuat som tidigare har jobbat på Ängelholmslokaler, se
”Intervjureferat – Före detta anställda” nedan. En intervjuperson berättar att Ängelholmslokaler, till skillnad från privata fastighetsbolag som räknar
detaljerat på kostnader, medvetet avrundar kostnader uppåt och att det med långa specifikationer och mycket kostnader blir stora summor i
slutändan.
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Resultat

Område 3 – Kostnadseffektivitet
Ängelholms kommuns kravställningar vid beställning av projekt
En övergripande process finns för beställning av projekt från Ängelholmslokaler. Kravställning utgör ofta beställningsskrivelsen som upprättats samt
löpande dialog mellan Ängelholmslokaler, Ängelholms kommun och verksamheten/brukaren. Funktionsprogram nyttjas även i vissa fall. En
återkommande identifierad brist när KPMG tittar på beställningsförandet i praktiken är att Ängelholms kommun inte alltid ger Ängelholmslokaler
ekonomiska förutsättningar för de projekt de beställer.
En mer detaljerad beskrivning av beställningsförfarandet från Ängelholms kommun ses i resultatet av Utredning 5 – Styrning, ledning och
samordning nedan.
Policys, styrdokument och riktlinjer för upphandling samt praktiska upphandlingsrutiner
KPMG har fått ta del av Ängelholms kommuns Inköps- och upphandlingspolicy för 2019-2022. Sett till Ängelholmslokalers faktiska
upphandlingsförfarande av byggprojekt finns stora brister gentemot denna. Upphandling av konsulter för projektering, entreprenör och
besiktningsmän sker i många fall inte i enlighet med LOU. Upphandling har i många fall inte annonserats, inga fler leverantörer har tillfrågats än de
som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med leverantörer i projektet.
Uppföljning av projekt under byggtid
Dokumenterade kvalitetsmöten, byggmöten, kvalitetskontroller, egenkontrollsystem, slutbesiktningar, efterbesiktningar finns för projekten där
utförandeprocessen har påbörjats. ÄTA kostnader tycks schablonartat tillskrivas projektet vid budgetering, oavsett projekttyp. Det framkommer inte i
byggmötesprotokoll om projektet ligger i fas med gällande budget. Projektekonomin sker dock i särskilt system som KPMG inte haft tillgång till.
Överlag konstaterar KPMG bristfällig kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin.

.
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Resultat

Område 4 – Projektstyrning
Resultatet av ”Område 4 – Projektstyrning” presenteras i form av en sammanfattning av stickprovsprojektet och identifierade avvikelser och brister
per analyserat stickprov. Metod för stickprovsanalysen följer den metodik som beskrivits ovan i ”Uppdrags- och metodbeskrivning”. De avvikelser
och brister som presenterades per stickprov bedömdes gentemot de delmoment och frågeställningar som utgicks från i metodiken.
Avslutningsvis presenteras sammanfattade avvikelser och brister som är mer eller mindre genomgående för samtliga stickprov.
Följande stickprov har analyserats under projektet:
Ängelholmslokaler
1. Nybyggnation förskola, fastighet Rektorn 3.
2. Anpassning av en delyta i befintligt vårdboende, fastighet Hjorten 1.
3. Provisoriska brandskyddsåtgärder vid sju stycken vårdboenden, flertalet olika fastigheter.
4. Ombyggnation av Ängelholms stadsbibliotek, fastighet Duvan 9.
5. Nybyggnation av 10 stycken koncepthus, flertalet olika fastigheter.
Ängelholmshem
På uppdrag av KPMGs uppdragsgivare har även ytterligare stickprovsanalyser genomförts av fem projekt utförda av Ängelholmshem. Det gäller
följande projekt:

1. Nybyggnationsprojekt av bostadslägenheter i gruppboendeform, fastighet Sockerbruket 11.
2. Ombyggnad och renovering av Möllebackens kök, fastighet Tallbiten 18.
3. Ombyggnad av tak på fyra huskroppar i Kulltorp och Munka Ljungby.
4. Upphandlingsprocessen för ramavtal av miljöutredning, miljösanering, rivningsarbete och marksanering.
5. Nybyggnation av fyra huskroppar, fastighet Solskiftet 3.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Nybyggnation av förskola
Övergripande projektbeskrivning
Ängelholmslokaler gav MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB i uppdrag att uppföra en förskola i fyra avdelningar på fastigheten Rektorn 3 som
ligger på Akkas gränd mellan områdena Skörpabäcken och Nyhem i Ängelholm. Byggnaden har en källardel på 166 m², ett markplan 468 på m²
och en ovanvåning på 356 m². Därtill byggdes komplementbyggnader samt att MTA utförde tillhörande markarbeten. Entreprenaden utfördes på
löpande räkning.
Produktion påbörjas 2018-03-20 och färdigställs 2019-01-31 efter godkänd slutbesiktning. Totalkostnad för projektet efter avslut uppgår till
43 937 000 SEK. Detta är avsevärt högre än förkalkyler i projektet.
På nästkommande sida redovisas identifierade avvikelser och brister inom projektet.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Nybyggnation av förskola
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:
•

Enligt Ängelholmslokaler ger Ängelholms kommun inte Ängelholmslokaler några ekonomiska förutsättningar vid beställningen av projektet
Rektorn 3. Detta kommenteras vidare i ” Område 4 – Sammanfattande avvikelser” nedan.

•

Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och
inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 2 048 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för
konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

•

Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga ytterligare besiktningsmän har tillfrågats
än de som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 315 000 SEK för
kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del av.

•

Projektet upphandlas som en totalentreprenad men inga anbud kommer in. Man skriver sedan avtal med MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg
AB för totalentreprenad på löpande räkning. Enligt byggchef på Ängelholmslokaler har före detta VD för Ängelholmslokaler tilldelat MTA
uppdraget utan upphandling med en entreprenadsumma på cirka 35 000 000 SEK enligt budgetunderlaget.

•

Totalkostnad för projektet efter avslut är avsevärt högre än förkalkyler för projektet, och projektbudgeten har varierat kraftigt över tid enligt
hyresberäkningar som Ängelholmslokaler har översänt till Ängelholms kommun.

•

Vissa budgetposter i Ängelholmslokalers budget bedöms som höga, exempelvis ÄTA och projektledning med egen personal. I ÄTA - listan
framkommer det att det är övervikt på avgående kostnader i jämförelse med tillkommande vilket i teorin bör innebära att den budgeterade
entreprenadkostnaden minskat med 1 887 958 SEK. Detta gör det särskilt anmärkningsvärt att totalkostnad för projektet är avsevärt högre än
budgeten.

•

Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. Med bakgrund av detta samt att externa aktörer, inklusive
totalentreprenör, är anlitade utan upphandling och på löpande räkning bedömer KPMG att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av
projektekonomin.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Anpassning av vårdboende
Övergripande projektbeskrivning
Projektet innefattar en anpassning lokalytan (delyta) i vårdboende Solhaga på fastigheten Hjorten 1, adress Östervärn 2. Vid beställningstillfället
används ytan som lokal för hemtjänsten. Projektet omfattar en anpassning till 3 stycken vårdboenderum, varav 2 stycken anpassas för möjlighet till
parboende. Hemtjänstens flytt planerades till augusti 2019. Projektet utfördes på totalentreprenad av entreprenören MVB Syd AB. Enligt
produktionsplan upprättad 2019-08-28 ska projektet löpa från början av september 2019 till mitten av december 2019. Slutbesiktningsdatum är satt
till 2020-01-22.
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:
•

Enligt Ängelholmslokaler ger Ängelholms kommun inte Ängelholmslokaler några ekonomiska förutsättningar vid beställningen av projektet. Detta
kommenteras vidare i ” Område 4 – Sammanfattande avvikelser” nedan.

•

Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och
inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 148 000 SEK för konsultkostnader i projektet.

•

Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de
som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 27 000 SEK för kontrolloch besiktningskostnader i projektet.

•

Prognostiserad totalkostnad för projektet efter avslut är högre än förkalkyler för projektet, och projektbudgeten har varierat över tid enligt
hyresberäkningar som Ängelholmslokaler har översänt till Ängelholms kommun. Vissa budgetposter i Ängelholmslokalers budget bedöms som
höga, exempelvis ÄTA och byggherrekostnader.

•

Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. Med bakgrund av detta samt att externa aktörer, exklusive
totalentreprenör, är anlitade utan upphandling och på löpande räkning bedömer KPMG att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av
projektekonomin.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Provisoriska brandskyddsåtgärder
Övergripande projektbeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) under senare delen av 2017 samt vår och vinter under 2018 genomfört tillsyn på samtliga vårdboenden
i Ängelholms kommun. Flertalet återkommande brister uppmärksammades. Ängelholms kommun har i dialog med RSNV enats kring behovet av
provisoriska brandskyddsåtgärder och vid sju stycken vårdboenden: Bokhöjden, Bäckagården, Munkaljungbygården, Solängen, Victoriagården,
Willan och Åshaga. Enligt budgetunderlag upprättat av Ängelholmslokaler uppgår totala projektkostnaden till 28 558 000 SEK. Utöver att
beställningsskrivelser finns för konsulter inom brand, ventilation och styr samt tillgänglighet finns, är projektet är till dags dato inte påbörjat eller
upphandlat.
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:
•

Enligt Ängelholmslokaler ger Ängelholms kommun inte Ängelholmslokaler några ekonomiska förutsättningar vid beställningen av projektet. Detta
kommenteras vidare i ” Område 4 – Sammanfattande avvikelser” nedan.

•

Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och
inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 1 000 000 SEK för konsultkostnader i projektet.

•

Totalkostnad för projektet på 28 558 000 SEK bedöms som högt. Vissa budgetposter bedöms även som höga, exempelvis ÄTA och
byggherrekostnader. Enligt budgetunderlaget uppgår byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete totalt till 1 700 000 SEK, varav 1
000 000 SEK utgör kostnader för central administration och 700 000 SEK utgör projektledning med egen personal. Ängelholmslokaler har inget
underlag för hur dessa kostnader har bedömts, utöver att de kommenterat att inkluderat i budgetposten är nedlagd tid hitintills, samt bedömd
tidsåtgång för projektledare, installationssamordnare, teknikavdelning och förvaltning under utförandet.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Ombyggnation av stadsbiblioteket
Övergripande projektbeskrivning
Ängelholmslokaler har fått i uppgift att genomföra en ombyggnation av Ängelholms stadsbibliotek.
Fokus för ombyggnaden ligger på biblioteket som mötesplats och demokratiskt rum i staden. Biblioteket har idag en varm och inbjudande
inomhusmiljö med rustika materialval som tillsammans med eldstäderna ger en hemtrevlig känsla. Att bevara och utveckla den varma känslan för
en modern biblioteksverksamhet och drift är grunden för ombyggnadsförslaget.
Arkitektförslag framtaget av White Arkitekter har antagits av Ängelholms kommun. Projektering pågår och byggstart beräknas ske innan sommaren
2020. Det nya Stadsbiblioteket förväntas stå färdigt under 2021. Kommunen gav Ängelholmslokaler ekonomiska förutsättningar vid beställning av
projektet på 107 020 000 SEK till en maximal årshyra om 9 317 794 SEK.
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:

•

Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter (utom arkitektuppdraget) för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal
finns med dessa och inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 2 539 000 SEK för konsultkostnader i projektet.
Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

•

Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de
som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 425 000 SEK för kontrolloch besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del av.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Nybyggnation av koncepthus
Övergripande projektbeskrivning
Ängelholmslokaler har fått i uppdrag att bygga tio koncepthus med totalt 40 lägenheter. Koncepthuset heter Perstorp 1 och är ett kompakt hus med
fyra identiska lägenheter på 35 kvm var. De tio husen placeras i Ängelholm, Strövelstorp, Össjö, Söndrebalj och Hjärnarp. Sju av de tio husen är
färdigställda och har sålts från Ängelholmslokaler till Ängelholmshem. De tre kvarvarande säljs av Ängelholmslokaler till Ängelholmshem så snart
de är godkända och slutbesked erhållits, vilket enligt uppgift kommer att ske under våren 2020. Cirka 800 000 av byggkostnaderna per koncepthus
är subventionerat av Boverkets stöd för bostadsbyggande. Ritningar för koncepthusen erhålls i färdigt skick från Perstorps kommun som genomfört
liknande nybyggnadsprojekt.
Enligt uppgifter till KPMG från Ängelholms kommun vill Ängelholmshem inte ta in koncepthusen i sin bostadskö med motiveringen att de inte passar
in i deras portfölj. Till följd av detta beslutar Kommunstyrelsen (se Sammanträdesprotokoll 2018-02-28) att anta föreslagen revidering av
Ängelholmslokalers bolagsordning så att bolaget får äga, driva och förvalta bostäder. När KPMG frågar Ängelholmslokaler om ovan säger de att
ingen ändring av bolagsordningen har gjorts, och att den senaste bolagsordningen är daterad 2013-10-09. Koncepthusen har sålts av
Ängelholmslokaler till Ängelholmshem och pris vid ägarbytet uppgick till 4,2 MSEK enligt dagspress och offentliga underlag. Enligt
Ängelholmslokalers budgetunderlag uppgår total kostnad till cirka 5,6 MSEK per hus.
På nästkommande sida redovisas identifierade avvikelser och brister inom projektet.
.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Nybyggnation av koncepthus
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:
•

Priset vid ägarbytet mellan Ängelholmslokaler och Ängelholmshem per koncepthus tycks vara väsentligt lägre än budgeterad kostnad per hus.
När KPMG frågade Ängelholmslokaler om hur mellanskillnaden på cirka 1,4 MSEK förklaras svarade de att inte vet var dagspressen har fått sina
siffror ifrån, att man inte vet vad för offentliga underlag man hänvisar till samt när de är daterade.

•

Ängelholms kommun beställer formellt en prisuppgift av Ängelholmslokaler för två stycken koncepthus av typen Perstorp 1. Enligt
Ängelholmslokaler upprättades aldrig den kalkyl och/eller prisuppgift som beställdes.

•

Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och
inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 725 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för
konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

•

Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de
som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 605 000 SEK för kontrolloch besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del av.

•

Prognostiserad totalkostnad för projektet efter avslut är högre än budget för projektet. Ängelholmslokaler kommenterar detta med att
ursprungsbudgeten är exklusive moms och bidrag och att prognosen för slutkostnaden troligen är med avdrag för bidrag och inklusive moms då
det inte får göra momsen inte är avdragsgill på bostäder.

•

Vissa budgetposter i Ängelholmslokalers budget bedöms som höga, exempelvis ÄTA och byggherrekostnader.

•

Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. Med bakgrund av detta samt att externa aktörer, exklusive
totalentreprenör, är anlitade utan upphandling och på löpande räkning bedömer KPMG att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av
projektekonomin.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Budgetunderlag
Nedan ses Ängelholmslokalers budgetunderlag för de stickprovsprojekt som har analyserats ur ett helhetsperspektiv. Procentsats inom parentes
bredvid respektive budgetpost utgör den procentuella andelen av den budgeterade totalkostnaden för projektet. På understa raden ses även den
faktiska eller prognostiserade slutkostnaden för projektet (som den angetts av Ängelholmslokaler eller anges i hyreskalkyl).
Kostnader,
Ängelholmslokaler

Förskola

Vårdboende

Brandskyddsåtgärder

Stadsbiblioteket

Koncepthusen

Total projektkostnad

40 174 000SEK

2 565 000 SEK

28 558 000 SEK

107 020 000 SEK

56 075 000 SEK

Byggherrekostnad

1 901 000 SEK (4,7 %)

275 000 SEK (10,7 %)

2 650 000 SEK (9,3 %)

5 565 000 SEK (5,2 %)

9 700 000 SEK (17 %)

Platsomkostnad

0 SEK

0 SEK

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Anslutningsavgifter

600 000 SEK (1,5 %)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

2 200 000 SEK (4 %)

Konsultkostnad

2 048 000 SEK (5,1 %)

148 000 SEK (5,8 %)

1 000 000 SEK (3,5 %)

2 539 000 SEK (2,4 %)

725 000 SEK (1 %)

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0 SEK

0 SEK

8 770 000 SEK (8,2 %)

0 SEK

Entreprenadkostnad

34 760 000 SEK (86,5 %)

2 030 000 SEK (79,1 %)

23 125 000 SEK (81 %)

88 271 000 SEK (82,5 %)

41 845 000 SEK (75 %)

Kontroll och
besiktningskostnad

315 000 SEK (0,8 %)

27 000 SEK (1,1 %)

800 000 SEK (2,8 %)

425 000 SEK (0,4 %)

605 000 SEK (1 %)

Garanti och överlämning

350 000 SEK (0,9 %)

75 000 SEK (2,9 %)

700 000 SEK (2,5 %)

750 000 SEK (0,7 %)

1 000 000 SEK (2 %)

Räntekostnader

200 000 SEK (0,5 %)

10 000 SEK (0,4 %)

283 000 SEK (1,0 %)

700 000 SEK (0,7 %)

0 SEK

Slutkostnad, faktisk eller
prognos

43 937 000 SEK

2 670 000 SEK

-

107 020 000 SEK

61 000 000 SEK

Mot bakgrund att budgeterade byggherrekostnader, trots att samtliga projekt är totalentreprenader, genomgående för varje projekt är höga har
dessa kartlagts på nästkommande sida.
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Resultat – Stickprov Ängelholmslokaler

Område 4 – Byggherrekostnader
Sammanställning av byggherrekostnaderna för av Ängelholmslokaler utfört arbete
Nedan ges en jämförelse av byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete (byggherrekostnader exklusive köpta tjänster inom bygg &
projektledning samt kontrollansvarig PBL).
Kostnader,
Ängelholmslokaler

Förskola

Vårdboende

Brandskyddsåtgärder

Stadsbiblioteket

Koncepthusen

Totalt

1 266 000 SEK

250 000 SEK

2 050 000 SEK

4 566 000 SEK

8 485 000 SEK

Central
administration

0 SEK

75 000 SEK

1 000 000 SEK

2 000 000 SEK

3 000 000 SEK

Projektledning,
egen personal

625 000 SEK

175 000 SEK

700 000 SEK

2 000 000 SEK

1 900 000 SEK

Bygglov

145 000 SEK

0 SEK

350 000 SEK

100 000 SEK

185 000 SEK

Övriga kostnader

496 000 SEK

0 SEK

0 SEK

465 000 SEK

3 585 000 SEK

Budgetposten ”Övriga kostnader” bedöms inte kunna jämföras mellan de olika projekten då det är olika förutsättningar för denna kostnadspost.
Exempelvis är denna post särskilt hög för Koncepthusen då man inkluderar köp av mark från kommunen, lagfart, pantbrev, nybyggnadskarta m.m. i
denna, vilket inte är kostnader som förknippas med de andra projekten.
Ängelholmslokaler har inget eller bristfälligt underlag för hur dessa kostnader har bedömts. Kostnader för central administration är i nästan samtliga
fall den största kostnadsposten sett till byggherrekostnader. Noterbart är att förskolan inte har budgeterat för några kostnader för central
administration. Byggherrekostnaderna bedöms som särskilt höga i och med att samtliga projekt där entreprenadupphandlingen är färdigställd är
upphandlade som totalentreprenader, vilket i praktiken bör innebära att Ängelholmslokaler lägger över absoluta majoriteten av arbetet på
entreprenad.
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Nybyggnation av flerbostadshus
Övergripande projektbeskrivning
Ängelholmshem har fått i uppdrag att utföra ett nybyggnationsprojekt av bostadslägenheter i gruppboendeform på kvarteret Saftstationen. Projektet
utförs av MTA Bygg & Anläggning i Halmstad som totalentreprenör.

En huvudtidplan upprättad av MTA (totalentreprenör för projektet) finns för projektet med projektetablering planerad till november 2018 (v.46) med
inplanerad besiktning i mars 2021.
På nästkommande sida redovisas identifierade avvikelser och brister inom projektet.

.
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Nybyggnation av flerbostadshus
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:
•

Ängelholmshem har utfört saneringsentreprenad på kommunens mark utan att involvera kommunen och har inte involverat kommunen innan
beslut tagits avseende utredning och saneringsarbete. Kommunen har inte varit involverade i beslutsfattandet kring entreprenaden.

•

Avseende själva saneringsentreprenaden tycks inte Ängelholmshem ha tagit hänsyn till tidigare utförda utredningar avseende markföroreningar.
Om Ängelholmshem har omprövat (och förkastat) tidigare utredningar som pekar på att ytterligare saneringsarbete är onödigt har detta inte
motiverats eller dokumenterats. Mot bakgrund att entreprenaden är mycket kostsam är det mycket ineffektivt kostnadsmässigt att genomföra en
sådan entreprenad helt eller delvis i onödan. Det bedöms som olämpligt att ett företag utreder saneringsbehovet av fastigheten, för att sedan
tilldelas entreprenaduppdraget.

•

Ängelholmshem uppger att man inte har fått några ekonomiska förutsättningar av Ängelholms kommun i projektet, men kommunen har i
beställningen specificerat att denna utöver projektbeställningen även utgör en beställning av prisuppgift för projektet. Som svar på KPMGs fråga
om man har presenterat prisuppgift på projektet till kommunen i enlighet med beställningen svarar Ängelholmshem att de 2019-10-16 har skickat
hyreskalkyler på årsbasis till kommunen. Detta är alltså drygt 3 år efter beställningen från kommunen. Ängelholmshem anger även att
budgetunderlaget framtaget 2016-12-28 var internt material.

•

Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och
inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 1 214 000 SEK för konsultkostnader i projektet i det senaste
budgetunderlaget. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

•

Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de
som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 3 600 000 SEK för
kontroll- och besiktningskostnader i projektet i det senaste budgetunderlaget. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått
ta del av.

•

Prognostiserad totalkostnad för projektet efter avslut är avsevärt högre än den ursprungliga budgeten för projektet, men lägre än den senast
framtagna budgeten som presenteras på sidan 42. De huvudsakliga budgetposterna som bidragit till kostnadsökningen av budgetunderlag bör
ha varit kända kostnader av Ängelholmshem. Exempelvis hade man redan påbörjat utredningar avseende sanering och om detta är tänkt att
belasta projektekonomin bör detta ha inkluderats i budgeteringen. Detsamma gäller kostnader kopplat till försäljning av marken på vilken
projektet ska utföras. Att moms tillkommer för detta projekt bör de också ha varit medvetna om.

•

Budgeterade ÄTA-kostnader och diverse oförutsedda kostnader bedöms som höga.

.
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Ombyggnation av storkök
Övergripande projektbeskrivning
Ängelholmshem har fått i uppdrag att utföra en omfattande ombyggnad och renovering av Möllebackens storkök. Köket ska enligt
beställningsskrivelsen renoveras i enlighet med gällande myndighetskrav och kommunens styrdokument för storkök. Projektetablering var i augusti
2019 med inplanerad slutbesiktning i juni 2020.
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:
•

Enligt Ängelholmshem har man tagit fram en preliminär hyressättning daterad 2019-04-17 som delgetts kommunen under våren 2019. I
dokumentation som har tillgängliggjorts KPMG uppgår beräknad årshyra till 1 185 500 SEK. Enligt Ängelholmshem har man angett att hyran blir
1 200 000 SEK per år då det blir färdigt mer än 1 år från hyreskalkylen upprättats och därför indexeras upp. Hyreskalkylen är baserad på en
slutkostnad för projektet på 15 820 000 SEK. Detta är lägre än ursprungligt budgetunderlag men högre än den av Ängelholmslokaler beräknade
totala slutkostnaden på projektet om 14 987 000 SEK. Den årshyra som i nuläget är aktuell för projektet är alltså baserad på en projektkostnad
som är knappt 1 MSEK högre än den i nuläget beräknade slutkostnaden för projektet.

•

Enligt Ängelholmslokaler har samtliga konsulter för projektering valts utan upphandling och annonsering. Inga ramavtal finns med dessa och
inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Totalt har man budgeterat 775 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för
konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.

•

Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de
som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet. Totalt har man budgeterat 280 000 SEK för kontrolloch besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del av.

•

Projektets slutkostnad beräknas vara 24,7 % lägre än ursprunglig budget.

•

Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. Med bakgrund av detta samt att konsulter är anlitade utan
upphandling och på löpande räkning bedömer KPMG att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av projektekonomin.

.
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Ombyggnation av tak
Övergripande projektbeskrivning
Ängelholmshem har bytt ut tak på fyra huskroppar på Kulltorp och Munka Ljungby (Ahlefeldsgatan). Totalentreprenör för projektet var MVB Syd AB.
Totalentreprenaden utfördes på avrop av gällande ramavtal med MVB Syd AB. Projektet föll under Förvaltningsavdelningen inom Ängelholmshem.

Enligt tidplan upprättad av MVB syd augusti 2018 (vecka 31) med inplanering slutbesiktning i september 2018 (vecka 38). Vad KPMG kan se i
tillgängliggjord dokumentation hölls tidplanen. Projektet i Kulltorp hade startmöte 2018-08-17 och slutbesiktning 2018-11-12.
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:
•

Enligt Ängelholmshem har samtliga externa aktörer (extern projektledare och besiktningsmän) utöver entreprenör valts utan upphandling. Inga
ramavtal finns med dessa och inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget. Beloppen är dock låga, totalt 52 384 SEK för konsult- och
besiktningsuppdrag.

•

Att man har extern projektledning, arkitekt och besiktning på löpande räkning samt inget budgetunderlag och faktiskt ekonomiuppföljning innebär
att man inte har någon kontroll över slutkostnaden. I sammanhanget var kostnader för externa leverantörer små, men visar inte på stark projektoch kostnadsstyrning från Ängelholmshem.

•

ÄTA – lista finns ej. Enligt uppgift har dock ÄTA-arbeten förekommit i projektet, om än i mindre omfattning. KPMG kan exempelvis se i
kostnadssammanställningen ovan att faktiskt utfall för entreprenadkostnaden för MVB blev 109 281 SEK högre än angivet takpris, en ökning
med cirka 7,5 % av entreprenadsumman. Ängelholmshem motiverar denna skillnaden för tillkommande kostnader för taksäkerhet. Det är tydligt
specificerat att taksäkerhet inte ingår i entreprenaden i MVBs offert.

•

Med bakgrund av bristfällig budgetering, konsulter på löpande räkning och ingen dokumentation av ÄTA – arbeten enligt ovan bedömer KPMG
att man har bristfällig kostnadsstyrning och uppföljning av projektekonomin.

•

Ängelholmshem har inte använt sig av projektplattformen iBinder för dokumenthantering likt andra projekt. Konsekvensen av detta är att man
inte har haft kontroll över all dokumentation och har endast kunnat delge exempeldokumentation till KPMG (exempelvis protokoll från startmöte
och tidplan för endast en entreprenad).

•

KPMGs bedömning givet den dialog KPMG har haft med Ängelholmshem och den dokumentation KPMG har fått ta del av är att projektet
övergripande har hanterats som att det varit ett mindre förvaltningsuppdrag. Givet en faktiskt totalkostnad på nästan 2,7 MSEK bör detta inte
vara att betrakta som ett mindre projekt, och projekt- och ekonomistyrning, budgetering, dokumentation etc. bör ha varit mer omfattande.

.
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Upphandling, rivning- och sanering
Övergripande projektbeskrivning
KPMG har även fått i uppdrag av Ängelholms kommun att specifikt granska upphandlingsprocessen för ramavtal av miljöutredning, miljösanering,
rivningsarbete och marksanering. Granskningen har utförts i form av genomgång av befintlig dokumentation för upphandlingsprocessen på
TendSign samt granskning av tidigare ramavtal innan upphandlingen.
Ängelholmshem hade tidigare ramavtal med Globax AB som löpte från 2013-08-05 till och med 2015-08-04. Enligt avtalet ska överenskommelse
om eventuell förlängning träffas senast 2015-08-04. En avtalsförlängning finns även etablerad mellan Ängelholmshem och Areco Contractor AB
med kontraktstid från och med 2015-08-05 till och med 2017-08-04. I avtalet framgår det att Areco Contractor AB har bytt namn från Globax AB från
1:a januari 2015.
Ängelholmshem har sedan upphandlat ramavtal för rivning, sanering och miljöutredningar. Startdatum för upphandlingen var 2018-12-21 och
slutdatum var 2019-03-19, med sista anbudsdag 2019-01-30. Det var totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen, varav två kvalificerade.
Innan tilldelning av ramavtalet har en utvärdering av kvalificerade anbudsgivare genomförts baserat på pris, genomförandebeskrivning, referenser
och leveransförmåga. Areco Contractor AB tilldelas slutligen ramavtalet.
Den huvudsakligen avgörande faktorn att Areco Contractor AB tilldelas ramavtalet är den bedömning som görs av bolagets leveransförmåga, där
Areco bedöms som betydligt bättre än Miljörivarna i Skandinavien AB. I upphandlingsrapporten kommenteras leveransförmågan med att ”Enligt
administrativa föreskrifter, bedöms anbudsgivare leveransförmåga med en muntlig presentation, där bedömningskriterier och målformulering är
enligt administrativa föreskrifter. Medelpoängen lämnas på deltagarnas bedömning av muntlig presentation.” I de administrativa föreskrifterna bryts
leveransförmåga på ett detaljerat sätt ned i ytterligare bedömningskategorier.
Inga uppenbara avvikelser eller brister har identifierats i upphandlingen. KPMG noterar dock följande:
•

Ängelholmshem har dokumenterat deras bedömningar av anbudsgivarnas leveransförmåga vid deras presentation i vikt- och delviktskategori i
ett excelblad. I detta framkommer vilka betyg som tilldelats respektive anbudsgivare. KPMG kan dock inte utläsa någon motivering till varför
betyget har tilldelats. Tilldelningen blir på så sätt förhållandevis kvalitativ och subjektiv.
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Nybyggnation av fyra huskroppar
Övergripande projektbeskrivning
KPMGs uppdragsgivare specificerade att detta projekt skulle endast sista etappen av tre granskas.
Ängelholmshem har fått i uppdrag att utföra ett nybyggnationsprojekt av 4 huskroppar innehållande totalt 36 lägenheter inklusive
komplementbyggnader. Leeman Entreprenad AB fick i uppdrag att som totalentreprenör utföra projektet. Projektet färdigställdes i mars 2018 och
påbörjades i oktober 2016. Etapp 3 utgör en fortsättning av tidigare utförda entreprenader ”Jordgubbsåkern – nybyggnad av bostäder, Munka
Ljungby”.
På nästkommande sida redovisas identifierade avvikelser och brister inom projektet.
.
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Område 4 – Nybyggnation av fyra huskroppar
Nedan sammanfattas avvikelser och brister inom projektet:
•

Bolagets plattform för projektledning och dokumentation används bristfälligt i projektet. Inledningsvis fanns inget budgetunderlag sparat, endast
ett byggmöte, inget avseende kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete och beställningsskrivelse från Ängelholms kommun saknades.

•

KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur totalentreprenörsuppdraget har annonserats,
hur en eventuell upphandling av denna har gått till och dokumenterats, hur många entreprenörer som har tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och
om ramavtal fanns med entreprenören som har tilldelats uppdraget. Ängelholmshem har angett till KPMG att de inte har hittat någon
dokumentation på att entreprenörsuppdraget har annonserats, upphandlats, om fler entreprenörer har lämnat anbud. Dock kan Ängelholmshem
med säkerhet säga att man inte har ramavtal med Leeman Entreprenad under denna period. KPMG kan även konstatera att upphandling av
entreprenör för detta projekt inte finns på TendSign, som enligt uppgift från Ängelholmshem har använts för upphandling sedan 2015 (projektet
påbörjades hösten 2016). Det finns alltså ingen dokumentation som styrker att totalentreprenadsuppdraget, med en budget om 50 186 000 SEK
inklusive ÄTA-kostnader, har upphandlats.

•

Det finns inget underlag eller information om hur konsultuppdrag i projektet har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till
och dokumenterats och hur många konsulter som har tillfrågats vid tilldelning av uppdrag. Ängelholmshem angav att de inte vet hur upphandling
och annonsering har gått till eller hur många konsulter som lämnat anbud och fått ta del av en eventuell uppdragsförfrågan. Dock kan
Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med konsulter som använts i projektet under denna period. Totalt har man
budgeterat 110 000 SEK för konsultkostnader i projektet.

•

Det finns inget underlag eller information om hur besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och
dokumenterats, hur många besiktningsmän som har tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de besiktningsmän som har
tilldelats uppdragen. Ängelholmshem angav att de inte vet hur upphandling och annonsering har gått till eller hur många besiktningsmän som
lämnat anbud och fått ta del av en eventuell uppdragsförfrågan. Dock kan Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med
besiktningsmän som använts i projektet under denna period. Totalt har man budgeterat 625 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i
projektet.

•

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för 750 000 SEK i ÄTA-kostnader, vilket utgör cirka 1,5 % av
entreprenadsumman. Faktiskt ÄTA-kostnader uppgår till cirka 2,5 % av budgeterad entreprenadsumma enligt gällande ÄTA-lista. Jämför man
med de övriga stickproven är ÄTA – kostnaderna för detta projekt väsentligt lägre. Avseende byggherrekostnader kan KPMG konstatera att
budgetposter som tidigare har stuckit ut i detta projekt är lägre. Kostnaderna är dock, likt tidigare stickprov, inte specificerade eller
dokumenterade närmre än beskriven ovan (d.v.s. endast ett belopp är angett i underlaget).
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Resultat – Stickprov Ängelholmshem

Område 4 – Budgetunderlag
I tabellen nedan ses Ängelholmshem budgetunderlag för de stickprovsprojekt som har analyserats ur ett helhetsperspektiv. Procentsats inom
parentes bredvid respektive budgetpost utgör den procentuella andelen av den budgeterade totalkostnaden för projektet. På understa raden ses
även den faktiska eller prognostiserade slutkostnaden (som den angetts av Ängelholmshem) för projektet.
Kostnader,
Ängelholmshem

Saftstationen

Tallbiten

Takbyten

Solskiftet 3

Total projektkostnad

814 999 164 SEK

19 895 000 SEK

2 740 000 SEK

70 630 000 SEK

Byggherrekostnad

100 286 664 SEK (12,31 %)

290 000 SEK (1,5 %)

Information saknas

4 222 000 SEK (6,0 %)

Platsomkostnad

1 000 000 SEK (0,12 %)

0 SEK

Information saknas

50 000 SEK (0,12 %)

Anslutningsavgifter

5 325 000 SEK (0,65 %)

0 SEK

Information saknas

1 160 000 SEK (1,6 %)

Konsultkostnad

1 214 000 SEK (0,15 %)

775 000 SEK (3,9 %)

Avrop per timme

1 214 000 SEK (0,2 %)

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0 SEK

Information saknas

0 SEK

Entreprenadkostnad

547 000 000 SEK (67,12 %)

18 250 000 SEK (91,7 %) 2 575 000 SEK (93,9 %)

50 186 000 SEK (71,1 %)

Kontroll och
besiktningskostnad

3 600 000 SEK (0,44 %)

280 000 SEK (1,4 %)

Avrop per timme

625 000 SEK (0,9 %)

Moms

141 573 500 SEK (17,37 %)

0 SEK

Information saknas

13 233 000 SEK (18,7 %)

Räntekostnader

15 000 000 SEK (1,84 %)

300 000 SEK (1,5 %)

Information saknas

1 044 000 SEK (1,5 %)

Slutkostnad, faktisk eller
prognos

760 000 000 SEK

14 987 000 SEK

2 638 098 SEK

71 100 000 SEK

Byggherrekostnader för projektet Saftstationen (nybyggnation av flerbostadshus) är särskilt höga, men detta kan förklaras med kostnad för
köpeskilling mark som utgör stor del av denna. Detsamma gäller projektet Solskiftet 3 ovan. Projektet Tallbiten har, jämfört med Ängelholmslokalers
projekt ovan, låga byggherrekostnader procentuellt sett. Med bakgrund av detta har vidare detaljerad kartläggning av budgetposter ej utförts.
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Resultat

Område 4 – Sammanfattande avvikelser
Avvikelser för flertalet av stickproven
Följande är avvikelser för flertalet stickprov:
•

Ängelholmslokaler och Ängelholmshem följer vid flertalet identifierade tillfällen i stickprovsanalysen inte LOU vid upphandling av konsulter,
entreprenörer eller besiktningsmän vid byggprojekt.

•

Ängelholms kommun ger inte alltid Ängelholmslokaler ekonomiska förutsättningar för de projekt de beställer. Överlag är, sett till det underlag
som KPMG har granskat, kravställningarna och uppdragsbeskrivningen generellt otydliga i projektbeställningar från kommunen. Ängelholms
kommun har besvarat detta med att grundtanken med att inte ange ekonomiska förutsättningar vid beställning av projekt är för att detta blir en
offentlig handling. Kommunen vill på så sätt inte uppge kostnadsberäkningar för marknaden och möjliggöra för en rättvis prisbild vid upphandling
av projekten. Kommunen menar dock att de har budgeterat en uppskattad hyreskostnad för varje projekt som också kommunicerats till bolaget.

Genomgående avvikelser avseende kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin för samtliga stickprov fortsätter på
nästkommande sida.
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Område 4 – Sammanfattande avvikelser
Avvikelser för flertalet av stickproven avseende kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning
Följande är avvikelser för flertalet av stickproven avseende kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin i det underlag som har
tillgängliggjorts KPMG:

•

Faktiskt och/eller prognostiserad totalkostnad för projekten efter avslut är i flera fall avsevärt högre än budget för projektet. KPMG frågade
Ängelholmslokaler hur detta kommer sig, varav de svarade att det är svårt att svara på samlat då varje projekt är unikt och att det ibland
förekommer stora förändringar under projektens tid som i sin tur medför kostnadsförändringar. Det framkommer inte i byggmötesprotokoll om
projekten ligger i fas med gällande budget. Ängelholmslokaler förklarade att de gör slutkostnadsprognoser/uppföljningar tre gånger om året i
Vitec Verksamhetsanalys.

•

Byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete (i de flesta fall utgör dessa samtliga byggherrekostnader exklusive köpta tjänster
inom bygg & projektledning samt kontrollansvarig PBL) bedöms som höga. Ängelholmslokaler har inget eller bristfälligt underlag för hur dessa
kostnader har bedömts. Kostnader för central administration är i nästan samtliga fall den största kostnadsposten sett till byggherrekostnader.
Byggherrekostnaderna bedöms som särskilt höga i och med att samtliga projekt där entreprenadupphandlingen är färdigställd är upphandlade
som totalentreprenader, vilket i praktiken bör innebära att Ängelholmslokaler lägger över absoluta majoriteten av arbetet på entreprenad.

•

I enlighet med punkt ovan har Ängelholmslokaler inget eller bristfälligt underlag för hur specifika budgetposter har bedömts. KPMG frågade
Ängelholmslokaler om de inte gör några beräkningar av kostnader för budgetposter annat än det som ses i tillgängliggjorda budgetar. Bolaget
svarade att ”entreprenadkostnaden, som är den största posten, bedöms oftast efter erfarenhetsvärden om sådana finns att tillgå”.

•

ÄTA kostnader tycks schablonartat tillskrivas projektet vid budgetering, oavsett projekttyp. KPMG frågade bolaget hur det kommer sig att man
gör detta även vid exempelvis nybyggnation. Bolagets svar var att ÄTA tillkommer i alla projekt. Som fingervisning har ÄTA-kostnader i
budgetunderlag uppgått till i snitt 12,4 % av entreprenadsumman för byggprojekt där tillräcklig budgetunderlag delgetts KPMG (8 projekt totalt).

•

Ängelholmslokaler har gentemot Ängelholms kommun, som är deras beställare och uppdragsgivare, låg transparens avseende ekonomiskt
underlag för av kommunen beställda projekt. Enligt uppgifter från Ängelholms kommun har man i systemet och plattformen som används för
lagring och hantering av projektmaterial (iBinder) inte haft tillgång till ekonomifliken där ekonomiskt underlag för projekten lagras. Detta bedöms
som särskilt problematiskt då Ängelholms kommun inte alltid ger Ängelholmslokaler några ekonomiska förutsättningar vid beställningen av
projekt. Kommunen borde ha full insyn i projektekonomin då det är de som tar slutkostnaden och kommunen upplever att man inte har någon
tydlig uppfattning av kostnadsbilden förens de delges en slutfaktura eller hyreskalkyl. KPMG frågade bolaget hur det kommer sig att man som
kommunalt bolag inte är transparenta mot kommunen. Bolagets svar var att de lämnar hyreskalkyl etc. när sådana efterfrågas. Angående
ekonomifliken i iBinder har denna varit låst p.g.a. ett administrativt misstag för fastighetsenheten. Numera är fliken upplåst för fastighetsenheten.
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Område 5 – Styrning, ledning och samordning
Bedömning av om verksamheten bedrivs utifrån ett ”koncerntänk”. Genomgång av vilken koncernsamordning som sker idag.
Vår bedömning av huruvida bolagets verksamhet bedrivs utifrån ett koncerntänkt bygger på en samlad bedömning av de övriga analyser KPMG har
gjort inom ramen för detta uppdrag. KPMG bedömer att det finns stor potential att utveckla samverkan inom kommunkoncernen, d.v.s. även mellan
bolagen och kommunen.
De flesta, framför allt de administrativa processerna i bolaget samordnas överhuvudtaget inte med kommunen. Däremot sker naturlig samordning
mellan Ängelholmslokaler och Ängelholmshem då de administrativa funktionerna och ledningsfunktionerna är desamma i båda bolaget. I
ägardirektiv anges ett antal områden där samverkan med kommunen ska ske. Detta följs i mycket liten utsträckning och flera intervjupersoner säger
dessutom att det varit en medveten strävan att inte ha en allt för god relation med kommunen.
Ägarsamråd genomförs ett antal gånger per år. Detta skulle kunna vara ett forum där strategiska frågor diskuteras mellan kommunen och bolaget.
Det fungerar i dagsläget inte tillfredsställande. Det är både små och stora frågor som diskuteras i detta forum. Utgångspunkten för sådana möten
bör vara hur bolaget följer bolagsordning men framför allt sitt ägardirektiv.
Det finns ett antal policyer och rutiner som bolaget enligt ägardirektiv är skyldiga att följa. En del av dessa följs men då är det för att bolaget ”råkar”
följa dem.
En gemensam bild som delas av kommunen och bolaget, bedömer KPMG, finns inte rörande t.ex. problem, utmaningar och målsättningar.
Sammanfattningsvis finns det stora möjligheter till förbättringar inom området styrning, ledning och samordning.
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Område 5 – Styrning, ledning och samordning
Nedan beskrivs de övergripande målsättningar för kommunkoncernen kring lokalförsörjningsfrågor och det faktiska beställningsförfarandet
innefattande kommunens fastighetstrategiska arbete, förfarande vid beslut om beställning och faktiskt projektbeställning av Ängelholmslokaler.
Kommunens fastighetsstrategiska arbete

För att arbeta kontinuerligt, strategiskt och flexibelt med fastigheter har Ängelholms kommun en etablerad lokalförsörjningsplan vilken utarbetats av
en projektutvecklingsgrupp. Lokalförsörjningsplanen omfattar alla typer av verksamhetslokaler för de kommunala verksamheternas behov. Störst är
skolverksamheten följt av Vård och omsorg. Närvarande vid planeringsmöten kopplat till lokalförsörjningsplanen är Mark- och Exploateringschef,
Planchef, Stadsarkitekt, Myndighetschefer (Bygglov/Miljö), verksamheternas Planeringschefer och Fastighetsenheten som håller i mötena.
Sammanträdena är planerade en gång per månad, men kan ökas upp i intensitet vid behov.
Säkerställande av lämplig mark och framtagande av detaljplaner sker planeringsmässigt i projektutvecklingsgruppen och när alla instanser i denna
grupp är överens så inarbetas resultatet i lokalförsörjningsplanen som sedan beslutas politiskt i Kommunfullmäktige. Detta sker även parallellt med
den politiska budgetprocessen så att det finns medel öronmärkta för att kunna genomföra lokalresursplanen.
Kommunen tar med alla kända ekonomiska konsekvenser av beslut kring pågående och kommande byggprojekt avseende verksamhetslokaler i
budgetarbetet som sker med treårig planering. Detta innefattar ekonomiska konsekvenser i form av bedömda hyresnivåer för respektive projekt när
detta är färdigställt och gäller alla kända projekt oavsett vilken aktör som är hyresvärd. Beslut i dessa frågor fattas av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen kan ge uppdrag att utreda olika typer av byggprojekt, men de ekonomiska besluten fattas alltid av fullmäktige.
Beslut avseende lokalförsörjningsplanen tas likt budgetprocessen för tre år framåt. Arbetar man med lokalförsörjningsplanen tittar man i praktiken
tio år framåt. Detta är en process som har formats under de senaste åren. Arbetet beskrivet ovan är Urban Josefsson och Gabriel Löfqvists
(fastighetsstrateger på Ängelholms kommun) huvudsakliga arbetsuppgifter.
Vid beslut om beställning
När man kommer till beslut med ett byggprojekt enligt lokalförsörjningsplanen så tas en mer detaljerad handling fram över vad som ska göras
gestaltningsmässigt, en bedömd budget för det enskilda fallet och därmed underlag för en blivande hyra. Detaljerad handling och bedömd budget
inklusive preliminär hyressättning tas fram i paritet med nyckeltal och omvärldsbevakning. Den blivande bedömda hyran tillsammans med
gestaltningshandling går sedan upp till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut. Besluten mynnar vid bifall att Fastighetsenheten på
kommunen beställer projektet av kommunens fastighetsbolag Ängelholmslokaler, såvida politiken inte beslutar att projektet ska genomföras med
upphandling. Exempel på detta kan vara en hyresupphandling som nyligen aktualiserats för två skolor och ett särskilt boende i kommunen.
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Område 5 – Styrning, ledning och samordning
Vid beställningar av Ängelholmslokaler
Om beslut är taget att låta Ängelholmslokaler genomföra projektet gör kommunen detta genom att fylla i en formell beställningsblankett och delge
denna till bolaget. I denna specificeras allmän information om projektet som kommunen beställer samt om beställningen utgör en beställning av
prisuppgift (budgetpris med tillhörande kalkyl) eller en faktisk beställning av projekt. Ifylld beställningsblankett att betrakta som en checkkredit för
Ängelholmslokaler. Vid beställning av projekt delges Ängelholmslokaler den ifyllda beställningsblanketter och en kostnadsuppskattning.
Kostnadsuppskattningen baseras på och är i paritet med nyckeltal och omvärldsbevakning från likande projekt.
Kommunen själv upphandlar inte byggprojekt för verksamhetslokaler som exempelvis skolor med nuvarande organisation. Grundtanken är att
Ängelholmslokaler ska tilldelas så mycket som möjligt under förutsättning att projekten, ägandet och förvaltningen över tid står ekonomiskt
konkurrenskraftigt gentemot alternativa former för att tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler. När Ängelholmslokaler tilldelas uppdrag
att låta uppföra verksamhetslokaler för kommunens räkning så gäller LOU även för Ängelholmslokaler.
Kopplat till kostnadsuppskattningen har Ängelholms kommun och Ängelholmslokaler ofta olika uppfattningar kring kostnader. Detta kan ses vid
jämförelse av den budget och preliminära hyressättning som kommunen tar fram vid en beställning av projekt och Ängelholmslokalers budget och
faktiskt kostnadsutfall för de enskilda stickprovsprojekt som har granskats inom ramen för projektet.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

47

5

Resultat

Område 5 – Styrning, ledning och samordning
Kommunövergripande samverkan i byggprojekt
I de konkreta projekt som har analyserats i stickprovsanalyser kan KPMG konstatera att en kommunövergripande samverkan finns, om än något
begränsad. Ängelholms kommun är involverade i beställningsförfarandet där fastighetsstrateger lägger beställning av projekt till Ängelholmslokaler
och krav från kommunens sida framgår. Kravställning från kommunens sida är ofta generellt beskriven, och i flertalet fall utgör beställningen ett
beställningsformulär med en kortare beskrivning av beställningens syfte och uppdraget med ett bifogat sammanträdesprotokoll från
kommunstyrelsen som styrker beställningen. Ängelholms kommun ger sällan Ängelholmslokaler ekonomiska förutsättningar för det projekt de
beställer i det underlag som tillgängliggjorts KPMG inom ramen för stickprovsanalyserna.
I de granskade stickprovsprojekten framkommer det även att Ängelholms kommun har haft representanter med under framtagandet av
förfrågningsunderlaget i vissa projekt.
I projektet Rektorn 3, som innefattade nyproduktion av en förskola, har man även haft en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen
och Ängelholmslokaler (Förskolechefer, måltidschef, planeringschef Lärande och Familj, lokalvårdschef samt projektledare från Ängelholmslokaler
och extern projektledare) med syfte att ta fram ett funktionsprogram. I detta projekt har även en sammanställning av budgetkalkylen och
ekonomiska beslut tagna av Lärande och Familj översänts till Stefan Martinsson, Gabriel Löfqvist, Urban Josefsson och Jonas Trulsson (samtliga
på Ängelholms kommun).
Överlag kan KPMG, utifrån stickprovsanalyserna, konstatera att Ängelholmslokaler gentemot Ängelholms kommun, som är deras beställare och
uppdragsgivare, har låg transparens avseende ekonomiskt underlag för av kommunen beställda projekt. Enligt uppgifter från Ängelholms kommun
har man på plattformen som används för lagring och hantering av projektmaterial (iBinder) inte haft tillgång till ekonomifliken där ekonomiskt
underlag för projekten lagras.

Vad gäller kommunövergripande samordning gentemot externa aktörer kan KPMG utifrån stickprovsanalyserna konstatera att Ängelholmslokaler i
processer som involverar externa aktörer, exempelvis upphandlingar av konsulter för projektering, entreprenörer och besiktningsmän eller
samverkan med dessa under projektskedet, sker ingen eller nästintill obefintlig samordning mellan Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun.
Upphandlingar av byggprojekt genomför Ängelholmslokaler i egen regi.
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Resultat

Intervjureferat – Nuvarande anställda
Som datainsamlingsmetod har KPMG genomfört ett antal intervjuer med nuvarande anställda på Ängelholmslokaler, före detta anställda på
Ängelholmslokaler samt med personer som har agerat leverantörer till Ängelholmslokaler.
Läsaren bör vara uppmärksam på att intervjureferat nedan är utsagor från respondenter. En del av utsagorna har KPMG kunnat verifiera, då främst
inom den stickprovsanalys som genomförts inom ramen av genomlysningen, men andra utsagor kan vara respondentens subjektiva bedömningar
och åsikter. Observera även att intervjureferaten inte är sakgranskade av respondenterna. KPMG har i samråd med uppdragsgivaren beslutat att
presentera minnesanteckningar från intervjuerna inom de områden som är relevanta för genomlysningen sin helhet och som de sammanställts av
KPMG under och efter intervjutillfällena. Intervjusvar som bedömts som irrelevanta för genomlysningen och uppdragets syfte har utelämnats.
Intervjuer med Ängelholmslokaler
Nedan presenteras referat från de intervjuer som KPMG höll med nuvarande anställda på Ängelholmslokaler. Huvudsakligen folk i ledande ställning
i bolaget intervjuades. Svaren har delats in i för utredningen relevanta områden.
Upphandling
I intervju med före detta VD utryckte hen att LOU inte passar deras verksamhet.
Generellt uppfattar bolaget att beställningarna från kommunen är för lite detaljerade. Bolaget menar att det är svårt att förstå vad det är som
kommunen vill att bolaget ska bygga. Framförhållningen från kommunen som beställare är generellt alldeles för kort anser bolaget. Man anser även
att kommunikationen med kommunen är dålig och ”luddig”.
Rörande projektet Koncepthusen (beskrivs i Område 4 ovan samt ”Bilaga 1 – Stickprovsanalys) anser projektledare att upphandlingsunderlaget var
för hårt uppstyrt och att om hen varit entreprenör skulle hen inte lägga anbud på koncepthusen.
Arbetsmiljö
Av de som intervjuades anses arbetsmiljön såväl fysiskt som psykiskt vara god. Huvudsakligen folk i ledande ställning i bolaget intervjuades. Det
gjordes utan ledande frågor. Jämfört med vad före detta anställda uppger får KPMG en helt motsatt bild från bolagets anställda.
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Resultat

Intervjureferat – Nuvarande anställda
Intervjuer med Ängelholmslokaler, fortsättning
Processer
Ny VD på Ängelholmslokalar och Ängelholmshem har mycket hen vill förändra i syfte att bättre motsvara kommunens förväntningar på kommande
investeringar. Vid intervjutillfället hade hen inte tillträtt, men presenterade en lång lista med åtgärder som hen ville åtgärda och förändra när hen
tillträtt. Nedan ses utvalda exempel åtgärder och förändringar som nämndes:
• Konceptförskola bör utredas i syfte att sänka byggkostnaderna.
• I byggprojekt ska man nöjda sig med BBR-krav. Även detta i syfte att sänka byggkostnaderna.
• Man ska bjuda in kommunens representanter för dialog. Detta eftersom att hen anser att dialogen måste bli bättre.
• Bolaget ska följa ägardirektivet bättre. Ägardirektivet bör även uppdateras.
• Förbättra ordning och struktur i bolaget.
• Förbättra verksamhetsplaneringen.
• Samordna processer med kommunen i högre grad.
Bolaget lyfte även ineffektiviteter i verksamheten avseende fastighetsskötsel. Fastighetsskötare är även verksamhetsvaktmästare vilket leder till
ineffektivitet, då dagarna ”hackas sönder” av verksamheterna. Som lösning diskuteras att man bör dela upp organisationen i två delar,
Fastighetsskötsel och Verksamhetsvaktmästeri.
Bolaget rapporterar att man arbetar mycket med energieffektivisering. Energieffektiviteten har varit 21,2 procent sedan basåret 2009 och att målet
är 30 procent till 2030. Energiinvesteringar ska räknas hem på 6-7 år.
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Resultat

Intervjureferat – Entreprenörer
Intervjuer med entreprenörer
Nedan presenteras referat från de intervjuer som KPMG höll med personer som agerat leverantörer åt Ängelholmshem och/eller
Ängelholmslokaler. Svaren har delats in i för utredningen relevanta områden. Intervjureferat kopplat till specifika stickprovsprojekt har även
sammanställts och kan ses i ”Bilaga 1 – Stickprovsanalys” nedan. Det gäller specifikt upphandlingsdelen i ”Stickprovsanalys – Nybyggnation
förskola” samt utförandeprocessen i ”Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus”.
Upphandling
Ängelholmslokaler och Ängelholmshem får alltmer svårt att få in anbud i sina upphandlingar. Enligt bolaget beror detta på att det varit och är
högkonjunktur i byggbranschen. Entreprenörerna säger att så är det inte. Anledningen till att de inte lägger anbud är att de inte vill jobba
tillsammans med Ängelholmslokaler. De bedömer att på det viset som förfrågningsunderlag är utformade är det för stora ekonomiska risker. De
upplever att bolaget friskriver sig helt och lägger all risk på entreprenörer. Flera entreprenörer har dessutom förlorat pengar i projekt som de
genomfört åt bolaget.
Oklara förfrågningsunderlag där entreprenören ändå ska lämna fastpris förekommer ofta. Ett exempel avsåg målning av en liten del av en fasad där
det stod i förfrågningsunderlaget att om det finns behov av målning av hela fasaden skulle detta ingå i anbudssumman. Entreprenören avstod från
att lämna anbud då det inte framgick vem som skulle avgöra om det fanns behov eller inte.
En extern konsult vittnar om ett projekt som skulle upphandlas där byggchef på Ängelholmshem och Ängelholmslokaler redan hade gjort ”det
mesta”, så det fanns egentligen inget för konsulten att göra rörande upphandlingen. Projektet ledde till en massa ÄTA-arbeten eftersom
upphandlingsunderlaget var ofullständigt. Det är ju tråkigt i sig, men ännu tråkigare var att byggchefen skyllde på konsulten.

Flera av entreprenörerna överväger att inte lägga fler anbud så länge Ängelholmslokalers styrs som det gör. Någon har t.o.m. beslutat att inte lägga
fler anbud.
Återigen skiljer sig uppfattningarna åt vad problem beror på. Ängelholmslokaler tycks vara helt övertygade om att anledningen till att de inte får
anbud är att det är högkonjunktur medan de anledningar som uppges av entreprenörerna ger en annan bild.
Styrning, ledning och samordning
I de kontakter som entreprenörerna har med bolagets projektledare misstänker de att de är styrda ”uppifrån” även om det även finns projektledare
som är resonabla, menar de. Anställda på Ängelholmslokaler har en översittarattityd som inte är trevlig och kräver vite hela tiden istället för att
samarbeta. Enligt uppgift har det inte alltid varit så, utan enligt denna entreprenören började detta beteende för 2-3 år sedan.
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Resultat

Intervjureferat – Entreprenörer
Intervjuer med entreprenörer, fortsättning
Utförandeprocessen
Entreprenörerna upplever att det är en otrevlig stämning i möten med Ängelholmslokaler under pågående projekt. Det finns hela tiden en känsla av
att bolaget vill ”sätta dit” entreprenörerna. Exempel finns då projektledare från bolagets sida har uppfört sig aggressivt under byggmöten och skällt
ut entreprenören.
Vidare upplever entreprenörerna att Ängelholmslokaler inte flexibla under byggnationernas gång. Det finns exempel på att det i ett projekt visade
sig att det inte gick att bygga utifrån den ritning som entreprenören skulle bygga efter. Förslag från entreprenören om en annan, men dyrare lösning,
framfördes och accepterades av Ängelholmshem. Men entreprenören fick inte ersättning för denna ökade kostnad. Det har även hållits inne
betalningar till entreprenörer där byggnaden inte godkänts vid slutbesiktning varvid entreprenören åtog sig att åtgärda de brister som kom fram vid
besiktningen. Svaret från Ängelholmslokaler var att sätta en kort deadline för när bristerna skulle vara åtgärdade och om tiden överskreds skulle
vite krävas av entreprenören. Det handlade om mindre åtgärder där utförandet inte påverkade pågående verksamhet och byggnaden kunde
användas som avsett.
Enligt flera entreprenörer utförs även vad de ser som onödiga ombesiktningar där ”alla” besiktningsmän kallas in oavsett vad bristerna består av.
Utöver kostnaderna för besiktningsmännen tar dessutom bolaget betalt för sin medverkan med 999 kr per timme.
Andra orimliga krav från bolagets sida är att de kräver att en arbetsledare från entreprenören ska vara på byggplatsen 100%. Överlag upplevs
bolagets projektledare ha en ”översittarattityd” gentemot entreprenörerna som inte är trevlig och kräver vite hela tiden istället för att samarbeta.
Detta började, menar de, för 2-3 år sedan.
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Resultat

Intervjureferat – Före detta anställda
Intervjuer med före detta anställda
Nedan presenteras referat från de intervjuer som KPMG höll med personer som tidigare har arbetat på Ängelholmshem och/eller
Ängelholmslokaler. Svaren har delats in i för utredningen relevanta områden.

Övergripande vittnar före detta anställda om en toppstyrd organisation med militärisk ledarstil, att det medvetet struntas i LOU, att anhöriga fått sina
lägenheter lyxrenoverade på Ängelholmslokalers bekostnad, personal som har ont i magen och gråter, dålig kvinnosyn, dyra vanor med vin och mat
på bolagets bekostnad m.m.
Mycket av det som intervjupersoner vittnar om är hörsägen och rykten och KPMG har inte kunnat bekräfta uppgifterna. Samtliga av de före detta
anställda förmedlar dock en samstämmig helhetsbild.
Styrning, ledning och samordning

Intervjuer med före detta anställda på Ängelholmslokaler ger en dyster bild över hur den interna styrningen och ledningen av bolaget ser ut,
åtminstone under den tid de intervjuade var anställda. Den bild som förmedlas är en toppstyrd organisation där VD har en militärisk ledarstil och om
någon sa något som VD inte tyckte om ”kastades man ut i kylan”. Det uppges även att VD uppmanade sin personal att inte ha alltför goda relationer
med kommunen. Samtliga av de före detta anställda utrycker även misstankar om mutor och oegentligheter gentemot bolagets ledning. Rörande
bolagets styrelse beskrivs den som svag och uppstyrd av VD. En före detta anställd uppgav att styrelsen håller armlängds avstånd till VD för att inte
”bränna fingrarna”.
Enligt uppgift är bolagets styrelse svag. Ett exempel som nämndes var från ett styrelsemöte där ordförande tystades ner i en fråga av före detta VD.
Före detta VD kör med alla härskartekniker man kan tänka sig och man tror att det blir ännu värre med nytillträdda VD som ”är upplärd av före detta
VD”.
Vidare berättar en intervjuperson att när före detta VD nu slutar som VD går det rykten om att hen ska bistå styrelsen som konsult och denne tycker
att det är ett märkligt att den senaste ordförande i styrelsen avgick så abrupt. Intervjupersonens syn på styrelsen är att de försöker hålla sig på
armlängds avstånd från före detta VD för att inte ”bränna fingrarna”. ”Alla som har kontakt med före detta VD bränner sig”, säger intervjupersonen.
En före detta anställd blev uppringd av facket som undrade hur nuvarande byggchef kunde utse sig själv till byggchef. Det är så enkelt, enligt den
före detta anställa, att ”passar man in i före detta VDs mall så får man anställning och kompetens har ingen betydelse”.

Sammanfattningsvis beskriver en före detta anställd den före detta VDn som en manipulativ människa med härskartekniker som alla är rädda för,
med en dålig kvinnosyn där en fin kropp premieras framför kunskaper och färdigheter. Denne beskriver det som det före detta VD och hans
ledningsgrupp sysslar med är ren kriminell verksamhet.
© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

53

Resultat

Intervjureferat – Före detta anställda
Kostnadseffektivitet
En före detta anställd vittnar om att man inte hade budget för projekt, inga underhållsplaner och ingen egentlig ekonomisk uppföljning. Den enda
ekonomiska information som meddelades var muntligt från ekonomichefen. När ett projekt skulle påbörjas kunde ekonomichefen fråga ”hur mycket
pengar vill du ha?”. En intervjuperson gick igenom det förra systemet (AGDA) och ifrågasatte vissa projekt varför de blivit så dyra. Denne tyckte att
kostnader som inte hörde hemma i projekten redovisades på projekten och lyfte det. ”Skit du i det” fick hen som svar. Samma intervjuperson säger
sig veta att det fifflas med fakturor och redovisas så att de inte är spårbara.
Vidare berättar en annan före detta anställd angående att det blir så dyrt att bygga beror på att Ängelholmslokaler, till skillnad från privata
fastighetsbolag som räknar detaljerat på kostnader, medvetet avrundar kostnader uppåt och att det med långa specifikationer och mycket kostnader
blir stora summor i slutändan. Intervjupersonen beskriver att ”ekonomichefen räknar och räknar och räknar så att det hela tiden blir långa lakan med
specifikationer. Till skillnad mot privata fastighetsbolag som räknar på örena rundar ekonomichefen av uppåt hela tiden och med så många
specifikationer blir avrundningarna stora summor i slutändan”.

Vad gäller underhåll av de kommunala fastigheterna uppger en intervjuperson att Ängelholmslokaler satsa så lite som möjligt på kommunens
fastigheter. Man satsar på ”sådant som glänser”. Den dåliga attityden exemplifieras av ett uttalande från före detta VD rörande byggandet av
bostäder till nyanlända där VD ska ha sagt att ”sånt patrask vill vi inte ha”.
En intervjuperson berättar även om att för att lösa bostadsbehovet för en familj med socioekonomiskt ogynnsam bakgrund köpte kommunen ett litet
hus uppe på Åsen. Ängelholmshem fick uppdraget att fixa till huset så att det var beboeligt, vilket enligt uppgift ”inte funkade”. Kommunen avsåg att
fixa till det så att det blev beboeligt, t.ex. bara begagnat men okej kök etc. medan före detta VD tog i ordentligt så att upprustningen till slut blev
dyrare än vad huset är värt. De lade enligt uppgift cirka 2 MSEK på ett hus som kanske är värt 1,3 MSEK.

Enligt uppgift är möblerna till vinkällaren personligen inköpta av före detta och nuvarande VD och fakturorna registrerades på annat än inköp av
möbler. Vidare rapporterades att detta är svårt att spåra och att det kan ha registrerats som byggmöte eller något annat. När en före detta anställd
frågade om ekonomiska rapporter och om specifika fakturor har ekonomichefen bemött denne med ”skit du i det”.
En intervjuperson vittnar även om farhågor om förskingring och att ”pengar går från bolaget till före detta VD, nuvarande VD och ekonomichefen.
Samman person säger även att det finns ett ”hemligt bolag” som före detta VD stoppat pengar i.
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Resultat

Intervjureferat – Före detta anställda
Upphandling
Vad gäller LOU menar en före detta anställd att det ”skiter man i”. Vidare berättar denne om att det har anlitats entreprenörer för stora summor
pengar utan upphandling och att före detta VD inte gillar LOU. Man rapporterar även att de flesta ramavtal som bolaget har ägs av kompisar till före
detta VD. Före detta VD är även kompis med en av hockeyspelare i Rögle och Ängelholmshem har en loge på Rögles arena.
En intervjuperson vittnade om bristande upphandlingsprocesser. Denne förklarade bl.a. att det fanns en anställd på Ängelholmslokaler som såg till
att en viss entreprenören alltid vann upphandlingar. Den anställde har enligt uppgift fått sin pool fixad av entreprenören och ryktet säger att det är
Ängelholmslokaler som har betalat för den. Den anställdes far som har en lägenhet i Malmö har fått sin lägenhet lyxrenoverad av samma
entreprenör. Vidare kommenterar man att anledningen till att ingen lämnar anbud beror på att ingen entreprenör kan komma överens med
ekonomichefen. Hen försöker inte samarbeta med entreprenörerna utan gör allt för att ”sätta dit” dem.
Enligt uppgift har före detta VD flera gånger tagit med sig personal och leverantörer till sitt hus i Spanien. Före detta VD har också ett hus i
Bohuslän alldeles i närheten av den leverantör som Ängelholmshem och Ängelholmslokaler köper alla sina fönster ifrån, enligt uppgift utan
upphandling.
Psykosocial arbetsmiljö
Före detta anställda vittnar om en dålig kvinnosyn och beteende hos före detta VD. Man vittnar även om dålig kvinnosyn hos andra anställda och
nämner bl.a. en anställd som hade skickat ett olämpligt mail till en kvinnlig medarbetare på kommunen. Före detta VD hade enligt uppgift försvarat
den anställda. En före detta anställd blev personligen en gång inbjuden till vinkällaren på smörgåstårta och dyra viner och vittnar om
obehagskänslor.

Varje måndag har bolaget ledningsmöte. Intervjupersoner rapporterar att anställda hade ont i magen varje gång de skulle dit och ännu ondare när
de gick därifrån. Många ur personalen hade obehagskänslor när de var på jobbet. Många fick ”städa upp” efter före detta VD när hen sagt eller gjort
något olämpligt. Före detta VD uppmanade även anställda att se till att relationerna med kommunen inte skulle vara goda. En före detta anställd
vittnar även om att dennes arbetsuppgifter successivt togs bort hen påpekade sådant som blev obehagligt för före detta VD.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

55

Analys

Analys

Område 1 – Uppdragsefterlevnad
Analys av hur Ängelholmslokalers verksamhet fungerar i förhållande till fastställt ägardirektiv samt utvärdering av ägarstyrningen
Företrädare för bolaget reflekterar inte nämnvärt över utformningen av och innehållet i ägardirektivet. Delar av ägardirektivet uppfattas inte vara
applicerbart på bolaget. Det handlar framför allt om efterlevnad av kommunens policyer. Bl.a. påpekas att det i ägardirektivet står att bolaget ska
följa fullmäktiges prioriterade mål – medborgarfokus, effektiva verksamheter, medskapande medarbetare och Samhällsutveckling kopplat till
visionen Kraftsamling Ängelholm 2020. Det senare är inte längre aktuell menar bolaget. Kommunen som ägare är av motsatt uppfattning.
Utöver detta kan KPMG även konstatera att Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun har en bristande samsyn kring bolagets uppdrag. Detta
framkommer vid dialog med anställda hos Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun. Ängelholmslokaler anser exempelvis att kommunens
underlag vid beställning av projekt är bristfälligt, kravställningarna och uppdragsbeskrivningen är generellt otydliga och man har svårt att veta vad
som efterfrågas i detalj ur kommunens perspektiv. Kommunen anser å andra sidan att det är Ängelholmslokalers uppdrag att, baserat på en
generell beställning från kommunen, specificera projektet och ta fram mer detaljerade handlingar och i vissa fall prisbild, samt att utföra projektet.
Ägarstyrningen fungerar formellt bra med återkommande och protokollförda ägarsamråd. Uppfattningar finns dock att ägarsamråden inte ger
speciellt mycket. Det saknas strategiska frågeställningar anser bolaget och även kommunen. Då ingen part är nöjd med hur dessa går till måste
KPMG dra slutsatsen att ägarstyrning är bristfällig och behöver stärkas.
Riktlinjer för att förebygga oegentligheter finns i kommunen. De beskriver hur oegentligheter kan förebyggas men också hur en upptäckt eller
misstanke om oegentligheter ska hanteras. KPMG bedömer att bolaget tar lätt på frågan och inte tillämpar riktlinjerna. Gällande sponsring finns det
oklara grunder. KPMG har inte sett någon dokumentation alls kring detta. Vad gäller logen på Rögles arena förs inga noteringar om besökare eller
vilken nytta bolaget har av detta. KPMG uppfattar att sponsringen i framför allt Ängelholmshem är generösare än i kommunen. Samtliga av de före
detta anställda som intervjuades utrycker även misstankar om mutor och oegentligheter gentemot bolagets ledning.
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Område 2 – Processkartläggning
Analys av Ängelholmslokalers arbetsprocesser
KPMG kan konstatera att flertalet processer inte är dokumenterade. Det är å andra sidan en avvägningsfråga om hur omfattande ett företags
processer ska och bör dokumenteras. Viktiga processer bör, för att t.ex. minska sårbarheten vid personalbyten, dokumenteras och det är KPMGs
uppfattning att så görs i någon mån. KPMG kan dock konstatera att när KPMG efterfrågat dokumentation av olika slag har det tagit lång tid för
bolaget att leverera detta och därför ifrågasätter KPMG vilken ordning och reda som finns vad gäller t.ex. arkivering och förvaring av handlingar.
Övergripande kan KPMG konstatera att befintliga processer fungerar men bör dokumenteras i större omfattning. KPMGs bedömning är dock att
flera processer kan samordnas med kommunen. Detta gäller framför allt administrativa processer, exempelvis löneadministration, växel, IT, HR
m.m. En särskild utredning bör göras för att identifiera vilka områden som kan samordnas.
KPMG kan inte se att det skulle vara någon direkt överbemanning i bolaget. Ett möjligt undantag är inom fastighetsskötsel och
verksamhetsvaktmästeri som troligen kan effektiviseras och ett klargörande bör göras vad gäller fastighetsskötarnas arbetsuppgifter. Idag upplevs
det som att man får ut ett förhållandevis lite antal effektiva timmar per dag och fastighetsskötare. En från Ängelholmslokaler intern kartläggning
visar att fastighetsskötarnas vardag hackas sönder av verksamhetsvaktmästeri. Upp till 10 avbrott i fastighetsskötseln per dag och fastighetsskötare
har påvisats. Fastighetsskötarna lägger mer tid på verksamhetsvaktmästeri än vad avtalet med kommunen säger. Det innebär att
Ängelholmslokaler subventionerar verksamheterna från Ängelholmslokaler. Det är förvisso kommunala pengar vilket som, men för att få en
rättvisande redovisning bör detta ses över. Åtminstone två alternativ till lösning på detta finns:
• Att låta verksamheterna själva anställa sina verksamhetsvaktmästare, alternativt att kommunen bildar en grupp verksamhetsvaktmästare.
• Att internt inom bolaget dela upp fastighetsskötare och verksamhetsvaktmästare så att man arbetar med antingen eller.

Avseende målen i affärsplanen kunde KPMG konstatera att mycket handlar om företagskultur och behovet av samarbete och bemötande. Detta i
kombination med goda resultat vid medarbetarundersökningen indikerar att Ängelholmslokaler arbetar med att främja god företagskultur, samarbete
och nöjda medarbetare. Det står i stark kontrast till vad kommunen som kund uttrycker och vad intervjupersoner, framförallt före detta anställda,
vittnar om. Det blir med anledning av detta svårt för KPMG att dra några egentliga slutsatser kring rådande företagskultur och arbetsmiljö, men
KPMG kan dock konstatera att om det ligger någon sanning i uttalandena är detta en väsentlig anseenderisk för Ängelholmslokaler samt risk för att
osund företagskultur leder till ineffektiva och icke ändamålsenliga verksamhetsprocesser.
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Område 3 – Kostnadseffektivitet
Analys av Ängelholmslokalers kostnadseffektivitet
En analys av kostnadseffektiviteten i själva driften av bolaget kan KPMG inte ta ställning till då jämförande nyckeltal saknas. KPMG bedömer dock
att det inte finns någon uppenbar under- eller överbemanning i bolaget. Denna bedömning är en erfarenhetsbaserad sådan utifrån andra liknande
utredningar som KPMG har genomfört.
Ängelholmslokalers interna kontrollarbetet fungerar såtillvida att en intern kontrollplan upprättas årligen. Likaså en intern kontrollrapport. I praktiken
ifrågasätter KPMG om den har någon styrande effekt då 9 av 10 kontrollmoment i senaste internkontrollrapporten uppvisade brister. KPMG kan
även konstatera att det saknas dokumenterade rutiner för bolagets systematiska kvalitetsarbete. Nöjd Kundindex (NKI) och Nöjd Medarbetar Index
(NMI) mäts dock.
Frågan avseende kommunens kravställningar vid beställning av projekt behöver diskuteras mellan kommunen och bolaget. Bolaget upplever att
kommunens beställningar är för diffusa medan kommunen upplever att bolaget inte bygger enligt kommunens önskemål med följden att
fastigheterna blir alltför dyra i kommunens ögon. Uppföljning av projekt under byggtid uppvisar brister i kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av
projektekonomin, se nästkommande sida.
Upphandlingspolicy finns i kommunen och som bolaget enligt ägardirektiv är skyldig att följa. I stickprov av upphandlingar ser KPMG att den inte
följs och ett flertal brott mot LOU har konstaterats av KPMG. Arbetet med förebyggande insatser mot korruption och oegentligheter är bristfälligt
inom Ängelholmslokaler.
I intervjuer med före detta anställda på Ängelholmslokaler vittnar man även om misstankar om förskingring, personliga eller onödiga utgifter av
personal som registreras på andra, projektrelaterade kostnader.

I analyserade stickprov (se Analys – Stickprovsanalys nedan för detaljer) kan KPMG konstatera att Ängelholmslokaler tycks ha bristfällig
kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin. Vi konstaterar detta på basis av i de underlag som har tillgängliggjorts KPMG.
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Område 4 – Projektstyrning
Övergripande analys av projektstyrningen
Särskilt alarmerande i stickprovsanalyserna var de identifierade bristerna avseende efterlevnad av LOU vid användande av externa aktörer i
projekten. Intervjuer med före detta anställda bekräftar detta och indikerar även att detta eventuellt inte är ett problem som är begränsat till de
stickprov som analyserats inom ramen för detta projekt. Man indikerar även andra oegentligheter som jäv och korruption vid upphandling.
KPMG bedömer att det föreligger risk för bötesbelopp om Konkurrensverket fastställer att Ängelholmslokaler har upphandlat utan att följa LOU. Med
tanke på den omfattning som KPMG kan se i stickproven kan det handla om mångmiljonbelopp. Vår bedömning är dessutom att styrelsen rimligen
borde ha känt till detta. Var och en av styrelseledamöterna har ett personligt ansvar. Vid eventuell rättslig prövning kan det innebära att
styrelseledamöterna döms att betala böterna personligen. Förutsättningen är att det bedöms som att styrelsen åsamkat bolaget ekonomisk skada,
vilket KPMG inom ramen för denna rapport inte bedömer som orimligt. Utöver personligt ansvar för styrelsen har de också ett kollektivt ansvar. Det
innebär i praktiken att om man vid rättlig prövning anser att styrelsen ska betala det belopp som bedöms att bolaget har lidit skada så tas pengar
från de individer i styrelsen som har medel att betala detta. Därefter får de/den som betalat bötessumman driva en egen process mot övriga
styrelseledamöter om hen vill att bötessumman ska betalas av styrelsen som helhet.
Överlag konstaterades det vid analys av stickproven att det tycks vara bristfällig kostnadsstyrning, kontroll och uppföljning av projektekonomin i det
underlag som har tillgängliggjorts för KPMG. Bakgrunden till denna bedömning är i huvudsak att totalkostnad för projekten, efter avslut, i flera fall är
avsevärt högre än budget för projektet samt att flertalet budgetposter ofta bedöms som höga med inget eller bristfälligt underlag kring hur dessa
kostnader har bedömts. I internkontrollplanen för 2019 konstaterades även att av 33 pågående investerings- och underhållsprojekt saknade 12
budget och prognos (varav 10 projekt har ännu ej nått fasen för investeringsbeslut). Detta sammanvägt med de faktum att man ofta tilldelar externa
aktörer inom projekten uppdrag på löpande räkning och att det inte råder samsyn mellan Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun avseende
bolagets uppdrag (se Analys – Uppdragsefterlevnad ovan) indikerar en bristfällig kostnadsstyrning. Konsekvensen av detta kan leda till (och tycks i
flera av de analyserade stickprovsprojekten ha lett till) höga produktionskostnader och därav även hyressättning gentemot kommunen som
hyresgäster.
De brister som KPMG har identifierat bekräftas även av intervjupersoner som vittnar om bristfälligt eller avsaknad av budget för projekt, ekonomisk
uppföljning samt att man medvetet avrundar kostnader uppåt vid kostnadsbedömningar.
Ängelholmslokaler har gentemot Ängelholms kommun, som är deras beställare och uppdragsgivare, låg transparens avseende ekonomiskt
underlag för av kommunen beställda projekt. Detta indikerar ytterligare behovet av att uppnå samsyn kring bolagets uppdrag och se över
beställningsprocessen av bygg- och investeringsprojekt.
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Område 4 – Projektstyrning
Analys av saneringsarbeten på fastigheten Sockerbruket 11
Förfarandet kring saneringsarbetet på fastigheten Sockerbruket 11 (se ” Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus” i Bilaga 1 nedan) ses
som en särskild avvikelse sett till de analyserade stickproven. Nedan KPMGs analys specifikt kopplat till Ängelholmshems beslut att utreda
fastigheten Sockerbruket 11 avseende markföroreningar för att sedan utföra ytterligare saneringsarbeten:
•

Ängelholmshem borde involverat kommunen innan beslut tagits avseende utredning och saneringsarbete. Kommunen bör även ha varit
involverade i beslutsfattandet kring detta och bör formellt ha inkommit med en beställning avseende saneringsentreprenad för att möjliggöra
nybyggnationsprojektet.

•

Ängelholmshem borde ha tagit hänsyn till tidigare utförda utredningar. Om man gjort det borde man även i detta skede ha kommunicerat med
kommunen och etablerat en samsyn kring vägen framåt.

•

Om Ängelholmshem omprövar och förkastar tidigare utredningar som pekar på att ytterligare saneringsarbete är onödigt bör detta motiveras och
dokumenteras tydligt. Mot bakgrund av att saneringsarbetet utgör en avsevärd kostnad (total kostnad uppgår till 19 699 539 SEK, se Bilaga 1
avseende detaljer kring projektkostnader) är det mycket ineffektivt kostnadsmässigt att genomföra en sådan entreprenad helt eller delvis i
onödan.

•

Utöver ovan bedöms det även som olämpligt att ett företag utreder saneringsbehovet av fastigheten, för att sedan tilldelas
entreprenaduppdraget.

Sammanfattningsvis kan inte KPMG få en tydlig enhetlig bild kring förfarandet saneringsarbetet på Sockerbruket 11 och framförallt syftet med detta.
KPMG kan konstatera att inga beslut finns dokumenterade.
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Område 5 – Styrning, ledning och samordning
Analys av Ängelholmslokalers styrning, ledning och samordning
Styrning, ledning och samordning är bristfällig. Enligt ägardirektivet ska bolaget drivas med ett koncerntänk där även kommunen är en del av
koncernen. KPMG bedömer att detta saknas och att goda relationer till kommunen som ägare inte har uppmuntrats av bolagets ledning. Det finns
många områden där samordning kan ske med följden att kostnader kan minska, t.ex. löneadministration och övriga administrativa processer och
HR.
Koncernstyrningen är bristfällig och näst intill inget samarbete med kommunen förekommer. Bolaget upplevs ha en egen agenda och
ryktesspridningen är stor. Uppfattningen bland många är att Ängelholmslokaler har den egna vinningen i fokus. Ängelholmshem vägrade t.ex. att
följa ägarens vilja att bygga koncepthusen för att de inte passade in i bolagets bestånd. Ängelholmslokaler vägrar också att anpassa nyproduktion
till en standard som ägaren vill ha. Kommunen har ett 30-årsperspektiv medan bolaget bygger för betydligt längre tidshorisont och därmed betydligt
högre kostnader. Före detta anställda vittnar även vid intervjuer om att VD uppmanade sin personal att inte ha alltför goda relationer med
kommunen.

Ägarsamråden behöver skärpas till sitt innehåll och mer handla om hur bolaget uppfyller sitt uppdrag som är beskrivet i ägardirektiv. En mer eller
mindre fast dagordning bör upprättas där viktiga och strategiska områden avhandlas istället för som i dagsläget avhandla stort som smått.
Med utgångspunkt i de intervjuer som KPMG har genomfört med av Ängelholmslokaler anlitade entreprenörer kan KPMG konstatera att relationer
med externa aktörer på marknaden är dålig. Bolaget har alltmer svårt att få in anbud i sina upphandlingar och skyller detta på att det är och har varit
högkonjunktur i byggbranschen, vilket är en åsikt som de intervjuade entreprenörerna inte delar. Entreprenörerna säger istället att de inte är
intresserade av att jobba med bolaget då entreprenörerna upplever att det är en otrevlig stämning i möten med Ängelholmslokaler under pågående
projekt, förfrågningsunderlaget utformas så att bolaget friskriver sig helt från ekonomiska risker och lägger all risk på entreprenörer och att det är
onödigt höga besiktningskostnader där kostnaderna läggs på entreprenören. Sammantaget kan KPMG konstatera att flertalet entreprenörer har
förlorat pengar i projekt som de genomfört åt bolaget och överväger att inte lägga anbud så länge Ängelholmslokalers styrs som det gör. Utöver den
uppenbara konsekvensen av att man inte får in anbud vid upphandlingar, vilket i förlängningen lett till att bolaget tilldelat totalentreprenadsuppdrag
utan att upphandla det (exempelvis i fallet vid nybyggnation av en förskola på fastigheten Rektorn 3, se Utredning 4 ovan), drar KPMG även
slutsatsen att det kommer att vara svårt för bolaget att återfå en god relation med marknaden utan att man genomför större förändringar i bolagets
styrning, ledning och organisation.
Den bild som förmedlas vid intervjuer med före detta anställda är en toppstyrd organisation där VD har en militärisk ledarstil. Intervjuerna indikerar
även bristfällig psykosocial arbetsmiljö med dålig kvinnosyn och eventuellt förekommande av trakasserier. Detta har inte kunnat bekräftats, men
ligger det någon sanning i uttalandena är detta en väsentlig anseenderisk för bolagen och kommunen.
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Slutsatser och
rekommendationer

Slutsatser och rekommendationer

Slutsatser

Sammanfattande slutsatser och konsekvensbedömningar
Följande KPMGs sammanfattande slutsatser och möjliga konsekvenser av de brister som har identifierats i projektet:
•

Brister vid upphandling och i en del fall medvetet åsidosättande av LOU har identifierats i samtliga analyserade byggprojekt, vilket kan leda till
betydande bötesbelopp för Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Enligt de budgetunderlag som KPMG fått tillgång till för de aktuella
stickproven, uppgår de samlade kostnaderna för tjänster som utförts av externa aktörer (konsulter, entreprenörer och besiktningsmän) och som
inte bedöms ha upphandlats i enlighet med LOU eller saknar dokumentation som påvisar att så är fallet, till 99 119 384 SEK.

•

KPMG bedömer att bolagets kostnadsstyrning är undermålig i förhållande med god praxis. Vidare bedömer KPMG att det finns en otillräcklig
samsyn kring bolagets uppdrag samt en bristfällig samverkan och samordning med kommunens övriga verksamheter. I förlängningen leder
dessa till ett ineffektivt nyttjande av kommunala medel, vilket kan ses i flertalet av de stickprov som KPMG har analyserat.

•

KPMG har konstaterat bristande tillämpning och ändamålsenlighet i bolagets interna kontrollarbete, vilket i förlängningen utgör en risk för
bristande regelverk- och policyefterlevnad samt otillräckligt förebyggande av oegentligheter och korruption. Det utgör även en risk för att man
inte proaktivt identifierar bristfällig kostnadsstyrning i verksamhet och projekt eller att verksamheten bedrivs i enlighet med satta ägardirektiv och
mål.

•

KPMG uppfattar att bolaget saknar goda relationer med flera externa aktörer på marknaden, vilket försvårar upphandling och genomförande av
byggprojekt. KPMG drar även slutsatsen att det kan vara svårt för bolaget att återskapa ett generellt förtroende på marknaden utan att
genomföra större förändringar i bolagets styrning, ledning och organisation. Exempel på allvarliga brister är; undermåliga underlag vid
upphandling där bolaget frånskriver sig all risk, upprepade tillfällen där representanter från bolaget skällt ut entreprenörer vid sammanträden
samt en återkommande beskrivning av att bolaget uppfattas vilja sätta dit entreprenörerna. Ett konkret exempel på vad detta kan leda till är
nybyggnation av förskola (Rektorn 3), där inga entreprenörer lämnade anbud på entreprenaden, men där MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg
AB sedan tilldelas totalentreprenadsuppdraget utan upphandling.

•

KPMG har fått indikationer om att det råder en bristfällig psykosocial arbetsmiljö inom bolaget vilket uppges kan ha tagit sig uttryck i trakasserier,
degradering eller uppsägning i de fall man har gått emot bolagets ledning eller påpekat brister och identifierat oegentligheter. Detta har inte
kunnat bekräftas inom ramen för denna genomlysning, men ligger det någon sanning i uttalandena är detta en väsentlig anseenderisk för
bolagen och kommunen, vilket även utgör en risk för övriga slutsatser ovan.

Baserat på ovan analys och slutsatser presenteras i nästa avsnitt rekommendationer för att adressera ovan beskrivning brister och konsekvenser.
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Rekommendationer
KPMG har tillräckligt underlag för att konstatera att Ängelholmslokaler inte följer styrdokument, regler och riktlinjer och att detta medfört omfattande
merkostnader, vidlyftighet med offentliga medel och i vissa fall risk för lagbrott. Intervjupersoner vittnar även om en osund bolagskultur med
omfattande anseenderisker till följd för bolaget och kommunen, såväl internt som externt. Baserat på detta bedöms det som nödvändigt att angripa
identifierade problem och brister ur ett helhetsperspektiv och KPMG förslår därför att Ängelholms kommun skyndsamt initierar en kommun- och
bolagsövergripande utredning av ägarstruktur, organisation och förvaltning av Ängelholmslokaler.
Rekommendation
•

Mycket skyndsamt utreda ny ägarstruktur, organisation och förvaltning av Ängelholmslokaler. Utredningen bör beröra alla möjliga alternativ och
innefatta kommunens, Ängelholmslokalers och Ängelholmshems roll i det slutgiltiga förslaget. Utredning och slutgiltigt förslag bör även särskilt
innefatta:
• Genomgång av upphandlingsprocessen samt tillhörande riktlinjer och kontroller, med syfte att beskriva konkreta förbättringsåtgärder för att
säkerställa en effektiv och transparent upphandlingsprocess samt efterlevnad av LOU.
• Genomgång av processer för projektstyrning på verksamhets- och projektnivå, med syfte att beskriva konkreta förbättringsåtgärder för att
hantera identifierade brister kring kostnadsstyrning och kostnadskontroll.
• Genomgång av verksamhetens övergripande processer och rutiner för internkontroll, med syfte att beskriva konkreta förbättringsåtgärder för
att säkerställa effektiva styr- och ledningsprocesser samt ändamålsenlig uppföljning.
• Framtagande av konkret handlingsprogram för att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö och en god bolagskultur, ledd av
organisationens VD och ledningsgrupp.
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Bilaga 1 –
Stickprovsanalys

Stickprovsanalys – Metodbeskrivning

Metodbeskrivning – Utredning 4
Övergripande
Analys av stickprov har genomförts genom dokumentstudier och ett antal intervjuer, dels på plats i Ängelholm och dels via telefon och mail.
Analysen delas in i fem delmoment som beskrivs nedan. Varje delmoment av projektet utreds med ett antal frågeställningar som utgångspunkt.

Dokumentstudier har genomförts av för KPMG tillgängligt underlag per projekt på projektplattformen iBinder. Efter genomgång av underlag på
iBinder har frågor författats och skickats till Ängelholmslokaler och/eller Ängelholmshem via email. Dessa har besvarats av respektive bolag och
sammanställts i ett dokument per projekt. Svaren har sedan analyserats och dokumenterats av KPMG. Frågor som kvarstår efter detta har
utarbetats och tagits upp vid intervjuer med personer i ledande befattning på bolagen samt sammanställts och skickats till dessa via email.
Fem stycken stickprov av projekt utförda av Ängelholmslokaler har analyserats enligt metodiken nedan. Efter dessa analyserade KPMG på uppdrag
av vår uppdragsgivare även fem ytterligare projekt utförda av Ängelholmshem. Även dessa analyserades enligt metodiken nedan.
Resultatet från datainsamlingen via dokumentstudier, intervjuer och mailkorrespondens har sammanställs per utrett stickprov och redovisas i
följande bilaga med uppdelning enligt delmoment nedan:

Beställningsprocessen

Frågor som besvaras:

Förkalkyler

Frågor som besvaras:

— Hur ser
— Vilka förstudier är
beställningsprocessen ut i
genomförda?
projektet?
— Hur förhåller sig den till
styrdokument och
riktlinjer?

Upphandling

Utförandeprocessen

Kostnadseffektivitet

Frågor som besvaras:

Frågor som besvaras:

Frågor som besvaras:

— Hur är projektet
upphandlat?

— Hur följs projektet upp
under byggtid?

— Hur kostnadseffektivt
är projektet?

— Har gällande lagstiftning — Finns avvikelser i
följts?
projektet avseende
kvalitet och
leveranstider?

— Finns krav på hur en
färdig beställning ska
vara?

— Finns avvikelser i
projektet avseende
kostnader?

— Hur agerar bolaget vid
avvikelser?
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Stickprovsanalys –
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Stickprovsanalys – Nybyggnation förskola

Beställningsprocessen
Uppdragsbeställning 412 – Uppdrag från kommunstyrelsen att beställa en nybyggnation av förskola på fastigheten Rektorn 3
I ett sammanträde 2017-01-18 beslutar Ängelholms kommunstyrelse att man ger Servicestöd i uppdrag att av Ängelholmslokaler beställa en ny
förskola för fyra avdelningar samt en utegrupp på fastigheten Rektorn 3 (se beslut KS 2017-01-18). Till följd av detta skickar Planeringschef
Lärande och Familj på Ängelholms kommun, 2017-03-06 en beställning till Ängelholmslokaler (se beställning 412) Rektorn 3. I beställningen anges
det att man gör en beställning av projektet och inte en beställning av prisuppgift (se Beställning 412).
Enligt ekonomiansvarig, Ekonomi- och administrativchef på Ängelholmslokaler, har kommunen inte gett Ängelholmslokaler några ekonomiska
förutsättningar för projektet, vilket inte heller framkommer i det granskade underlaget. Ekonomi- och administrativchef tillägger dock att man i ett
senare skede tar fram en budgetkalkyl på 31 000 000 SEK och att en justerad kalkyl ska tas fram efter upphandling av entreprenaden. I enlighet
med skrivelse i beställningsblanketten vid beställning av projekt och inte prisuppgift, uppfattar Ängelholmslokaler att projektet har öppen ekonomi,
att det inte finns någon gräns för de ekonomiska ramarna samt att man kommer att utföra en entreprenad eller ett avtal i enlighet med bilagan till
beställningen (se beställning 412). Bifogat till beställningsformuläret är sammanträdesprotokollet från kommunstyrelsen beskriven ovan, som alltså
är uppdragsbeskrivningen. Enligt minnesanteckningar från 170126 är Planeringschef Lärande och familj budgetansvariga för projektet.
I samma sammanträdesprotokoll har kommunstyrelsen tagit beslut om att ge Servicestöd i uppdrag att av Ängelholmslokaler beställa rivning av
Tegelgårdens förskola och samtidigt beställa nybyggnad av en förskola för 8 avdelningar samt vid behov beställa ersättningslokaler under
byggtiden. Detta hanteras av Ängelholmslokaler som en separat beställning med två projekt, ett projekt för evakuering och ett projekt för rivning och
nybyggnad. Detta ingår alltså inte inom ramarna för Rektorn 3 och har inte utretts ytterligare.
Man har tidigare lagt en beställning 2015-04-15 (med KLK beställningsnummer, 249) på att ett migrationsboende för ensamkommande flyktingbarn
på fastigheten Rektorn 3. Denna beställning ersätts i och med beställningen daterad 2017-03-06 till att bara omfatta nyproduktion av en ny förskola.
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Förkalkyler

Kravställning från Ängelholms kommun och brukare
Krav från kommunens sida framgår i huvudsak via beställning från fastighetsstrategen. Ängelholms kommun har även haft representanter med
under framtagandet av förfrågningsunderlaget.

I dokumentet ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” framkommer även att en arbetsgrupp har tillsats med syfte att ta fram
ett funktionsprogram för projektet. Deltagare i arbetsgruppen är Ängelholmslokalers projektledare, (vilken sedermera avslutat sin tjänst vid bolaget)
två förskolechefer, Planeringschef för Lärande och familj, arkitekt, måltidschef, Lokalvårdschef och extern byggledare. Funktionsprogram togs fram
med syfte att sätta ramarna för verksamhetens krav och önskemål på funktionsenliga förskolelokaler. Förskolans pedagogik och verksamhetens
önskemål om hur förskoleverksamhet ska bedrivas i Ängelholms kommun i framtiden har beaktats. Trygghet och säkerhet har även beaktats högt.
Funktionsprogrammet för Rektorn 3 har den kravspecifikation med funktioner som Lärande och familj önskar appliceras på framtidens nyproduktion
av förskolor.
Information om projektekonomi enligt ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705”
I dokumentet ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” anges att planeringschef för Lärande och Familj som ska bära
hyreskostnaderna har deltagit i alla beslut under framtagande av programhandlingar. Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, har tagit del av de
ekonomiska besluten via protokoll. Samtliga ekonomiska beslut som tagits är särredovisade i protokoll för framtagande av programhandlingar och
godkända av planeringschef Lärande och Familj. Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun har även tagit del av ekonomiska beslut utan
invändningar.
Dåvarande projektledare, (vilken sedermera avslutat sin tjänst vid bolaget) har muntligt meddelat planeringschef, Lärande och Familj som ska bära
hyran att han har mandat att fatta beslut. En budgetkalkyl på 31 000 000 SEK, exklusive moms är upprättad. Sammanställning på budgetkalkylen
och ekonomiska beslut tagna av Lärande och Familj översändes till Ekonomichef, fastighetsstrateger samt planeringschef (samtliga på Ängelholms
kommun). Detaljkalkyl var ännu ej upprättad vid denna tidpunkt på grund av tidsbrist då projektering avslutades 2017-07-07.
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Förkalkyler

Budgetunderlag och preliminära hyresberäkning från Ängelholmslokaler
Nedan ses en summering av förkalkyler, budgetunderlag och hyresberäkningar som identifierats under stickprovsanalysen i kronologisk följd:
•

Enligt ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” finns en budgetkalkyl på 31 000 000 SEK, exklusive moms upprättad. Detta
är innan upphandling av entreprenör sker. KPMG har inte fått ta del av denna budgetkalkyl, annat än att den omnämnts i projektsummeringen av
tidigare projektledare (vilken sedermera avslutat sin tjänst vid bolaget) .

•

2017-12-07 finns en budget i enlighet med Ängelholmslokalers budgetmall för större projekt finns upprättad av projektledare. Detta är alltså efter
att totalentreprenör har utsetts. I denna anges att total byggkostnad uppgår till 40 174 000 SEK. Mer detaljerad specifikation av denna budget
ses på nästkommande sida.

•

2018-10-15 sände Ängelholmslokaler över ett excelark innehållande en preliminär hyresberäkning till Ängelholms kommun. I detta anges att
total byggkostnad uppgår till 40 174 000 SEK och hyresberäkningen är alltså baserad på budgeten från 2017-12-07.

•

2019-09-17 översände Ängelholmslokaler ett excelark innehållande en ny preliminär hyresberäkning till kommunen. I detta anges att total
byggkostnad uppgår till 53 000 000 SEK.

•

2019-10-16 översände Ängelholmslokaler ett excelark innehållande ytterligare en hyresberäkning till kommunen. I denna anges att total
byggkostnad uppgår till 43 937 000 SEK. Detta är den senaste versionen av hyresberäkningar för Ängelholmslokalers fastigheter och tillämpas
idag. Filen utgör budgetunderlag för Ängelholmslokaler för räkenskapsåret 2020.

Totalentreprenören MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB för projektet anger på sin hemsida (http://www.mtabygg.se/portfolio-items/ekensforskola/ tillgänglig 2020-02-04) att kontraktssumman för Ekens förskola uppgick till cirka 38 MSEK. Det finns alltså en avvikelse gentemot mot
budgeterad entreprenadssumma i budgetunderlag från 2017-12-07 på cirka 3 MSEK. AB Ängelholmslokaler har kommenterat detta med att total
entreprenadkostnad är 39,1 MSEK och att de inte kan kommentera uppgifter från MTAs hemsida.
I ”Ekonomi” nedan ses en övergripande sammanställning av budget- och förkalkylsunderlag över tid.
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmslokaler
Ängelholmslokaler har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2017-12-07 med sammantagen totalkostnad för projektet på
40 174 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmslokaler framtaget
budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total projektkostnad

40 174 000SEK

100 %

Byggherrekostnad

1 901 000 SEK

4,7 %

Platsomkostnad

0 SEK

0%

Anslutningsavgifter

600 000 SEK

1,5 %

Konsultkostnad

2 048 000 SEK

5,1 %

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0%

Entreprenadkostnad

34 760 000 SEK

86,5 %

Kontroll och
besiktningskostnad

315 000 SEK

0,8 %

Garanti och överlämning

350 000 SEK

0,9 %

Räntekostnader

200 000 SEK

0,5 %
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Förkalkyler

ÄTA enligt ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705”
Beslut om två stycken ÄTA omnämns även i dokumentet. Den första är avseende uppförande av konst på Rektorn 3. Nedan ses en
sammanfattning av bakgrunden till detta:

Projektledare (vilken sedermera avslutat sin tjänst vid bolaget) har haft möte med Enhetschef Samhälle på Ängelholms kommun angående
konstutsmyckning på Rektorn 3. Projektledaren kontaktar Enhetschef Samhälle vid flera tillfällen. 2019-06-14 mailar projektledare Enhetschef
Samhälle och önskar att få information om hur arbetet går med att utse konstnär på Rektorn 3 samt om förslag finns på uppförande, om konsten
ska det vara utomhus, inomhus eller båda. Dessutom önskar hen att Enhetschef Samhälle så snart som möjligt kan återkoppla. Enhetschef
Samhälle svarar samma dag att hon kommer att sätta igång med denna process efter semestern, varav projektledaren meddelar att då man
kommer gå på upphandling 2019-07-07 (som projektledaren har meddelat Enhetschef Samhälle vid deras möte) är efter semester för sent samt att
hen önskar få en indikation från Enhetschef Samhälle på eventuellt uppförande till upphandling så vi inte står med för stora ÄTA kostnader.
Projektledaren återkommer återigen till Enhetschef Samhälle när hen inte har fått någon återkoppling. Hen meddelar att om återkoppling uteblir
avseende uppförandet av konst kommer det handlas upp som en ÄTA och flaggar för att det kommer bli stora omkostnader då alla handlingar
måste göras om i efterhand.
Den andra ÄTA som omnämns är att kommunens IT ska utföras i entreprenaden. Information om denna har KPMG inte fått ta del av.
ÄTA enligt budgetunderlag och ÄTA – lista
I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmslokalers projektledare (fortfarande anställd) daterad 2017-12-07 har man budgeterat för 3 160 000 SEK
i ÄTA-kostnader. Detta utgör 10 % av budgeterad entreprenadsumma om 31 600 000 SEK.
KPMG har fått ta del av en slutgiltig ÄTA-lista daterad 2018-07-05. Då entreprenaden utförs på löpande räkning är denna lista i praktiken en
sammanställning av förändringar i förhållande till kontraktshandlingarna. I listan framkommer det att det är övervikt på avgående kostnader i
jämförelse med tillkommande, se totalt 1 951 308 SEK avgående kostnader och 63 350 SEK i tillkommande kostnader gentemot underliggande
budgetkalkylen. Detta bör i teorin innebära att den budgeterade entreprenadkostnaden minskat med 1 887 958 SEK.
ÄTA som omnämns ovan i ”Summering projekt Rektorn 3 nyproduktion förskola 170705” finns inte dokumenterade i ÄTA – listan.
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Upphandling

Upphandling – Konsulter för projektering
Avtal med konsulter inom KA, El, byggledning, mark, geoteknik, trafik, utemiljö, VVS och storkök finns, där dessa har tilldelats
projekteringsuppdrag för upprättande av förfrågningsunderlag. Samtliga avtal skrivs med ett rörligt arvode med timpriser enligt separata
uppdragsbekräftelser per disciplin. Byggprojektledning upphandlades från 2017-02-20 till projektets slut. Ramböll har skickat in ett anbud för Miljöoch geoteknisk undersökning av fastigheten Rektorn 3. Anbudet baseras på en förfrågan per mail daterat 2017-02-09.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa
konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid
tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter valts utan
upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget.
Före detta VD Ängelholmslokaler har skrivit under de flesta av uppdragsbekräftelserna med konsulter för projektering.

Totalt har man budgeterat 2 048 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.
Upphandling - Entreprenör
Bygglov för projektet beviljas 2017-07-06 och projektet upphandlas och annonseras sedan på Visma TendSign som en totalentreprenad med
tillhörande förfrågningsunderlag som skickas ut 2017-07-07. Anbudstiden sträcker sig till 2017-09-11. Enligt anbudsöppningsprotokoll daterat 201709-12 inkommer inga anbud för projektet.
Ett kontrakt finns mellan MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB och Ängelholmshem daterat 2017-11-10. Kontraktet omfattar en
totalentreprenad som ska utföras på löpande räkning. Enligt byggchef på Ängelholmslokaler har före detta VD för Ängelholmslokaler tilldelat MTA
uppdraget om att utföra totalentreprenaden på löpande räkning utan upphandling. Ängelholmslokaler har inget ramavtal med MTA. Varför man inte
har fått några anbud är enligt byggchef svårt att svara på, då det är marknaden som bestämmer.
Ovan bekräftas enligt uppgifter från anonyma källor som KPMG har intervjuat som tidigare har arbetat på Ängelholmslokaler. En intervjuperson
berättar att Ängelholmslokaler troligtvis tilldelat MTA uppdraget för nybyggnaden av förskolan på Rektorn 3 utan upphandling. Vidare meddelas
även att anledningen till att ingen lämnar anbud vid Ängelholmslokalers upphandlingar beror på att ingen entreprenör kan komma överens
medbolagets ekonomi- och administrativa chef. Denne försöker inte samarbeta med entreprenörerna utan gör allt för att ”sätta dit” dem. Det
framkommer även av en annan, oberoende källa som KPMG har intervjuat att aktörerna på marknaden säger att byggchef gör allt för att alienera
sig gentemot marknaden och att de därför inte vill inte jobba med hen.”
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Upphandling
Upphandling – Besiktningsmän

Ingen dokumentation avseende avtal och/eller beställningsskrivelser har gjorts tillgänglig KPMG. Besiktningar förekommer dock i projektet, se
utförandeprocessen nedan. Beställning av besiktningsmän har dock enligt Ängelholmslokaler skett på samma sätt som vid beställning av konsulter
för projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa
besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har
tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har
besiktningsmän valts utan upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som
har tilldelats uppdragen har inte tillfrågats.
Totalt har man budgeterat 315 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG
inte fått ta del av.
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Upphandling
Upphandling – HVB hem

Som beskrivs i ”Rektorn 3 – Beställningsprocessen” ovan har man tidigarelagt en beställning 2015-04-15 (med KLK beställningsnummer, 249) på
att ett migrationsboende för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Rektorn 3, vilken har ersätts i och med beställningen daterad 2017-03-06
till att bara omfatta nyproduktion av en ny förskola.
Projektet för nyproduktion av migrationsboende upphandlades av Ängelholmslokaler och enligt dokumenterat tilldelningsbeslut skickade MVB syd
AB, Pamil modulsystem, Kunos Bygg AB och BAB byggtjänst AB in anbud och MVB Syd blev antagen entreprenör. Enligt tilldelningsbeslutet skrevs
avtal med antagen entreprenör först 2015-09-11.
Projektet påbörjas dock aldrig och projektledare (vilken sedermera avslutat sin tjänst i bolaget) på Ängelholmslokaler avslutar avtalet skriftligen via
mail (2016-10-06) till arbetschef på MVB enligt nedan:
”Hej xxxx,

Bekräftar härmed skriftligt av vårt tidigare telefonsamtal gällande Rektorn 3 enligt nedan:
Undertecknad från Ängelholmslokaler har ej haft firmatecknade och därmed är beställningen inte giltigt.
Anbudets giltighetstid har passerat 120 dagar enligt AFB.33 och vi har inte förlängt anbudet.
Det är inte upprättat något kontrakt för upphandlingen regelrätt då det är avrop som anges.
Bygghandlingar saknas och FFU är väldigt bristfälligt.
Det som beställningen från kommunen vill är att ha en färdig produkt vilket ej är upphandlat. Utemiljö och komplementbyggnader saknas.
De nya kraven från migrationsverket på brand och övrigt är ej projekterat.

Med anledning av ovan kommer vi göra om upphandlingen.
Hoppas och håller tummarna för att det kommer vara MVB som går vinnande ur den kommande upphandlingen.
Under november tas FFU fram, återkommer om när det kommer publiceras.
Med vänlig hälsning
Projektledare” (vilken sedermera avslutat sin tjänst i bolaget)
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Upphandling

Upphandling – HVB hem, fortsättning
Nedlagda kostnader för projektering av HVB hem är beslutat belasta förskolans hyra och tillkommer med cirka 1 MSEK exklusive moms. Dessa
kostnader ses som en post under ”Övriga konsultkostnader” om 1 073 000 SEK i budgetunderlaget från 2017-12-07, framtaget av dåvarande
projektledare på Ängelholmslokaler.
KPMG har intervjuat en anonym källa på MVB Syd AB som beskriver förfarandet kring Rektorn 3. Det var först menat att det skulle byggas ett
flyktingboende. I detta skede tog Ängelholmslokaler in anbud och MVB vann upphandlingen. MVB ritade och stod i begrepp att bygga, men det
visar sig att bygglovet hade blivit överklagat och projektet blev inte av. Efter en tid annonserar Ängelholmslokaler om nybyggnad av en förskola
istället, men det förfrågningsunderlaget var så skrivet att MVB inte ville lägga ett anbud. Det var för stora risker och en del av riskerna berodde på
otydligt förfrågningsunderlag. Exempelvis stod det i förfrågningsunderlaget att det skulle vara jordvärme som uppvärmning och om detta inte gick
skulle bergvärme användas. På fråga om hur detta skulle regleras i anbudssumman svarar Ängelholmslokaler att det får anbudsgivaren själva
avgöra, d.v.s. entreprenörerna förväntades lägga ett fast pris oavsett som det skulle kunna bli jordvärme eller om bergvärme (som är betydligt
dyrare) måste användas. Efter en tid får MVB reda på att bygget ändå är igång och att MTA har fått uppdraget att bygga förskolan. Via olika
kontakter får MVB reda på att Ängelholmslokaler ville prova på partnering och lade uppdraget på MTA.
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Utförandeprocessen
Projektledare hos Ängelholmslokaler slutar på bolaget i anslutning till upphandling 2017-07-07 och efterträds av annan fortfarande anställd i
bolaget.
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kontrollplan i enlighet med Plan- och bygglagen finns framtagen av byggprojektledare från, J. Losell Projektledning AB, daterad 2018-03-02.
Ett utkast till arbetsmiljöplan för projektet finns dokumenterad, men denna är inte färdigställd och utgör endast underlag till en arbetsmiljöplan.
Status på dokumentet är förfrågningsunderlag. Skyddsombud på arbetsplatsen tycks exempelvis inte vara utsett. Arbetsmiljöplaner finns även
dokumenterade för storkök, mark och VVS, framtagna av ansvariga underentreprenörer.
För projektet finns 6 dokumenterade kvalitetsmöten och kvalitetsrevisioner. Vid mötena deltar byggledare från J. Losell Projektledning AB och
totalentreprenören MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB, samt någon underentreprenör vid ett enstaka tillfälle. Projektledare från
Ängelholmslokaler deltar vid möte 3 (2018-09-06). Vid mötena går man igenom samtliga fackområden inom byggprojektet (exempelvis
myndighetskrav, mark, el etc.). För dessa säkerställer man att man undviker moment som får stora konsekvenser om de missas, samt moment
som är svåra att kontrollera i efterhand (exempelvis tätskikt under andra skikt). Detta kontrolleras med egenkontrollsystem per disciplin som utförs
av för disciplinen ansvarig entreprenör. Avvikelser i egenkontrollsfrekvenser tycks förekomma i projektet och konstateras i protokollet, men det
framkommer inte hur dessa avvikelser hanteras.
Kontrollplan finns upprättad av kontrollansvarig för projektet.
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Utförandeprocessen
Byggmöten
För projektet finns 11 dokumenterade byggmöten. Ängelholmslokaler närvarar via projektledare vid byggmöten under perioden 2018-05-14 till
2019-01-08. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi och ÄTA. Vid första byggmötet bestäms att en ÄTA lista ska upprättas med
datum och lämnas över ifylld så långt man har kommit i prissättningen torsdagen innan byggmöte. Denna punkt kvarstår på de fem första
byggmötena och ÄTA-lista är inte översänd till projektledare förens 2018-09-25. Projektledare granskar listan och 2018-11-12 bokas tid för
ekonomigenomgång. 2018-11-26 framkommer det att ekonomimötet är genomfört och att projektledare saknar prissatta avvikelser och vill ha detta
på plats senast 2018-11-30. Efter detta hålls ytterligare ett ekonomimöte 2018-12-04, med noteringen ”fortsättning följer…” i det sista
byggmötesprotokollet.
Om projektet ligger i fas ekonomiskt saknas det uppgifter om i samtliga byggmötesprotokoll.
Samtliga byggmötesprotokoll skrivs under av byggprojektledare från, J. Losell Projektledning AB.

Egenkontrollsystem
Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig underentreprenör. Egenkontrollsdokument som är
ifylld och intygad av ansvarig entreprenör finns endast dokumenterat för brand. I övrigt finns bara checklistor för El, VS, Vent och bygg
dokumenterade, men dessa är inte ifyllda av ansvarig entreprenör.
Slutbesiktning
En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. KPMG kan konstatera att det finns några protokoll från slutbesiktning av projektet
daterat 2019-01-28. Slutbesiktning utförs inom flertalet olika fackområden (Luft, rör, Styr etc.). Ett antal fel konstateras vid slutbesiktning, där
majoriteten av felen av besiktningsmannen anses entreprenören ansvarig. Entreprenaden godkänns 2019-01-31 och parterna har överenskommit
att fel skall avhjälpas utan dröjsmål, dock senast till 2019-02-08.
Efterbesiktningar sker dock i stor omfattning efter slutbesiktning, totalt finns fem efterbesiktningar dokumenterade. Den sista efterbesiktningen
utförs 2019-06-20 och utgör endast en besiktning av markarbeten. Ängelholmslokaler har kommenterat efterbesiktningar med att dessa utförs tills
dess att fel och brister som entreprenören ansvarar för är åtgärdade.
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Kostnadseffektivitet
Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid
I tabellen nedan ses en sammanställning av budgetunderlaget över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det ursprungliga
budgetunderlaget.
Kostnadsunderlag

Estimerad total projektkostnad

Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholmslokaler, 2017-07-07

31 000 000

-

Ängelholmslokaler, 2018-10-15

40 174 000

34 %

Ängelholmslokaler, 2019-09-17

53 000 000

71 %

Ängelholmslokaler, 2019-10-16 (gällande)

43 937 000

42 %

Nuvarande hyresberäkning är alltså baserad på en total byggkostnad som är 42 % över ursprungligt budgetunderlag.
Kommentarer, Ängelholms kommun
Ängelholms kommun har inte fått något exakt svar till varför budgeten varierar så kraftigt, mer än att det råder en överhettning på byggmarknaden
och att det är dyrt att bygga med gällande byggindex. Den nytillträdde projektledare vid Ängelholmslokaler kommenterade dock vid sitt första möte
med kommunen att det, baserat på hans tidigare erfarenheter, var ovanligt exklusivt lertegeltak och markbelysning till en förskola. Vidare
kommenterar Ängelholms kommun att en del av kostnadsvariationen kan utgöras av ackumulerade upplupna kostnader i projektet p.g.a.
inriktningsändring från migrationsboende till förskola och att en förskola med mer m² yta är dyrare att bygga.
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Kostnadseffektivitet
Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid, fortsättning
Kommentarer, Ängelholmslokaler
Avseende kostnadsvariationen har Ängelholmslokaler kommenterat att Byggavdelningen har gjort en budget efter att omfattningen är klarlagd och
där entreprenadkostnaden är bedömd till 31,6 MSEK samt projektkostnaden till 40,2 MSEK. Entreprenaden är sedan upphandlad på löpande
räkning och där beräknad kostnad korrigerats i omgångar. Slutlig projektkostnad uppgår enligt Ängelholmslokaler till 44,2 MSEK. Noterbart enligt
Ängelholmslokaler är att projektet även innehåller kostnader (cirka 1,1 MSEK) för framtagande av handlingar till ett HVB hem men där Kommunen
ändrade sig och skulle ha en förskola istället.
Ängelholmslokaler kommenterar även den preliminära hyressättningen som skickades 2019-09-17 till kommunen baserad på en projektkalkyl om
53 MSEK. Bolaget uppger att det var ett missförstånd hos dem och att en felaktig projektkalkyl skickades iväg. Misstaget meddelas mottagare
samma dag. Enligt Ängelholmslokaler är nu korrekt slutprojektkalkyl grund för hyresbudget 2020.
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Kostnadseffektivitet
Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet
Sett till den budget som sattes för Rektorn 3 2018-10-15 ses följande som anmärkningsvärda:
•

Budgeterade ÄTA – kostnader om 3 160 000 SEK (10 % av entreprenadsumman). Då man utför projektet på löpande räkning, att projektet utgör
nyproduktion samt att har tagit fram funktionsprogram anser KPMG att posten är högt budgeterad. I ÄTA - listan framkommer det att det är
övervikt på avgående kostnader i jämförelse med tillkommande, se totalt 1 951 308 SEK avgående kostnader och 63 350 SEK i tillkommande
kostnader gentemot underliggande budgetkalkylen. Detta bör i teorin innebära att den budgeterade entreprenadkostnaden minskat med 1 887
958 SEK. Som kartlagts på tidigare sidor har projektkostnaden istället skenat.

•

Underlag för byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete är dåligt specificerat och dokumenterat. Man har endast angett 625 000
SEK för ”Projektledning, egen personal”. När KPMG ställde frågan till Ängelholmslokaler angående hur de beräknar arbete utfört av bolaget
svarade de att ”det uppskattas”.

KPMG har efterfrågat en sammanställning för total kostnad för avslutat projekt av Ängelholmslokaler, men har endast fått en slutlig beräknad
kostnad om 44 MSEK. Ingen budgetuppföljning eller utvärdering per budgetpost tycks ha skett.
Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet
ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid i enlighet med föregående
sida.
Hyresberäkningar

KPMG har fått ta del av hyresberäkningar för budgetår 2020 (sammanställt i ett excelark daterat 2019-10-16). KPMG har frågat Ekonomi- och
adminstrativ chef på Ängelholmslokaler angående hyresberäkningarna specifikt, med svar enligt nedan.
För att sätta en hyra på en fastighet använder sig Ängelholmslokaler av schablonprissättningar (kr/m²) av exempelvis central administration,
fastighetsunderhåll, el och uppvärmning. Dessa används generellt vid hyresberäkningar och är överenskomna med kommunen vid övertagandet av
fastigheter från kommunen under 2013.
Angivet värde under ”Anskaffningskostnad bygg” i excelarket för hyresberäkningar är totalkostnaden för genomfört byggprojekt. Detta är det enda
underlag som KPMG har fått ta del av gällande slutgiltig totalkostnad för projektet.

Avskrivningstiden för de olika fastighetstyperna bestäms som en genomsnittlig avskrivningstid beroende på vilken typ projektet avser.
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Stickprovsanalys – Anpassning av vårdboende

Beställningsprocessen
Uppdragsbeställning 552 – Uppdrag från Ängelholms kommun att beställa en anpassning av vårdboende Solhaga
En anställd med befogenhet vid Ängelholms kommun skickar 2018-03-03 en beställning till Ängelholmslokaler (se Beställning 552) av en
anpassning av lokalytan i vårdboende Solhaga på fastigheten Hjorten 1, adress Östervärn 2. I beställningen anges det att man gör en beställning av
projektet och inte en beställning av prisuppgift (se Beställning 552). Beställningens syfte anges som att man vill effektivisera lokalnyttjandet genom
att ställa om en lokal som idag används av hemtjänstområde Öst till nya vårdboendeplatser. Uppdraget innefattar att man ska anpassa lokalytan
som vid beställningens tidpunkt används som lokal för hemtjänsten till 4 stycken vårdboenderum. Man ska i samverkan med verksamheten ta fram
en enkel skiss över lokalytan där de 4 vårdboenderummen ska inrymmas och anpassningen ska genomföras snarast efter att hemtjänsten har
flyttat till nya lokaler. Flytten är planerad till augusti 2019.
Enligt Ängelholmslokaler har Ängelholms kommun inte gett dem någon budget* vid beställning, utan Ängelholmslokaler har endast utgått ifrån den
kostnad som MVB tagit fram som takpris i deras anbud (se Upphandling nedan) samt tillägg med egna kostnader och ÄTA-budget.
I beställningsformuläret anges det att projektet ska hyresbeläggas fastigheten samt att investeringsbeslutet är taget av fastighetsenheten.

*detta är medvetet från Ängelholms kommuns sida då man inte vill offentligagöra tänkt budget för projekt för att därmed riskera för hög anbud
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Förkalkyler

Budgetunderlag och preliminära hyresberäkning från Ängelholmslokaler
Nedan ses en summering av förkalkyler, budgetunderlag och hyresberäkningar som identifierats under stickprovsanalysen i kronologisk följd:
•

Ängelholms kommun har en intern förkalkyl som enligt uppgift uppgår till cirka 1 500 000 SEK. Detta var dock inte en ekonomisk förutsättning
som Ängelholmslokaler fick vid beställning. Detta utgör en grov uppskattning från kommunens sida baserat på nyckeltal och projektets
omfattning (ombyggnad av en yta i befintlig fastighet som ska delas i tre rum och bestyckas med tre badrum).

•

2019-08-30 lämnade MVB Syd AB anbud på totalentreprenad för att utföra anpassningsarbete i enlighet med framtagna bygghandlingar.
Ersättningen i anbudet uppgår till 1 780 000 SEK. Detta är cirka 19 % högre än Ängelholms kommuns förkalkyl på 1 500 000 SEK.

•

2019-09-02 finns en budget upprättad av projektledare vid Ängelholmslokaler där den totala projektkostnaden uppgår till 2,565 MSEK i
Ängelholmslokalers kalkyl. Detta har enligt Ängelholmslokaler redovisats för fastighetsstrateg på Ängelholms kommun.

•

2019-09-02 finns en budget i enlighet med Ängelholmslokalers budgetmall för större projekt finns upprättad av projektledare vid
Ängelholmslokaler . Detta sker efter att totalentreprenör har utsetts. I denna anges att total byggkostnad uppgår till 2 565 000 SEK. Mer
detaljerad specifikation av denna budget ses på nästkommande sida.

•

2019-09-12 upprättade Ängelholmslokaler en ny preliminär hyresberäkning till Ängelholms kommun. I denna anges att total byggkostnad uppgår
till 2 670 000 SEK.

Enligt Ekonomi- och administrativchef finns i nuläget ingen sammanställning av total kostnad för avslutat projekt. Detta kan redovisas först när alla
kostnader är framme, vilket brukar ta lite tid när det är löpande räkning och entreprenören måste få in alla kostnader först.

Produktionsplan
Enligt produktionsplan upprättad 2019-08-28 ska projektet löpa från början av september 2019 till mitten av december 2019 (samordnad provning
v.51). Slutbesiktning är satt till 2020-01-22.
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmslokaler
Ängelholmslokaler har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2019-09-02 med sammantagen totalkostnad för projektet på
2 565 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmslokaler framtaget
budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total projektkostnad

2 565 000 SEK

100 %

Byggherrekostnad

275 000 SEK

10,7 %

Platsomkostnad

0 SEK

0%

Anslutningsavgifter

0 SEK

0%

Konsultkostnad

148 000 SEK

5,8 %

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0%

Entreprenadkostnad

2 030 000 SEK

79,1 %

Kontroll och
besiktningskostnad

27 000 SEK

1,1 %

Garanti och överlämning

75 000 SEK

2,9 %

Räntekostnader

10 000 SEK

0,4 %
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Förkalkyler
ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmslokalers projektledare 2019-09-02 har man budgeterat 250 000 SEK i ÄTA-kostnader. Detta utgör cirka
14 % av budgeterad entreprenadsumma om 1 780 000 SEK (detta är takpriset angivet i MVB Syd Abs anbud).

Enligt Ängelholmslokaler är projektet precis avslutat, alla kostnader är inte framme ännu och det finns ej en komplett ÄTA lista. KPMG har därför
inte fått ta del av en slutgiltig ÄTA-lista. Då entreprenaden utförs på löpande räkning är denna ÄTA – listan i praktiken en sammanställning av
förändringar i förhållande till kontraktshandlingarna.
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Upphandling

Upphandling – konsulter för projektering
Avtal med konsulter inom KA, A, El, VS, Ventilation och brand finns, där dessa har fått i uppdrag att upprätta system och bygghandlingar för
projektet. Samtliga konsulter tilldelas uppdraget via beställning av Ängelholmslokaler med ett rörligt arvode med timpriser.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa
konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid
tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter valts utan
upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och inga fler konsulter har tillfrågats för uppdraget.
Totalt har man budgeterat 148 000 SEK för konsultkostnader i projektet.
Upphandling – Entreprenör

På förfrågan av Ängelholmslokaler lämnade MVB Syd AB 2019-08-30 anbud på totalentreprenad utföra anpassningsarbete i enlighet med
framtagna bygghandlingar av KA, El, VS, Vent och Brand. Ersättningen i anbudet uppgår till 1 780 000 SEK, exklusive mervärdesskatt. Inga andra
entreprenörer tillfrågas för utförandet av totalentreprenaden. Ersättning för eventuella ÄTA-arbeten regleras enligt gällande ramavtal.
Ängelholmslokaler har 2019-09-02 skickat en beställningsorder till MVB Syd AB där de beställer arbete med takpris enligt anbudet daterat 2019-0830. Beställningen är enligt ramavtal som löper under perioden 2017-01-16 till 2021-01-17.
I beställningsordern till MVB anges att uppdraget faktureras Ängelholms kommun. Enligt byggchef på Ängelholmslokaler, var denna formulering ett
felformulering från deras sida och att text i Vitec inte hade ändrats. I detta fall har MVB inte uppmärksammat detta då de har fakturerat
Ängelholmslokaler (och inte kommunen) enligt ramavtalet.
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Upphandling
Upphandling – besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, el och VS har skett på samma sätt som vid beställning av konsulter för projektering ovan. Även dessa
tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa
besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har
tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har
besiktningsmän valts utan upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som
har tilldelats uppdragen har inte tillfrågats.
Totalt har man budgeterat 27 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet.
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Utförandeprocessen
Produktionsplan
Enligt produktionsplan upprättad av MVB 2019-08-28 påbörjas projektet i början av september (vecka 36) med avslut och samordnad provning i
december 2019 (vecka 51). I samma plan ligger slutbesiktning som omfattar entreprenaden i dess helhet inlagd 2020-01-22. Slutbesiktningen
utfördes enligt plan, entreprenaden godkänns under slutbesiktningen och parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas till senast 2020-01-31.
Produktionsplanen tycks hållas i sin helhet genom projektet.
Projekteringsmöten
Projekteringsmöten innan upphandling av entreprenör hölls vid två tillfällen innan byggstart, 2019-07-11 och 2019-08-13. Vid det första mötet
närvarar (utöver projektledare från Ängelholmslokaler) representanter från White Arkitekter, Qreo och Brandkonsultbyrån.
I protokollen finns en stående punkt om ekonomi, där det framkommer att fakturor ska ställas och sändas till Ängelholmslokaler, kostnadsstyrning
av projektet ska ske kontinuerligt och att avvikelser från program eller eventuella tilläggskostnader både avseende projektets ekonomi och
konsultkostnader ska omedelbart meddelas beställaren. Utöver de projektörer som även närvarade vid projekteringsmöte 1 närvarar även MVB,
som senare tilldelas totalentreprenörsuppdraget, vid projekteringsmöte 2. Bygg-, el-, rör- och ventilations/styrentreprenörer deltar även vid
projekteringsmöte 2. Vid detta möte beslutas att MVB tar fram ett takpris som totalentreprenör för hela entreprenaden och skickar detta till
projektledaren senast 2019-08-25. Anställd vid (MVB) står angiven som referens i MVBs anbud som är daterat 2019-08-30, d.v.s. efter
projekteringsmöte 2 där de redan deltagit i egenskap av byggentreprenör. MVB och andra entreprenörer är alltså i praktiken redan tillsatta innan
anbud och formellt avtal är skrivet.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Enligt protokoll från projekteringsmöten framkommer det att respektive konsult upprättar/översänder projektanpassad kvalitetsplan och
betalningsplan till Ängelholmslokaler. I protokollen framkommer även att respektive redovisar för projektet specifika miljöåtgärder.
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) för projektet är en anställd vid White Arkitekter, som ansvarar för upprättandet av arbetsmiljöplan.
Det framkommer inte om underlag som nämns ovan har delgetts Ängelholmslokaler.
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Utförandeprocessen
Byggmöten
Projektet följs upp under byggtid genom byggmöten. För projektet finns 4 dokumenterade byggmöten. Ängelholmslokalers projektledare närvarar
vid byggmöten under perioden 2019-09-12 till 2019-11-14. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi. I samtliga protokoll tycks
denna punkt vara orörd, beskrivningen i samtliga protokoll är ”Löpande räkning, fakturering sker efter avstämning samt godkännande av……” namngiven projektledare.
Om projektet ligger i fas ekonomiskt gentemot Ängelholmslokalers egna budgetkalkyl saknas det uppgifter om i samtliga byggmötesprotokoll.
Egenkontrollsystem
Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig underentreprenör. Egenkontrollsdokument som är
ifylld och intygad av ansvarig entreprenör finns endast dokumenterat för brand. I övrigt finns bara checklistor för El, VS, Vent och bygg
dokumenterade, men dessa är inte ifyllda av ansvarig entreprenör.
Slutbesiktning
En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. KPMG kan konstatera att det finns protokoll från slutbesiktning som omfattar
entreprenaden i dess helhet från 2020-01-22. Innan slutbesiktningen har man haft en besiktning av en brandkonsult, samordnad provning (2020-0120) samt provningar inom respektive fackområde (el, rör, vent, bygg och brand) som förtecknats i bilagor till slutbesiktningsutlåtandet. I bilagorna
har fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden sammanställts för respektive fackområde. Entreprenaden godkänns under slutbesiktningen
2020-01-22 och parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas till senast 2020-01-31. Majoriteten av de identifierade felen anser
besiktningsmännen entreprenören MVB Syd AB ansvarig.
Ängelholmslokaler rapporterar att felen identifierade vid slutbesiktning är avhjälpta samt även de tilläggsbeställningar som gjordes på plats vid
besiktningen och tillägger att då det är en entreprenad på löpande räkning med takpris har entreprenören rätt till betalt för de åtgärder som inte
ingår enligt handlingen, så kallade B anmärkningar, men inte för de fel som är på utförandet enligt handling
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Kostnadseffektivitet

Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid
I tabellen nedan ses en sammanställning av budgetunderlaget över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det ursprungliga
budgetunderlaget.
Kostnadsunderlag

Estimerad total projektkostnad

Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholms kommun, förkalkyl

1 500 000

-

MVB anbud, takpris totalentreprenad

1 780 000

+ 19 %

Ängelholmslokaler, budget 2019-09-02

2 565 000

+ 71 %

Ängelholmslokaler, hyresberäkning 2019-09-12

2 670 000

+ 78 %

Den senaste hyresberäkningen är alltså baserad på en total byggkostnad som är 78 % över ursprunglig förkalkyl från kommunens sida.
Notera att Ängelholmslokalers budget och hyresberäkning även innefattar kostnader utöver entreprenadkostnaden (byggherrekostnad,
konsultkostnad etc.) varför det är rimligt att de överskrider budgetunderlag för endast totalentreprenadkostnad.
Procentuell ökning av Ängelholmslokalers hyresberäkning från 2019-09-12 motsvarar cirka 4 % i jämförelse med Ängelholmslokalers
budget från 2019-09-02.
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Kostnadseffektivitet

Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet
Sett till den budget som sattes för Hjorten 1 2019-09-02 ses följande som anmärkningsvärda sett till KPMGs erfarenhet av budgetunderlag i
byggprojekt:

•

Budgeterade ÄTA – kostnader om 250 000 SEK (cirka 14 % av entreprenadsumman). Detta bedöms som högt. Ängelholmslokaler har
kommenterat att ÄTA – kostnader budgeterats högt med att ”bristfälliga befintliga handlingar att utgå ifrån innebär större risk”.

•

Underlag för byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete är budgeterat till totalt 175 000 SEK för ”Projektledning, egen personal”
och 75 000 SEK för ”Andel i central administration” vilket sammantaget uppgår till 250 000 SEK. Detta utgör cirka 10 % utav den totala
projektkostnaden. Kostnaderna är inte specificerade eller dokumenterade närmre än ett angivet totalbelopp och bedöms som höga givet den
begränsade omfattningen av projektet. Ängelholmslokaler har kommenterat detta med att vid budgetering/kalkyl görs en bedömning av
tidsåtgång för egen personal och verklig tidsåtgång presenteras när slutkostnad och därmed nedlagd tid är känd. Avseende central
administration är någon fastställd procentsats mellan bolaget och kommunen ej fastslagen. Bolaget säger dock att kostnader för central
administration beräknas enligt en av Ängelholmslokaler fastställd procentsats.

KPMG har efterfrågat en sammanställning för total kostnad för avslutat projekt av Ängelholmslokaler, men enligt ekonomichef kan total kostnad
redovisas först när alla kostnader är framme och detta brukar ta lite tid när det är löpande räkning i och med att entreprenören måste få in alla
kostnader först. Enligt Ängelholmslokaler förklarade budgetens variation över tid med att man har haft en diskussion med Ängelholms Kommun
angående hur stor del som skall hyresbeläggas och diskussionen har bl.a. rört gränsdragning vad Ängelholms Kommun ska anses svara för.
Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet
ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid i enlighet föregående sida.
Ängelholmslokaler förklarade även att budget- och kostnader inte är specificerade eller dokumenterade närmre än ett angivna totalbelopp enligt
sammanställda budget- och kostnadsunderlag ovan.
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Beställningsprocessen

Uppdragsbeställning 490 – Uppdrag från Ängelholms kommun att beställa en anpassning av vårdboende Solhaga
En anställd med befogenhet på Ängelholms kommun skickar 2017-12-19 en beställning till Ängelholmslokaler (se Beställning 490). Beställningens
syfte är att utföra en inventering av samtliga boenden för att säkerställa omfattningen av renoveringar/ombyggnationer av dessa samt få en
uppskattad kostnad per boende. Susann specificerar även att beställningen inte innefattar en projektering utan endast en uppskattad kostnad per
boende. I beställningen anges det att man gör en beställning av projektet och inte en beställning av prisuppgift.
Vidare beskrivs uppdraget inventering ska utföras i syfte att säkerställa att renovering/ombyggnation uppfyller gällande krav i BBR (Boverkets
Byggregler) samt övriga myndighetskrav från exempelvis IVO, arbetsmiljöverket m.fl. för att krav om att få bedriva särskilt boende ska uppfyllas.
Beställningen ligger till grund för att Ängelholms kommun planerar för nybyggnation av ett särskilt boende på Fridhem som ska stå klart 2022.
Bifogat beställningen finns renoveringsplan för samtliga boenden. Denna ska enligt beställningen revideras enligt följande parametrar:
•

Omfattning av renovering/ombyggnation

•

Kostnad per boende

•

Tidplan

Inventeringen gäller totalt 12 stycken boenden, vilka syns i bilagan till beställning 490: Åsbytorp, Karlsgården, Kungshaga, Åshaga, Willan,
Bäckagården, Solhaga, Viktoriagården, Munka Ljungbygården, Bokhöjden, Karlslund och Kvarnliden. Kostnaden ska faktureras Ängelholms
kommun.
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Beställningsprocessen
Tillsyner av Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV)

Enligt tjänsteanteckning upprättad av avdelningschef på Förebyggandeavdelningen hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2018-06-29, har RSNV
under senare delen av 2017 samt vår och vinter under 2018 genomfört tillsyn på samtliga vårdboenden i Ängelholms kommun. Flertalet
återkommande brister uppmärksammades.
Vid ett möte 2018-06-20 med RSNV, Ängelholms kommun samt Ängelholmslokaler redovisade Ängelholms kommun och Ängelholmslokaler en
tidplan för omfattande renoveringar av samtliga av kommunen och Ängelholmslokaler ägda vårdboenden. Då boendena har ett omfattande
renoveringsbehov även av andra skäl än brandskydd planeras renoveringarna innebära att mer eller mindre bara ytterväggar, tak och stomme
behålls. En sådan renovering medför att brandskyddet då kommer behöva uppgraderas till de nu gällande byggreglerna vilket medför en högre
kravnivå än den som RSNV ställer vid befintliga boenden.
För att kunna genomföra sådana omfattande renoveringar kommer boendena att evakueras under den tid arbetena genomförs. Det planerar
kommunen lösa genom att bygga ett nytt vårdboende som från början kommer att nyttjas som evakueringsboende. Enligt tidsplanen planeras det
första vårdboendet att börja renoveras 2022 och det sista (av de äldre med brister i brandskyddet) 2023.
Ovanstående innebär att om cirka 15 år kommer samtliga kommunalt ägda vårdboenden i Ängelholm ha ett byggnadstekniskt brandskydd som är
mycket bra. Det medför även att RSNV inte tycker det är skäligt att åtgärda samtliga brister som identifierats vid de genomförda tillsynerna. Då
tidplanen för renoveringen sträcker sig så långt fram som 15 år är det dock inte heller skäligt att inte göra någonting alls fram till dess att
genomföringarna är genomförda.
Baserat på ovanstående beslutar RSNV följande:

•

De boenden som kommer vara renoverade och klara inom 5 år (2023) behöver endast åtgärda enklare brister. Vilka brister som är aktuella att
åtgärda på respektive boenden specificeras av RSNV.

•

De boenden som inte ska renoveras inom 5 år ska uppfylla RSNV:s PM Brandskydd i vårdboenden-tillfälliga lösningar . De åtgärder som
behöver vidtas enligt PM:et ska påbörjas under 2018 och senast vara vidtagna inom 5 år. RSNV rekommenderar att kommunen tar hjälp av en
brandsakkunnig som detaljerat beskriver för varje boende vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla RSNVs krav, för att sedan
kontrolleras och godkänns sedan av RSNV.

•

Det systematiska brandskyddsarbetet på samtliga boenden ska ses över och vid behov revideras. RSNV kommer vid sin tillsyn de närmsta åren
särskilt beakta personalens rutiner i händelse av en brand på dessa boenden.
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Beställningsprocessen

Förändrad beställning i och med kravställningar från Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV)
Baserat på de kravställningar som framkommit som resultat av de tillsyner RSNV har utfört av Ängelholm kommuns samtliga vårdboenden
sammanfattar brand- och säkerhetssamordnare vid Ängelholms kommun, Ängelholm kommuns ställningstagande till avdelningschef på
Förebyggandeavdelningen, i ett mail den 2018-08-16.
I detta skede omarbetar kommunen ordningsföljden av renoveringarna på deras äldreboenden. Detta innebär att de följer RSNVs rekommendation
att tidigarelägga renovering av Karlsgårdens vårdboende p.g.a. hög kostnad av provisoriska brandåtgärder.
I övrigt planerar de start för renoveringsarbeten av Karlsgården, Solhaga, Åsbytorp, Kungshaga inom de fem år som RSNV har angett.
De vårdboenden som kvarstår att utföra provisoriska brandskyddsåtgärder i enligt RSNVs översända åtgärdsplan är då Åshaga, Willans
vårdboende, Viktoriagården, Bokhöjden, Bäckkagården, Munkaljungbygården samt Solängen. Det är alltså dessa sju boenden som åtgärdas inom
ramen för detta projekt.

Brandskyddskonsult är i detta skede anlitad för att ta fram nödvändiga åtgärder per boende för att uppnå de krav RSNV ställt. Detta arbete planeras
att utföras så skyndsamt det är möjligt och Ängelholms kommun ska återkoppla till RSNV för bokning av möte före handlingar är färdigställda. Detta
för att RSNV ska kunna göra en bedömning om föreslagna åtgärder på respektive boende är tillräckliga, innan åtgärder vidtas.
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmslokaler
Ängelholmslokaler har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2019-07-05 med sammantagen totalkostnad för projektet på
28 558 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmslokaler framtaget
budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total projektkostnad

28 558 000 SEK

100 %

Byggherrekostnad

2 650 000 SEK

9,3 %

Platsomkostnad

0 SEK

0%

Anslutningsavgifter

0 SEK

0%

Konsultkostnad

1 000 000 SEK

3,5 %

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0%

Entreprenadkostnad

23 125 000 SEK

81 %

Kontroll och
besiktningskostnad

800 000 SEK

2,8 %

Garanti och överlämning

700 000 SEK

2,5 %

Räntekostnader

283 000 SEK

1,0 %
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmslokaler, fördelning av totalentreprenadskostnad per boende
Projektledare för Ängelholmslokaler skickar 2019-07-05 ett mail till fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, en framtagen budgetbedömning för
projektet daterad 2019-07-05 med sammantagen totalkostnad för totalentreprenaden (18 500 000 SEK exkl. ÄTA - kostnader) fördelad per boende.
Nedan ses en sammanställning av kostnader:
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
entreprenadkostnad

Total entreprenadkostnad

18 500 000 SEK

100 %

Munkaljungbygården

3 500 000 SEK

18,9 %

Åshaga

3 500 000 SEK

18,9 %

Bäckagården

3 600 000 SEK

19,5 %

Bokhöjden

1 500 000 SEK

8,1 %

Viktoriagården

3 200 000 SEK

17,3 %

Willan

500 000 SEK

2,7 %

Solängen

2 700 000 SEK

14,6 %

Projektledare för Ängelholmslokaler kommenterar i mailet att uppskattningar för egen tid, konsulter, besiktningsmän etc. innefattar all tid som har
lagts ned till datumet för budgetupprättandet.
Enligt Ängelholmslokaler har budgetunderlag ovan tagits fram genom kostnadsbedömning av de åtgärder som ska utföras på respektive boende
och i samråd med konsulter för respektive disciplin. Kostnaderna gäller endast för de provisoriska brandskyddsåtgärderna.
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Förkalkyler
ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmslokalers projektledare 2019-07-05 har man budgeterat 4 625 000 SEK i ÄTA-kostnader. Detta utgör
cirka 25 % av budgeterad entreprenadsumma om 18 500 000 SEK.

Projektledare för Ängelholmslokaler kommenterar i mailet 2019-07-05 till fastighetsstrateg vid Ängelholms kommun att man i budgetbedömningen
har beräknat med 25 % tillägg i ÄTA – kostnader då det är många okända faktorer som kommer spela in när man väl startar ute på plats, detta kan
vara väl tilltaget likväl som i underkant. Det kan vara kompletterande åtgärder, stopp i arbetena p.g.a. verksamheten, inget arbete under vissa tider
under vissa dagar etc.
Projektplan
I nuläget finns ingen projektplan upprättad för projektet. Enligt Ängelholmslokaler är inte beslut eller formell någon formell beställning av
provisoriska brandskyddsåtgärder fattats av Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige.
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Upphandling

Upphandling – Konsulter för projektering
Avtal med konsulter inom brand, ventilation och styr samt tillgänglighet finns, där dessa har fått i uppdrag att upprätta system och bygghandlingar
för projektet. Samtliga konsulter tilldelas uppdraget via beställning av Ängelholmslokaler med ett rörligt arvode med timpriser.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa
konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid
tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter valts utan
upphandling, uppdragen har inte annonserats, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har
inte tillfrågats.
Totalt har man budgeterat 1 000 000 SEK för konsultkostnader i projektet.
Byggnadsbeskrivningar och A – ritningar finns även upprättade av arkitektfirman Krook & Tjäder. Ingen uppdragsbeställning eller avtal finns dock
med Krook & Tjäder. Enligt Ängelholmslokaler är Krook & Tjäder intagna som underkonsult av Cattegatt Consult för rådgivning av seende A-frågor
och har sedan fått uppdraget att ta fram beskrivningar.
Upphandling – Entreprenör
Ingen entreprenör är upphandlad för projektet då projektet inte är påbörjat eller upphandlat.
Upphandling – Besiktningsmän

Inga besiktningsmän är upphandlade för projektet då projektet inte är påbörjat eller upphandlat.
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Utförandeprocessen

Följande avsnitt är inte relevant för projektet då projektet inte är påbörjat eller upphandlat.
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Kostnadseffektivitet

Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet
Då projektet inte är påbörjat finns ingen faktiskt kostnad, anbudskalkyl(er) eller liknande kostnadsuppskattningar för projektet att jämföra
Ängelholmslokalers budget och kostnadsunderlag gentemot.

Enligt uppgift från Ängelholmslokaler är nedlagt till dags dato, 2020-02-13, cirka 1 200 000 SEK exklusive moms för Ängelholmslokalers räkning.
Detta innefattar såväl utredning av renovering, ombyggnation och nybyggnation av särskilda boenden för äldre samt för provisoriska
brandskyddsåtgärder, d.v.s. både ursprungsbeställningen och tillägget med provisoriska brandskyddsåtgärder. Enligt Ängelholmslokaler daterat
2019-07-05 uppgår byggherrekostnader för av Ängelholmslokaler utfört arbete totalt till 1 700 000 SEK. Nedlagt till dags dato är alltså inom ramen
för budget, men man har endast 500 000 SEK kvar att röra sig med givet att projektet påbörjas. Inkluderat i budgetposten är enligt
Ängelholmslokaler nedlagd tid hitintills, samt bedömd tidsåtgång för projektledare, installationssamordnare, teknikavdelning och förvaltning under
utförandet.
KPMG frågade Ängelholmslokaler vad deras förklaring till att PEABs anbud skiljer sig väsentligt från deras budgetkalkyler och de svarade att de
inte kan spekulera i åtgärder på andra fastigheter som de inte känner till.
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Kostnadseffektivitet

Jämförelse av Ängelholmslokalers budgetunderlag mot anbud från PEAB
KPMG har fått ta del av ett anbud av PEAB för utförandet av en totalentreprenad innefattande brandskyddsåtgärder på ett privat boende i
Ängelholms kommun (KVS Vejbystrand). Anbudet är daterat 2018-11-07 och totala ersättningen i anbudet uppgår till 1 001 000 SEK. Åtgärder som
detta innefattar är i korthet:
•

Nytt betongfundament och utrymningstrappa i smide, 221 375 SEK

•

2 stycken EI 30 partier med glas för avskiljning mellan korridor och samlingsrum, inklusive magnetuppställning och ”freeswing” 50 600 SEK

•

Montering samt inkoppling av 36 stycken freeswing dörrstängare till lägenheter, 704 605 SEK.

•

Montering av tätlist i EI 30 på övriga dörrar. Antalet dörrar är okänt, men styckpris anges till 2 500 SEK. Går det inte att använda tätlist får
dörrbladen bytas till en styckkostnad om 5 000 SEK.

•

Ny balkongdörr, 12 000 SEK.

Det kostnadsdrivande i PEABs anbud är alltså i huvudsak montering och inkoppling av freeswing dörrar till lägenheterna.
För att jämföra den budget som PEAB har presenterat ovan med budgetuppskattningar från Ängelholmslokalers sida väljs Munkaljungbygården
med en uppskattad entreprenadkostnad på 3 500 000 SEK. Nedan sammanställs de åtgärder som föreslås av brandkonsult Anton Dahlgren i ett
Brandtekniskt yttrande daterat 2019-06-04 och som bedöms vara kostnadsbärande:
•

Flertalet gemensamhetsutrymmen ska skiljas av med brandklassade partier i klass EI 30-Sa. Vissa boenderum förses med dörrstängare av
typen freeswing, totalt 8 stycken enligt brandskiss. Enligt PEAB angett styckpris för montering och inkoppling av freeswing är 19 572 SEK styck,
totalt cirka 160 000 SEK.

•

Dörrar i utrymningsväg ska anpassas enligt av brandkonsulten angivet flervalsalternativ (trycke med vred, nödöppningsknapp eller nyckel).

•

Vissa dörrar ska förses med nödöppningsknappar eller vred med kåpa, bl.a. dörrar med kodlås, totalt 4 stycken enligt brandskiss.

•

Otätheter i brandcellsgräns ska tätas enligt brandskiss, 2 stycken totalt.

•

Nya dörrpartier i EI30-SaC, 5 stycken totalt enligt brandskiss. Dessa förses med nya genomlysta vägledande markeringar (belysta
utrymningsskyltar), totalt 10 stycken.

•

Kanalombyggnation på vinden samt en separat brandgasfläkt för varje boendeavdelning. Enligt brandskissen att bedöma är det fyra
boendeavdelningar totalt. Enligt teknisk beskrivning luft upprättad av Cattegatt Consult angest att 4 stycken fläktar behövs.
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Kostnadseffektivitet

Jämförelse av Ängelholmslokalers budgetunderlag mot anbud från PEAB, kommentarer
Givet den jämförelse som gjorts ovan kan KPMG konstatera att det är svårt att göra en rimlighetsbedömning av budgetunderlaget. Det är inte på
något sätt orimligt att de direkta åtgärder som behöver tas avseende de provisoriska brandskyddsåtgärderna spiller över på andra discipliner.
Utöver att det är svårt för KPMG att skatta kostnaderna för de åtgärder som har föreslagits av brandskyddskonsulten, särskilt då det förekommer
flervalsalternativ i dessa, hade en adekvat jämförelse av offerten från PEAB och budgetunderlaget bland annat förutsatt en grundlig kartläggning av
kostnadsbild för liknande insatser och ett faktiskt platsbesök. Det blir även svårt at jämföra projekten då de utgör olika verksamhetsklasser, PEABs
anbud avser ett privat boende och detta projekt avser vårdboenden.
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Stickprovsanalys – Ombyggnation av stadsbiblioteket

Beställningsprocessen

Kommunstyrelsen tog den 10 maj 2017 beslut om att godkänna återrapporteringen av uppdraget att komma tillrätta med akuta brister i
Stadsbiblioteket, då genomförd utredning av Ängelholmslokaler redovisats avseende renovering av Stadsbiblioteket. Kommunstyrelsen tog vid
samma tillfälle beslut om att ge Servicestöd i uppdrag att dels meddela Ängelholmslokaler att avvakta med upphandlingen av åtgärder tills politiskt
beslut om Stadsbibliotekets framtid tagits och dels om att utreda var verksamheter på Stadsbiblioteket kan lokaliseras vid en evakuering.
Servicestöd har därefter utrett var en evakuering skulle kunna ske och kommit fram till att en evakuering kan ske till fastigheten Läroverket 6 på
Åsbogatan (gamla John Bauer).
Frågorna gällande Stadsbiblioteket har behandlats i den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor. Den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor har
fått information om biblioteksverksamheten på Ängelholms Stadsbibliotek och genomfört studieresor gällande bibliotek- och kulturhus. Utifrån detta
kom den politiska styrgruppen fram till att modernt och hållbart Stadsbibliotek, innehållande kultur ska skapas, utifrån framtida behov. Däremot ska
kulturskolan hanteras separat.
Kommunstyrelsen tog 2017-12-13 beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med berörda parter ta fram en visionsskiss för
framtida Stadsbibliotek innehållande kultur. Visionsskissen skulle beakta:
•

Att biblioteket ska innehålla en restaurang som är belägen ut mot Stortorget.

•

Att biblioteket ska innehålla en scen och publikplatser för upp mot 300 personer.

•

Att viss tillbyggnad ska ske.

•

Ge Servicestöd:
o I uppdrag att anlita en arkitekt som ska ta fram en ritning med tillhörande kostnadsbedömning för hur framtidens Stadsbibliotek innehållande
kultur kan rymmas inom samma byggnad.
o I uppdrag att göra en beställning till Ängelholmslokaler avseende en entreprenad för Stadsbiblioteket innehållande kultur.

•

Att ge Ängelholmslokaler i uppdrag att ta fram en ersättningslokal och att anpassa den så biblioteksverksamheten tillfälligt kan förläggas i denna.

•

Kontinuerlig återrapportering ska ske till den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor.
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Beställningsprocessen

Under arbetet med att ta fram en visionsskiss (som skulle ligga till grund för den visionsskiss och kostnadsberäkning som en arkitekt skulle ta fram i
senare skede) konstaterades att om en scen för 300 personer skulle inrymmas i Stadsbiblioteket behöver en ny detaljplan tas fram, vilket blir
kostsamt och tidskrävande. Den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor enas därför om att visionsskissen bör innehålla en mindre scen för upp till
200 åhörare, vilket ryms inom befintlig byggnad och en visionsskiss för detta har därför tagits fram.

Baserat på ovan beslutar kommunstyrelsen 2018-06-13 att föreslå kommunfullmäktige att besluta:
•

Att godkänna den framtagna visionsskissen för Stadsbiblioteket.

•

Notera att visionsskissen innehåller en hörsal för upp till 200 åhörare istället för en scen för upp till 300 åhörare.

•

Ge Ängelholmslokaler i uppdrag att anlita en arkitekt som ska ta fram ritning och kostnadsbedömning för framtidens Stadsbibliotek, utifrån
visionsskissen.

Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-18 i enlighet med kommunstyrelsen förslag ovan. Samtidigt gavs Ängelholmslokaler i uppdrag att anlita en
arkitekt för att ta fram en ritning och kostnadsbedömning för framtidens Stadsbibliotek, utifrån den framtagna visionsskissen (se beställning 518 på
nästkommande sida). En arkitektritning, kostnadsbedömning och hyreskalkyl har nu tagits fram.
2019-04-17 tar Kommunstyrelsen beslut att föreslå kommunfullmäktige att besluta:
•

att godkänna framtaget arkitektförslag, kostnadsbedömning och hyreskalkyl för Stadsbiblioteket.

Kommunstyrelsen beslutar även för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arkitektförslaget, kostnadsbedömning och
hyreskalkyl

•

att ge Ängelholmslokaler i uppdrag att fullfölja projektet i enlighet med visionsskissen och arkitektförslaget.

•

att kontinuerlig återrapportering ska ske till den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor.

2019-04-29 beslutar Kommunfullmäktige att godkänna framtaget arkitektförslag, kostnadsbedömning och hyreskalkyl för Stadsbiblioteket.
På nästkommande sida beskrivs de två beställningarna som kommunen gör till Ängelholmslokaler baserat på de politiska beslut som tagits och
beskrivits ovan.
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Beställningsprocessen

Uppdragsbeställning 518 – Arkitektupphandling för ritningsunderlag och kostnadsbedömning
Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2018-06-25 en beställning till Ängelholmslokaler att upphandla arkitekt för framtagande av
ritningar och kostnadsbedömning för framtidens Stadsbibliotek, utifrån den befintliga visionsskissen. Kostnader för arkitekt och ritning belastas
projektet och adderas till totalkostnaden för renoveringen som regleras efter slutbesked till hyra. Uppdraget innefattar framtagande av ritning,
programhandling och kostnad för totalrenovering av biblioteket med beaktande av visionsskissen, befintlig byggnadsvolym samt hänsyn till bjälklag
och bärande konstruktion. Ritningen och kostnad ska återremitteras för beslut till Kommunstyrelsen.
Bilagor till beställning utgör sammanträdesprotokoll (KS 2018-06-13) och visionsskissen för det framtida Stadsbiblioteket.
Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, utökar 2019-04-04 beställning 518 ovan att även innefatta kostnaden för anpassningen av en provisorisk
lokal i projektet. Utökningen sker via mail från fastighetsstrateg till projektledare vid ängelholmslokaler. I mailslingan framkommer det att anställd på
Melin förvaltning 2019-02-08 har fått en kalkyl från MVB som med tillägg för arkitekt, brand och förvaltning (arbete som utförs av Melin förvatlning)
som uppgår till 2 300 000 SEK för återställning och anpassning av biblioteksdelen. 2019-03-04 uppgår MVBs upparbetade kostnader till 1 376 000
SEK, exklusive fakturor utställda av arkitekt, kontrollansvarig och brand som är involverade i projektet.
Uppdragsbeställning 571 – Ombyggnad och renovering av Stadsbiblioteket
Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2019-07-01 en beställning till Ängelholmslokaler (se beställning 571) . I beställningen anges det
att man gör en beställning av projektet och inte en beställning av prisuppgift. Beställningens syfte anges som att man vill utföra ombyggnad och
renovering av stadsbiblioteket enligt beslut tagna av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Ekonomiska förutsättningar ges i form av
ombyggnadskostnader på 107 020 000 SEK till en maximal årshyra om 9 317 794 SEK inklusive restvärde och pausad hyra under entreprenaden.
Uppdraget ska utföras i enlighet med visionsskissen och arkitektritningen. Kostnaden för projektet ska hyresbeläggas kommunen.
I beställningen framkommer även att kontinuerlig återrapportering ska ske till den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor samt att eventuella
avvikelser ska tas upp i samma grupp innan den genomförs, för att politikerna ska kunna ta ställning till den. Enligt Ängelholmslokaler har
kontinuerlig återrapportering skett via protokollförda möten i form av uppstartsmöte med beställare och verksamhet, projekteringsmöten innan
upphandling av entreprenör samt via löpande uppdatering via mail.
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Förkalkyler

Kostnadsbedömning – White Arkitekter
Kopplat till kommunens beställning av ombyggnad och renovering av Stadsbiblioteket har även ekonomiska förutsättningar getts. Underlag för
projektets totalkostnad är framtaget av White Arkitekter. Total entreprenadkostnad uppgår enligt beräkningen till 98 000 000 SEK och total kostnad
utöver investering i fastigheten beräknas till 9 020 000 SEK. Detta innebär att totala projektkostnaden beräknades av White Arkitekter till 107 020
000 SEK, vilket är de ekonomiska förutsättningar Ängelholmslokaler har fått av Ängelholms kommun vid beställning av projektet.
Preliminära hyressättningar
Man gav även från kommunens sida ekonomiska förutsättningar avseende maximal årshyra om 9 317 794 SEK. Underlag för årshyran är en
hyreskalkyl framtagen av Ängelholms kommun. Sett till Ängelholmslokalers använda schablonprissättningar per kvadratmeter i budgetunderlag för
2020 (med hyresberäkningar för samtliga fastigheter) kan följande avvikelser identifieras:
Kostnadskategori

Ängelholms kommun
(kr/kvm)

Ängelholmslokaler
(kr/kvm)

Kons. Avg. El

51

110

Kons. Avg. uppvär

111

123

Kons. Avg. vatten

8

14

Enligt Ängelholmslokaler har man aldrig sett Ängelholms kommuns använda schablonprissättningar ovan. Vidare rapporterar Ängelholmslokaler att
deras schablonprissättningar kommer från den gemensamt överenskomna hyresmodellen som har varit densamma i många år.
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmslokaler
Ängelholmslokaler har en framtagen budget för projektet daterad 2019-05-06 med samma totalkostnad som White Arkitekters kostnadsbedömning
ovan, 107 020 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av
Ängelholmslokaler framtaget budgetunderlag.
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total projektkostnad

107 020 000 SEK

100 %

Byggherrekostnad

5 565 000 SEK

5,2 %

Platsomkostnad

0 SEK

0%

Anslutningsavgifter

0 SEK

0%

Konsultkostnad

2 539 000 SEK

2,4 %

Vakans och
omflyttningskostnad

8 770 000 SEK

8,2 %

Entreprenadkostnad

88 271 000 SEK

82,5 %

Kontroll och
besiktningskostnad

425 000 SEK

0,4%

Garanti och överlämning

750 000 SEK

0,7 %

Räntekostnader

700 000 SEK

0,7 %
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Förkalkyler
Tidplan

Framtagen för projektet finns en preliminär tidplan för projektering och upphandling, upprättad av projektledare vid Ängelholmslokaler 2019-05-02.
Följande hållpunkter är angivna (för detaljer se preliminär tidplan):

•

Besked från verksamheter vecka 20 till vecka 24 i 2019.

•

Handlingar för bygglov vecka 21 till vecka 27 i 2019.

•

Bygghandlingar vecka 33 till vecka 30 i 2019.

•

FFU färdigställt och ut på remiss, vecka 41 till vecka 44, 2019.

•

FFU ut på TendSign och anbudstid från vecka 45, 2019 till vecka 2, 2020.

•

Kontraktsskrivning med entreprenör, vecka 5 2020.

Enligt Ängelholmslokaler har man till dags dato (2020-02-12) hållit tidplanen i sin helhet, med ändringarna att anbudstiden sträcker sig från vecka
49, 2019 till vecka 6, 2020 med anbudsöppning måndagen den 10:e februari vecka 7. Kontraktsskrivning är planerad till V9, förutsatt att ingen
överklagan sker samt att bygglov är beviljat. Utvärdering av anbudsgivare pågick vid detta tillfälle och uppgifter kring antal anbud ligger enligt
uppgift under sekretess till dess att tilldelning av entreprenör sker. Se ”Upphandling” nedan avseende detaljer kring upphandlingsförfarandet.
ÄTA
I kostnadsbedömning utförd av White Arkitekter ingår ingen särskild post för ÄTA. Kopplat till den summerade kostnadsbedömning för en
totalentreprenad har man dock gjort bedömningen att oförutsedda kostnader tillkommer med 10 %, vilket ger en kostnad på 8 164 000 SEK. Exakt
denna summa är specificerad som ÄTA-kostnad i Ängelholmslokalers budgetbedömning.
Verksamhetens budget
Kostnadsuppskattning för lös inredning uppgår enligt kostnadsbedömningen upprättat av White Arkitekter till 6 600 000 SEK.
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Upphandling

Upphandling – konsulter för projektering
Avtal med konsulter inom brand, ventilation och el finns, där dessa har fått i uppdrag att upprätta system och bygghandlingar för projektet. Samtliga
konsulter tilldelas uppdraget via beställning av Ängelholmslokaler med ett rörligt arvode med timpriser. Avseende arkitekt i projektet finns dock
offertunderlag från tre olika arkitektfirmor, varav White Arkitekter AB tilldelas uppdraget. Uppdraget annonserades inte utan skedde via
direktförfrågan till samtliga arkitekter som lämnade offert. Enligt uppgift från Ängelholmslokaler har man endast gjort detta för arkitektuppdraget och
det var arbetet för Visionsarbetet med styrgruppen, vilket sedan förlängdes att även omfatta framtagande av förfrågningsunderlag. Man har inga
ramavtal med några konsulter som har tilldelats uppdragen. Man har inte dokumenterat eller motiverat upphandlingsformen. Endast pris har
beaktats vid tilldelning av arkitektuppdraget.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller dokumentation från Ängelholmslokaler om hur dessa
konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid
tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter (bortsett från
arkitekter) valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte
tillfrågats.
Totalt har man budgeterat 2 539 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.
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Upphandling
Upphandling – Entreprenör

Enligt den preliminära tidplan för projektering och upphandling upprättad av projektledare Ulf Sjöstrand 2019-05-02 så sträcker sig anbudstid för
entreprenaden från vecka 45, 2019 till vecka 2, 2020, med planerad konstraktskrivning med anbudsvinnaren vecka 5 2020. Enligt
Ängelholmslokaler har man till dags dato (2020-02-12) hållit tidplanen i sin helhet, med ändringarna att anbudstiden blev förskjutet.
Ängelholmshem har upphandlat totalentreprenad för projektet Duvan 9. Startdatum för upphandlingen var 2019-11-20 och slutdatum var 2019-0427, med sista anbudsdag 2020-02-07. Upphandlande organisation var Ängelholmslokaler och handläggare var projektledare vid Ängelholmslokaler
Annonseringsdag var 2019-11-20.
Det var totalt två anbudsgivare som deltog i upphandlingen. Dessa var:
Anbudsgivare

Kvalificerad

Avtal

MVB Syd AB

Ja

Ja, valdes som
avtalsleverantör

Henrik Anderssons Byggnads AB

Ja

Nej
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Upphandling – Entreprenör, fortsättning
Innan tilldelning av entreprenaduppdraget har en utvärdering av anbudsgivare genomförts. Dokumentation av detta utgör en PDF av två excelrader
(”Utvärdering 2020-02-10”). Enligt denna framgår det inte hur utvärdering har skett, men det tycks som att man tilldelat uppdraget till den
anbudsgivare med ekonomiskt mest fördelaktiga utvärderingssumma, d.v.s. det anbud med lägst pris har tilldelats uppdraget. Följande var
prisnivåerna i anbuden:
Anbudsgivare

Utvärderingssumma

MVB Syd AB

60 075 000 SEK

Henrik Anderssons Byggnads AB

67 772 700 SEK

Baserat på utvärdering enligt ovan beslutas att MVB Syd AB antas som leverantör. Ett tilldelningsbeslut finns dokumenterat i iBinder där det
framkommer att tilldelningsmeddelande delgetts anbudsgivarna.
Vid dags dato (2020-03-16) har överprövningstiden gått ut men inget avtal finns sparat på TendSign eller iBinder. Enligt Ängelholmslokaler har man
inte skrivit avtal för projektet i avvaktan på att bygglovet skall vinna laga kraft.
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Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, el och VS, Vent och styr samt Brand har skett på samma sätt som vid beställning av konsulter för
projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning.

Avseende Tyréns uppdrag som entreprenadbesiktningsman finns utöver Ängelholmslokalers beställning även en uppdragsbekräftelse daterad
2019-09-05. I denna framgår det att uppdragets omfattning är preciserat i samråd och inte baserats på något förfrågningsunderlag. Ersättningen
utgörs av rörligt arvode (enligt tabell nedan) med en initial budget om 200 000 SEK. Detta är 100 000 SEK mer än vad som är specificerat i
Ängelholmslokalers budgetbedömning från 2019-05-06 avseende byggbesiktningskostnad.
Beställning av besiktningsman för brandlarm och sprinkler är ställd till PreCendo AB 2019-08-30, med anställd som uppdragsansvarig, med ett
angivet pris på 850 kr/timme på löpande räkning. 2019-09-30 har dock Ängelholmslokaler mottagit en uppdragsbekräftelse från PE Teknik &
Arkitektur AB, där ersättningen uppgår till 990 kr/timme på löpande räkning. Enligt pressmeddelande daterat 2018-08-04 på Projektengagemangs
hemsida har Projektengagemang förvärvat PreCendo AB (https://www.projektengagemang.se/ir/pressmeddelanden/projektengagemang-forvarvarprecendo-ab-starker-erbjudandet-inom-brand, tillgänglig 2020-02-14)
Enligt Ängelholmslokaler har besiktningsuppdragen i projektet inte annonserats eller upphandlats, inga fler besiktningsmän har tillfrågats än de som
har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med besiktningsmännen i projektet.
Totalt har man budgeterat 425 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG
inte fått ta del av.
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Utförandeprocessen

Vid analystillfället hade entreprenaden inte påbörjats, varför utförandreprocessen inte kunnat analyseras i detalj.
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Kostnadseffektivitet

Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid
I tabellen nedan ses en sammanställning av budgetunderlaget över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det ursprungliga
budgetunderlaget.
Kostnadsunderlag

Estimerad total projektkostnad

Procentuell avvikelse,
ursprunglig kalkyl

White Arkitekter

107 020 000

-

Ängelholms kommun

107 020 000

-

Ängelholmslokaler

107 020 000

-

Enligt uppgift från Ängelholmslokaler har budget och kostnadsbedömningar oförändrat till dags dato (2020-02-12).
Då projektet inte är påbörjat finns ingen faktiskt kostnad, anbudskalkyl(er) eller liknande kostnadsuppskattningar för projektet att jämföra
Ängelholmslokalers budget och kostnadsunderlag gentemot.
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Stickprovsanalys –
Nybyggnation av
koncepthus

Stickprovsanalys – Nybyggnation av koncepthus

Beställningsprocessen
Uppdragsbeställning 397 – Uppdrag från kommunstyrelsen att beställa 48 bostäder av typ ”compact living”
Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2017-01-12 en beställning till Ängelholmslokaler med uppdraget att beställa 48 bostäder av typ
”compact living” för mottagandet från Migrationsverket. Beställningens syfte uppges vara att skapa bostäder för nya medborgare som anvisats till
Ängelholms kommun av Migrationsverket. Permanenta ”compact living” bostadslösningar ska prioriteras i förhållande till tillfälliga bostadslösningar.
Med prioriteras menas att man i första hand ska skapa fler permanenta bostadslösningar ägda av kommunkoncernen än att förhyra
paviljonglösningar av externa leverantörer. Bilagor till beställning utgör sammanträdesprotokoll (KS 2016-12-14).
Uppdragsbeställning 398 – Uppdrag från kommunstyrelsen att beställa bostäder för flyktingar och ensamkommande ungdomar
Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2017-01-16 en beställning till Ängelholmslokaler med uppdraget att beställa 80 paviljonger för
upp till 60 stödboendeplatser för ensamkommande barn och unga och upp till 80 boendeplatser för mottagandet från Migrationsverket under 2017.
Beställningens syfte är att skapa temporära boendeplatser för nya medborgare som anvisats till Ängelholms kommun av Migrationsverket samt
temporära stödboendeplatser för ensamkommande barn och unga med paviljonger. Underlaget till uppdragsbeställningen är beslut taget i
Kommunstyrelsen 2016-12-14, samma beslut som ligger till grund för beställning 397 ovan. Bilagor till beställning utgör sammanträdesprotokoll (KS
2016-12-14) samt Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21 av Planeringschef Lärande och Familj.
Uppdragsbeställning 406 – Beställning av kostnadskalkyl för två stycken koncepthus (populärnamn Perstorp 1)
Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2017-02-01 en beställning av prisuppgift till Ängelholmslokaler för två stycken koncepthus av
typen Perstorp 1. Husen skall enligt beställningen i stomme och till användning vara lika typhusen i Perstorps kommun med miljörum och förråd,
dock skall utförandet begränsas till ett enkelt utförande som matchar sund förvaltning. Priset skall ange total kostnad, pris för miljörum, pris för
förråd samt markentreprenad inklusive fasta installationer. Fastighetsstrateg ställer även frågan om de två koncepthusen kan byggas för ett pris
under 6 000 000 SEK.
Enligt Ängelholmslokaler upprättades aldrig den kalkyl och/eller prisuppgift som beställdes av Ängelholms kommun ovan.
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Beställningsprocessen
Tjänsteutlåtande 2017-10-19
Chef Projektutveckling på Ängelholms kommun, har 2017-10-19 skrivit ett tjänsteutlåtande avseende ett förslag till etapp 2 för konceptbostäder.
Bakgrunden till förslaget är att Huvuduppdrag Samhälle tillsammans med Lärande och familj samt servicestöd inventerat möjliga placeringar av
konceptbostäder och paviljonger i kommunen gällande bosättning av nyanlända. Dessa förslag benämnt ”Etapp 1 – Placering av konceptbostäder
och paviljonger” godkändes i Kommunstyrelsen den 15 mars 2017. Etapp 1 har sedan i arbetsprocessen delats upp i etapp 1a och 1b. Etapp 1a
avser 40 konceptbostäder och 24 platser i paviljonger. I etapp 1b avser 40 konceptbostäder och 48 platser i paviljonger. Värt att nämna är att
Magnarp, Strandgården, är slutsålt och inte kan realiseras. 16 konceptbostäder försvinner därmed utifrån beslutet. Etapp 1a är i huvudsak i
bygglovsprocessen och kommer att genomföras under 2018.
Efterfrågan på konceptbostäder och paviljonger från verksamhetens sida har minskat under tiden sedan ovan beslut togs. Anledningen är främst ett
utökat samarbete med Ängelholmshem men också med privata fastighetsägare. Detta har gett lägenheter i tillräcklig omfattning till nyanlända som
anvisats till Ängelholms Kommun, dock till en relativt hög kostnad. När det gäller ensamkommande barn så har inflödet till Sverige minskat och
därmed finns ej behovet av fler paviljonger i dagsläget.
Slutsatsen efter samtal i Styrgruppen för flyktingfrågan är ett förslag som handlar om att Ängelholms kommun bör ha ett nytt och långsiktigt
förhållningssätt gällande frågorna om bosättning av nyanlända och samtidigt vidga målgruppen till att bygga för alla behov i samhället. Ett behov
som troligen finns är att bygga billiga lägenheter i olika storlekar, gärna i kransorterna men också centralt i Ängelholms tätort. Förslaget är att
Ängelholms kommun ändrar inriktning för etapp 2 och tillsammans med Ängelholmshem inventerar kommunen för att finna lämpliga platser att
uppföra billiga flerbostadshus med rimlig standard.
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Beställningsprocessen
Baserat på Tjänsteutlåtande 2017-10-19 på föregående sida beslutar Kommunstyrelsen att:
Kommunstyrelsen beslutar:
•

att fortsätta verkställandet av etapp 1a

•

att pausa verkställandet av etapp 1b

•

att ändra inriktning för etapp 2 från konceptbostäder för nyanlända till att gälla alla möjliga målgrupper i samhället

•

att ändra inriktning för etapp 2 från koncepthus av villakaraktär till flerbostadshus innehållande billiga lägenheter i olika storlekar

•

att ge huvuduppdrag Samhälle tillsammans med huvuduppdrag Lärande och familj samt Servicestöd i uppdrag att inventera och föreslå lämpliga
placeringar av flerbostadshus

•

att ge huvuduppdrag Samhälle tillsammans med huvuduppdrag Lärande och familj samt Servicestöd i uppdrag att ta fram genomförbara
projektupplägg ihop med Ängelholmshem

Enligt Ängelholmslokaler har man inte fått några andra beställningar från kommunen än de som beskrivs ovan. När beställningen korrigeras för att
omfatta totalt 10 stycken koncepthus med fyra lägenheter i varje hus (totalt 40 lägenheter, och inte 48 bostäder som anges i beställning 397)
framkommer inte i det underlag som KPMG fått ta del av och Ängelholmslokaler kan inte svara på detta.
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmslokaler
Ängelholmslokaler har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2018-03-21 med sammantagen totalkostnad för projektet på
56 075 000 SEK. Man har även budgeterat för att erhålla bidrag om 7 420 000 SEK. Det framkommer i underlaget att bidrag ej är sökt eller beviljat
ännu. Givet att man beviljas bidrag uppgår totalkostnaden till 48 655 000 SEK för projektet. För mer detaljerad specificering av kostnader per
budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmslokaler framtaget budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:

Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total kostnad

56 075 000 SEK

100 %

Total kostnad efter bidrag

48 655 000 SEK

86,8 %

Byggherrekostnad

9 700 000 SEK

17,3%

Platsomkostnad

0 SEK

0%

Anslutningsavgifter

2 200 000 SEK

3,9 %

Konsultkostnad

725 000 SEK

1,3 %

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0%

Entreprenadkostnad

41 845 000 SEK

74,6 %

Kontroll och
besiktningskostnad

605 000 SEK

1,1 %

Garanti och överlämning

1 000 000 SEK

1,8 %

Räntekostnader

0 SEK

0%
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Förkalkyler

Kostnadsbedömning – Ängelholms kommun
När KPMG frågade Ängelholmslokaler om det finns några ekonomiska förutsättningar givna från Ängelholms kommun sida svarade de att detta inte
finns givet den information de har fått. Ängelholms kommun beställde dock formellt en prisuppgift av Ängelholmslokaler för två stycken koncepthus
av typen Perstorp 1. Enligt Ängelholmslokaler upprättades aldrig den kalkyl och/eller prisuppgift som beställdes.
Preliminära hyressättningar
Enligt uppgift från Ängelholmslokaler styrs hyressättningen av investeringsstödet från Boverket. Detta var tidigare 4940 kr/månad men under 2019
är det av Boverket höjt till 5306 kr/mån vilket också är överenskommet med Hyresgästföreningen.
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Förkalkyler
Tidplan

En övergripande tidplan upprättad av MVB (totalentreprenör för projektet) finns för byggprojekt av koncepthus på följande fastigheter:
•

Fridhem 5:66, ett koncepthus

•

Strövelstorp 5:164, ett koncepthus

•

Strövelstorp 5:165, ett koncepthus

•

Strövelstorp 5:166, två koncepthus

•

Söndrebalj 7:2, två koncepthus

•

Össjö 26:147, två koncepthus

•

Hjärnarp 1:39, ett koncepthus

Projekttiden löper enligt tidplanen från 2018-10-08 till 2020-02-20.
ÄTA
I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmslokaler har man budgeterat för 5 200 000 SEK i ÄTA-kostnader. Detta utgör cirka 14,2 % av
entreprenadsumman om 36 645 000 SEK.
Avtalad total ÄTA - kostnad uppgår till 2 227 538 SEK enligt ÄTA sammanställning. Denna är godkänd 2020-01-22 av Ängelholmslokaler.
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Upphandling

Upphandling – Konsulter för projektering
Inga avtal med konsulter finns för projektering i iBinder. Vid det första projekteringsmöten innan upphandling av entreprenör (2017-05-10) deltar en
medarbetare från Ängelholsmslokaler (nu före detta anställd) samt Sweco inom samtliga discipliner. Enligt Ängelholmslokaler har Sweco utfört all
förprojektering.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa
konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid
tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har konsulter valts utan
upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte tillfrågats. Totalt har man
budgeterat 725 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.
Upphandling – Entreprenör

Enligt filen ”Utvärdering_Anbudsgivare” upprättad 2017-11-28 var det sex anbudsgivare för projektet: C4 hus, Leeman, MVB, PEAB, Gudmunsson
och Viremida. Det framkommer inte vem som tilldelats projektet i filen. MVB uppfyller dock enligt krav enligt AFB.52 och hade offererat lägst
entreprenadsumma på 36 645 000 SEK.
2017-11-24 finns undertecknat anbud med MVB Syd AB med total entreprenadsumma på 36 645 000 SEK exklusive mervärdesskatt till fast pris.
2018-03-18 finns ett kontrakt skrivet för Koncepthus Perstorp 1 med Ängelholmslokaler som beställare och MVB Syd AB som totalentreprenör.
Enligt kontraktet ska entreprenaden i dess helhet vara färdigställd enligt övergripande tidplan och tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-02-28.

Upphandling – Besiktningsmän
Beställning av besiktningsmän inom bygg, el och VS har skett på samma sätt som vid beställning av konsulter för projektering ovan. Även dessa
tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa
besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har
tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har
besiktningsmän valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte
tillfrågats. Totalt har man budgeterat 605 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet
har KPMG inte fått ta del av.
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Utförandeprocessen
Ekonomimöten

Totalt två ekonomimöten finns dokumenterat under projektets gång, det första vid 2019-03-08 och det sista vid 2019-07-11. Ytterligare ett möte
hölls mellan dessa två möten, mellan projektledare vid Ängelholmslokaler och projektledare vid MVB där kostnader för ÄTA – punkter 1 – 33 i
totalentreprenörens ÄTA – lista har fattats, vilket även behandlat timpris för MVBs personal.
Vid Ekonomimöten innefattar i huvudsak en ÄTA – genomgång mellan Ängelholmslokalers projektledare, totalentreprenören och biträdande
projektledare från Sweco.
Behovet av ekonomimöten enligt ovan har påtalats av projektledare vid Ängelholmslokaler och har under byggmöten noterats under den på
byggmöten återkommande punkten ”ekonomi”. Det första ekonomimötet inbokas under byggmöte 6.
Projekteringsmöten

Efter upphandling av totalentreprenör MVB hålls även projekteringsmöten, totalt sju stycken, under perioden 2018-03-28 till 2018-09-05. Vid mötena
deltar representanter från byggherren Ängelholmslokaler, totalentreprenören MVB och underkonsulter inom vardera för mötet relevant disciplin.
Byggmöten
Projektet följs upp under byggtid genom byggmöten. För projektet finns 15 dokumenterade byggmöten. Projektledare från Ängelholmslokaler
närvarar vid byggmöten under perioden 2019-10-19 till 2019-12-03. På byggmöten avhandlas tekniska frågor inom respektive disciplin.
Representanter från totalentreprenören och underentreprenörer närvarar även vid mötena. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om
ekonomi. På denna punkt hanteras i huvudsak frågor relaterat till ÄTA – listan kopplat till projektet samt betalningsplanen framtagen av MVB .
Om projektet ligger i fas ekonomiskt gentemot anbudssumman eller bolagets egna budgetkalkyl saknas det uppgifter om i samtliga
byggmötesprotokoll.
Prognos, ekonomi
KPMG har fått ta del av en prognos för uppföljning av projektekonomin daterad 2018-04-09. I detta skede har produktionen inte påbörjats och
endast projekterings-, och byggherrekostnader har man gjort uppföljning på. Budgeterade kostnader hålls utan problem i detta skede.
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Utförandeprocessen
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Tre stycken kvalitetskontroller är utförda och dokumenterade under projektet. Samtliga är utförda 2019-01-22 på Strövelstorp 5:164, Strövelstorp
5:165 och Helsingborgsvägen. Kontroller är utförda av Svedberga Brygga AB, kontrollansvarig enligt PBL. Närvarande vid kontrollerna är
projektledare från Ängelholmslokaler och projektledare från MVB. Vid platsbesöket genomförs en avstämning av egenkontroller för projektet samt
en övergripande avstämning av produktionen genom ett platsbesök. Sammanfattningsvis flyter byggnadsarbeten på bra med noteringen att
egenkontrollerna ska uppdateras till nästa platsbesök 2019-02-26.
Vid nästkommande kvalitetskontroller av samma byggarbetsplatser 2019-02-26 kontrolleras samma byggarbetsplatser, samt Strövelstorp 5:166.
Mindre avvikelser noteras, men sammanfattningsmässigt ”flyter byggnadsarbetena på bra” vid samtliga platsbesök enligt kontrollansvarige.
Enligt uppgifter från Ängelholmslokaler är kvalitetskontroller enligt ovan även gjorda på de fastigheter som är färdigställda.
Kontrollplaner finns upprättade av kontrollansvarig för samtliga byggarbetsplatser.

Arbetsmiljöplan finns upprättad för projektet. Denna verkar vara preliminär då en stor del av nödvändiga uppgifter inte är angivna (exempelvis
saknas angivna skyddsombud).
Egenkontrollsystem
Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör. Egenkontroller finns upprättat för
projekteringsunderlag, förfrågningsunderlag och produktion. Egenkontrollsdokument som är ifylld och intygad av ansvarig entreprenör finns. Vissa
avvikelser finns, vilket noterats vid kvalitetskontroller ovan.
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Utförandeprocessen
Intervju med entreprenör angående utförandeprocessen

Koncepthusen skulle stå klara första kvartalet 2020 och entreprenören föreslog till Ängelholmslokaler att de kunde leverera husen efterhand som de
blev klara. Enligt entreprenören levererades husen och slutbesiktigades långt innan avtalat leveransdatum. Det upptäcktes brister vid
slutbesiktningen som entreprenören skulle åtgärda. När brister hade åtgärdats kallar Ängelholmslokaler in besiktningsmän igen för att kontrollera
åtgärderna. Det kunde handla om småsaker som t.ex. glipor i golvlister men Ängelholmslokaler kallar in samtliga besiktningsmän (el, ventilation
etc.) oavsett vad bristerna består av för att sedan besiktiga själva och debiterar 999 SEK per timme för detta. Under pågående avtalstid skickar
projekledare mail till VD hos entreprenören där han hotar med vite om inte bristerna åtgärdas i tid, och detta under pågående garantitid. Räkningen
för besiktningarna skickas till entreprenören. Entreprenören kommenterar även att anledningen till att koncepthusen kostar drygt 1 MSEK mer än
de i Perstorp beror på att det inte är identiska hus. De i Perstorp har t.ex. direktverkande el som uppvärmning vilket är billigt att installera men
dyrare i drift. De är också byggda med färdiga betongelement, men det ville man inte ha i Ängelholmshems bestånd. Där ville de ha murade väggar
vilket är betydligt dyrare och mer tidskrävande. Överlag var det mer att installationer i husen i Ängelholm än i Perstorp.
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Utförandeprocessen
Slutbesiktning

En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. KPMG kan den 2020-02-10 konstatera att det finns protokoll från slutbesiktning och
efterbesiktning för följande fastigheter:
Fastighet

Slutbesiktningsdatum, enligt
plan

Slutbesiktningsdatum,
faktiskt utfall

Efterbesiktningsdatum

Ängelholm 5:66

2019-04-12

2019-04-16

2019-05-18

Strövelstorp 5:164

2019-07-05

2019-08-12

2019-08-23

Strövelstorp 5:165

2019-08-09

2019-08-12

2019-08-23

Strövelstorp 5:166

2019-09-20

2019-09-20

2019-10-07

Össjö 26:147

2019-12-06

2019-12-06

2020-01-22

Söndrebalj 7:2

2020-02-07

2020-02-14

2020-02-28

Hjärnarp 1:39

2020-02-07

2020-02-14

2020-02-28

Slutbesiktningar enligt ovan har skett enligt huvudtidplan framtagen av MVB (se sida Förkalkyler ovan) med mindre avvikelser. Slutbesiktningar
inom luft, rör, styr, bygg, el och mark har utförts och vid samtliga besiktningstillfällen fall har fel uppmärksammats. En efterbesiktning har då bokats
in för samtliga entreprenader. Vid Strövelstorp 5:164, 5:165 och 5:166 noterades fortfarande ett antal fel vid efterbesiktningen. Entreprenaderna
godkändes dock vid efterbesiktningsdatum enligt ovan givet att fel var åtgärdade vid ett av parterna överenskommet datum.
KPMG har inte fått ta del av underlag för slutbesiktningar för Söndrebalj 7:2 (skulle slutbesiktigas enligt plan den 2020-01-10) och Hjärnarp 1:39
(denna skulle enligt plan besiktigas 2020-02-07). Enligt uppgifter från Ängelholmslokaler är Söndrebalj 7:2 numera avstyckad och heter 7:130 och
7:131 och samtliga tre av dessa fastigheter besiktades enligt Ängelholmslokaler 2020-02-14 med efterbesiktning sam överlämning till Kundservice
inplanerad till 2020-02-28.
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Kostnadseffektivitet

Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid
I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsöverlag över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det
ursprungliga förkalkylen.
Kostnadsunderlag

Estimerad total projektkostnad

Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

MVB Syd anbud, totalentreprenad

36 645 000 SEK

-

Ängelholmslokaler, budget 2018-03-21

56 075 000 SEK

-

Ängelholmslokaler, beräknad slutkostnad,
2020-02-12

61 000 000 SEK

+9%

Notera att Ängelholmslokalers budget och beräknad slutkostnad är exklusive investeringsstöd samt även innefattar kostnader utöver
entreprenadkostnaden (byggherrekostnad, konsultkostnad etc.), varför det är rimligt att de överskrider totalentreprenadspris angett av MVB Syd.
Procentuell avvikelse gentemot totalentreprenadssumman presenteras inte av denna anledning.
Procentuell ökning av Ängelholmslokalers beräknad slutkostnad 2020-02-12 motsvarar cirka 9 % i jämförelse med Ängelholmslokalers budget från
2018-03-21. Ängelholmslokaler kommenterar detta med att budgeten på 56 075 000 är exklusive moms och bidrag och att prognosen på 61 MSEK
troligen är med avdrag för bidrag och sedan inkl. moms då det inte får göra momsen inte är avdragsgill på bostäder. Bidraget har sedan ökat från
7 420 000 till 8 120 000 SEK förutsatt att fullt bidrag erhålls för samtliga hus.
I Helsingsborgs Dagblad 2019-12-09 kan man utläsa att Ängelholmshem är ny ägare till huset på Flintvägen 15A i Ängelholm och att säljaren är
Ängelholmslokaler. Enligt uppgift gjordes ägarbytet i november 2019 och priset blev 4 125 000 SEK. Detta är väsentligt lägre än ursprunglig budget
per koncepthus (cirka 5,6 MSEK enligt ovan) samt beräknad slutkostnad (cirka 6,1 MSEK enligt ovan), även efter avdrag för investeringsstöd från
Boverket som utbetalt från Länsstyrelsen till dags dato uppgår till 8 120 000 SEK. Priset vid ägarbytet mellan Ängelholmslokaler och
Ängelholmshem per koncepthus tycks alltså vara väsentligt lägre än fakturerad kostnad gentemot Ängelholms kommun som enligt uppgift uppgick
till cirka 5,6 MSEK. När KPMG frågade Ängelholmslokar om hur mellanskillnaden på cirka 1,4 MSEK förklaras svarade de att inte vet var
dagspressen har fått sina siffror ifrån, att man inte vet vad för offentliga underlag man hänvisar till samt när de är daterade.

Ängelholmslokaler uppger att man inte har fått några ekonomiska förutsättningar av Ängelholms kommun i projektet.
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Kostnadseffektivitet

Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet
Sett till den budget som sattes för Koncepthusen 2018-03-21 ses följande som anmärkningsvärda sett till KPMGs erfarenhet av budgetunderlag i
byggprojekt:

•

Budgeterade ÄTA – kostnader om 5 200 000 SEK (cirka 14,2 % av entreprenadsumman). Detta bedöms som högt givet att det är ett
nybyggnadsprojekt som byggs efter färdiga ritningar som erhållits av Perstorps kommun. När KPMG frågade Ängelholmslokaler om detta
svarade de att detta är en felaktighet då man tagit 10% på projektkostnaden istället för entreprenadkostnaden. Sådana misstag har stor bäring
på budgeten.

•

Underlag för byggherrekostnader uppgår till 17 % av hela projektets budget, totalt 9 700 000 SEK. I denna är den största kostnaden 3 200 00
SEK för ”Köpeskilling mark” som enligt Ängelholmslokalers noteringar i budgetunderlaget är en ”grov bedömning – 8 tomter á 400 kkr/tomt”. Vid
genomgång av köpekontrakt av samtliga 8 tomter uppgår snittkostnaden per tomt som Ängelholmslokaler har köpt av Ängelholms kommun till
349 125 SEK (se köpekontrakt). Man har alltså budgeterat för drygt 50 000 SEK högre kostnad per tomt, med en total överestimerad kostnad om
407 000 SEK. Den näst största kostnaden sett till byggherrekostnader utgörs av ”Andel i central administration”. Denna uppgår till 3 000 000
SEK och enligt Ängelholmslokalers noteringar i budgetunderlaget är beloppet angivet ”Enligt” ekonomichef vid Ängelholmslokaer. När KPMG
frågade Ängelholmslokaler hur man beräknat kostnaden för central administration svarar de att det var en uppskattning. Kostnaderna är inte
specificerade eller dokumenterade närmre än beskriven ovan och bedöms som höga.

Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet
ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid i enlighet föregående sida.
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Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Beställningsprocessen
Utförda avhjälpande åtgärder inom fastigheten Sockerbruket 11
Beskrivet förfarande nedan ägde rum innan projektbeställning, varför det presenteras i detta avsnitt innan kartläggning av beställningsprocessen.
KPMG har fått ta del av en ”second opinion” på utförda arbeten som syftat till att utreda och åtgärda markföroreningar inom fastigheten, men även
föroreningar kopplade till tidigare byggnader på fastigheten Sockerbruket 11. Rapporten är utförd av AFRY 2020-02-07 och syftet med second
opinion är att klargöra huruvida de senaste saneringsinsatserna var onödiga. Handlingarna som AFRY har tagit del av sträcker sig från 2010-04-04
till 2017-02-01 och dessas kan grovt delas in i två delar baserat på utförandetider: år 2010-2012 samt år 2015 – 2017. Nedan ses de slutsatser som
AFRY presenterar i sin rapport:
” Vid undersökningarna år 2010 – 2012 konstaterades att föroreningar kvarlämnats. En riskbedömning gjordes, med bedömningen att det inte
föreligger några oacceptabla risker med kvarlämnad förorening och även platsspecifika riktvärden för de dimensionerande parametrarna räknades
fram. Inga ytterligare åtgärder ansågs nödvändiga avseende föroreningar och detta godkändes av tillsynsmyndigheten.

Vid undersökningar och saneringar år 2016 – 2017 har de tidigare bedömningarna inte beaktats och saneringarna har fortsatt ner till KM. Det finns
inte i materialet information som förklarar varför detta utförts eller varför den platsspecifika bedömningen förkastats. I den meningen har
saneringarna år 2015-2017 varit delvis onödiga, då åtgärdsmålen kan anses ha satts onödigt lågt jämfört med tidigare bedömning. Omfattningen
uppskattas till onödig sanering av 11 rutor. Detta innebär samtidigt att volymen av 11 rutor också har ersatts med nya massor.
Dock har de utförda arbetena även andra syften. Massor från ett förorenat område måste klassificeras för korrekt hantering utifrån att det är ett
avfall enligt avfallsförordningen. Utförda undersökningar har således åtminstone delvis varit nödvändiga i ett masshanteringssyfte, om massorna i
alla fall måste schaktas inom planerade entreprenader. Omfattningen av en undersökning kan preciseras utifrån planerade schaktarbeten. Denna
finns i underlaget ingen information om varför en sådan bedömning inte gjorts.
Det anges att massor med halter under MRR bör återanvändas. Det finns ingen motivering till detta även om det förefaller som ett lämpligt förslag.
Dock framgår inte varför massor med halter under åtgärdsmålet inte föreslås kunna återanvändas? Detta bör anses vara både kostnadseffektivt
och utan oacceptabla miljö- eller hälsorisker. Tvärtom finns en miljövinst i minskade transporter och minskad användning av nytt material.
Vad gäller de installationer som påträffades under marknivå så var troligen även denna entreprenad nödvändig och/eller lämplig inför kommande
byggnationer. Viss sanering kan ha varit nödvändig i samband med rivningarna, om de även innebar schaktning av jordmassor, men det är svårt att
bedöma en sådan omfattning i efterhand.

En generell notering angående det genomlästa materialet är att det saknas formella handlingar i form av anmälningar enligt §28 om
avhjälpandeåtgärder. Det saknas också motivering till val av åtgärdsmål, men även i vissa fall tydliga syften med undersökningar.”
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Beställningsprocessen
KPMGs kommentarer avseende avhjälpande åtgärder inom fastigheten Sockerbruket 11
Ängelholms kommun ägde ursprungligen fastigheten Sockerbruket 11 och i kommunens regi genomförde man under 2010 – 2012 undersökningar
avseende markföroreningar samt rivnings- och saneringsarbeten. Som nämns ovan konstaterades under detta arbete att föroreningar kvarlämnats
och en riskbedömning utfördes. Slutsatsen från denna var att det inte föreligger några oacceptabla risker med kvarlämnad föroreningar, att inga
ytterligare åtgärder ansågs nödvändiga avseende föroreningar och detta godkändes av tillsynsmyndigheten.
Givet detta är KPMGs bedömning att om man efter detta av någon anledning omprövar riskbedömningen som godkändes av tillsynsmyndigheten
bör detta rimligtvis tydligt motiveras och dokumenteras. Om man dessutom landar i slutsatsen att ytterligare saneringsarbeten ska utföras bör syftet
med denna insats specificeras och man bör tydliggöra varför den tidigare genomförda riskbedömningen och platsspecifika bedömningen förkastas.
Enligt Ängelholmslokaler finns inte någon dokumentation avseende omprövning av riskbedömning och varför denna förkastades eller syftet med
ytterligare saneringsarbete.
Ängelholmshem valde dock att i egen regi, utan involvering och beslut av kommunen utreda fastigheten avseende markföroreningar för att sedan
utföra ytterligare saneringsarbeten. Enligt AFRYs rapport har dock det utförda arbetena visat sig ha varit delvis nödvändiga i masshanteringssyfte
och vid rivning av installationer undermarknivå som påträffades. Dock uppskattas det av AFRY till att 11 rutor i entreprenaden har sanerats i
onödan, vilket då även inkluderar onödig ersättning av massa i dessa rutor.
KPMG frågade Ängelholmshem varför inte kommunen involverades i beslutsfattande avseende utredning och saneringsarbete på deras mark.
Ängelholmshem svarade att de inte vet, men att kommunen dock har varit medvetna om saneringen vilket även framgår av att det tas upp i
köpekontraktet. Man har inte vad det vet motsatt sig detta.
KPMG kan även konstatera att när det faktiska byggprojektet påbörjas 2018 tillkommer ÄTA – arbeten avseende sanering på fastigheten.
Ängelholmshem kommenterar detta med att delar av markytan undantogs medvetet (hundrastgården) då denna nyttjades av invånarna. Även
marken mot Bowlinghallen och de verksamheter som finns där sköts upp för att i största möjliga mån minska störningar för verksamheterna så
länge som möjligt.
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Beställningsprocessen
Uppdragsbeställning 334 – Uppdrag från kommunstyrelsen att beställa flerbostadshus
Fastighetsstrateg på Ängelholms kommun, skickar 2016-06-21 en beställning till Ängelholmshem med uppdraget att beställa 6+6
bostadslägenheter i gruppboendeform på kvarteret Saftstationen. I uppdragsbeskrivningen framgår att Kommunstyrelsen har beslutat (i
sammanträdesprotokoll daterat 2016-06-15) att uppdra åt fastighetsstrategen lämna beställning till Ängelholmshem enligt ovan.
Sammanträdesprotokollet är bifogat beställningsskrivelsen. Beställningen utgör en beställning av prisuppgift för att ge beställaren ett budgetpris
med tillhörande kalkyl samt en beställning av projekt.
Enligt Ängelholmshem har beställningen från kommunen ovan med underlag i form av politiska beslut beaktats vid byggnation av
Safstationen 4. Ängelholmshem meddelar att de 2019-10-16 har översänt årshyra för byggnad som färdigställs 2021 på 1 039 000 SEK och en
årshyra på 1 155 000 SEK för den byggnad som färdigställs 2022.
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmshem
Ängelholmshem har en budgetbedömning framtagen av ”Losell”, antagligen J. Losell Projektledning AB, för projektet daterad 2016-12-28 med
sammantagen totalkostnad för projektet på 516 905 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas
till av Ängelholmshem framtaget budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total kostnad

516 905 000 SEK

100 %

Byggherrekostnad

12 080 000 SEK

2,3 %

Platsomkostnad

1 000 000 SEK

0,2 %

Anslutningsavgifter

2 100 000 SEK

0,4 %

Konsultkostnad

1 150 000 SEK

0,2 %

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0%

Entreprenadkostnad

495 000 000 SEK

95,8 %

Kontroll och
besiktningskostnad

3 075 000 SEK

0,6%

Räntekostnad

2 500 000 SEK

0,5 %

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

137

Stickprovsanalys – Nybyggnation av flerbostadshus

Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmshem
Ängelholmshem har en senare budgetbedömning framtagen av projektledare Ängelholmshem, för projektet daterad
2018-09-27 med sammantagen totalkostnad för projektet på 516 905 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt
nedan hänvisas till av Ängelholmshem framtaget budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total kostnad

814 999 164 SEK

100 %

Byggherrekostnad

100 286 664 SEK

12,31 %

Platsomkostnad

1 000 000 SEK

0,12 %

Anslutningsavgifter

5 325 000 SEK

0,65 %

Konsultkostnad

1 214 000 SEK

0,15 %

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0%

Entreprenadkostnad

547 000 000 SEK

67,12 %

Kontroll och
besiktningskostnad

3 600 000 SEK

0,44%

Moms

141 573 500 SEK

17,37 %

Räntekostnad

15 000 000 SEK

1,84 %
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Förkalkyler

Avgående kostnader 2018-08-27
I samma budgetunderlag framtagen av projektledare från Ängelholmshem 2018-09-27 finns en bedömning av avgående kostnader, d.v.s. vad som
ska faktureras kommun avseende ”sanering” och ”gata” i projektet. Totalt avgående kostnader från projektet uppgår till 32 899 539 SEK.
Sanering

Gata

Kostnadsställe

Kostnad

Kostnadsställe

Kostnad

Total kostnad

19 699 539 SEK

Total kostnad

13 200 000 SEK

Miljökonsult

483 582 SEK

Produktion/projektering

10 000 000 SEK

Markbesiktning

10 200 SEK

Moms

2 500 000 SEK

Geoteknisk konsult

84 556 SEK

Egen personal gata

700 000 SEK

Saneringsentreprenad

14 347 191 SEK

Moms

0 SEK

Egen personal sanering

547 000 000 SEK

2019-05-23 finns även en av ÄB Ängelholmshem framtagen redovisning av kostnader för sanering av mark. I denna framkommer det att total
kostnad t.o.m. 2019-05-23 uppgår till 21 852 408 SEK, en ökning med cirka 11 % mot budgeterad kostnad enligt ovan. Kostnadsökningen tillskrivs
dock till stor del tre ÄTA – arbeten (ÄTA 18, 20 och 65) på totalt 2 134 135 SEK och bör därför falla under ÄTA – kostnader för projektet. KPMG har
dock inte tillgängliggjorts dokumentation för att utreda detta. ÄTA – arbetena ovan är utförda under MTAs totalentreprenad och ingår inte i
saneringsarbete som utfördes av Areco Contractor AB under 2015 – 2017.
Förfarande kring saneringsarbetet analyseras särskilt i ”Analys”-avsnittet i huvudrapporten.
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Förkalkyler

Avgående kostnader 2018-08-27, Gata
KPMG efterfrågade kompletterande information av Ängelholmshem avseende det markarbete (”Gata” kallat i avgående kostnader på föregående
sida). Ängelholmshem förklarade att kostnaderna är beräknade kostnader av arbeten på kvartersgatan mellan två kvarter inom ramen för projektet.
Vidare rapporterar de att summan om 10 MSEK inte är baserad på någon form av fakta då de inte hade någon aning om hur kommunen ville att
gatan skulle se ut och at summan avser totalproduktionskostnad inklusive de material som kommunen skulle tänkas välja.
En tidigare kommunanställd bedömde Ängelholmshems kostnadsbedömning som mycket högt och angav att det snarare bör handla om cirka 3
MSEK. Ängelholmshem förklarar att kostnaden inte längre är aktuell, att de nu har tagit det av kommunens uppdaterade gestaltningsprincip samt
har haft möten med ansvariga hos kommunen. Vidare meddelade Ängelholmshem att en ny produktionskostnad kommer att presenteras inom kort
och med de val som finns i nuläget skulle produktionskostnaden landa betydligt under budgeterad kostnad. Nytt kostnadsunderlag kommer enligt
Ängelholmshem baseras på av entreprenörer presenterade kostnader för projektering och produktion (vilka de redovisar vidare i sin helhet) samt på
uppskattad tid för personal att delta i möten etc. samt del av centraladministration.
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Förkalkyler

Kostnadsbedömning – Ängelholms kommun
Ängelholms kommun har inte gjort någon kostnadsbedömning av projektet initialt. Istället utgör kommunens beställning av projektet en beställning
av prisuppgift för att ge beställaren ett budgetpris med tillhörande kalkyl samt en faktiskt beställning av projekt. Enligt Ängelholmshem har de 201910-16 har översänt årshyra för byggnad som färdigställs 2021 på 1 039 000 SEK och en årshyra på 1 155 000 SEK för den byggnad som
färdigställs 2022. Detta är alltså cirka 4 månader efter beställningen är lagd av kommunen.
Tidplaner
En huvudtidplan upprättad av MTA (totalentreprenör för projektet) finns för projektet. Projektetablering var planering till november 2018 (v.46) med
inplanerad besiktning i mars 2021. Projekteringstidplaner och produktionstidplaner finns även upprättade av MTA.
ÄTA

I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för ÄTA-kostnader och diverse oförutsedda kostnader för totalt 65 000 000
SEK. Detta utgör cirka 15,3% av totalentreprenadsumman om 425 000 000 SEK. Renodlade ÄTA – kostnader utgör i budgeten 50 000 000 SEK
vilket motsvarar cirka 11,8 % av totalentreprenadsumman. Oförutsedda kostnader är enligt Ängelholmshem beräknade på erfarenhet från liknande
projekt.
I budgetunderlaget anges att ÄTA kostnader är inklusive beställd ÄTA för utökat antal lägenheter. Denna utökning motsvarar 10 stycken
tvårumslägenheter, totalt 530 m², och kostnaden uppgick till 11 625 000 SEK exklusive moms.
Man har även inom ramen för entreprenadkostnaden budgeterat för indexkostnader. Dessa är enligt uppgifter från Ängelholmshem beräknade
enligt Entreprenadindex litt. 122 (husbyggnadsentreprenader, flerbostadshus och förvaltningsbyggnader med stomme av prefabricerade
betongelement) med basmånad juli 2017.
Ängelholmshem meddelar att beräknad prognos i nuläget (2020-03-12) är 40 MSEK exklusive moms.
Sockerbruket – köpekontrakt mark
Köpeskilling i kontraktet uppgår till cirka 85 MSEK. I bilaga 2 till köpekontraktet (värdeutlåtande) uppgår marknadsvärdet till 118 MSEK.
Värdeutlåtandet tycks dessutom vara baserat på en större BTA än köpeskilling i kontraktet. KPMG frågade Ängelholmslokaler om hur det kommer
sig, och de svarade att de inte vet då de inte tagit fram köpekontraktet.
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Upphandling

Upphandling – Konsulter för projektering
Inga avtal med konsulter (utöver beställningsskrivelse med fuktsakkunnig, Tyréns AB) finns för projektering i iBinder. Vid det första
projekteringsmöten efter upphandling av entreprenör (2018-05-29) deltar projektledare från Ängelholmshem, MTA i egenskap av totalentreprenör
samt konsulter inom samtliga discipliner.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa
konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid
tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmshem har konsulter valts utan
upphandling och annonsering, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte tillfrågats.
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Upphandling
Upphandling – Entreprenör

2016-12-14 har man fått ett anbud av MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB (dokument Anbud Saftstationen 4.1) för att utföra en totalentreprenad
innefattande nyproduktion av flerbostadshus på Saftstationen 4. Total anbudssumma uppgår till 436 982 500 SEK. I anbudsunderlaget framkommer
det att anbudsgivaren ska fylla i information om ”tävlingsbidraget”.
Ängelholmshem förklarar ”tävlingen” med att prövning av anbudsgivare har skett i två steg:
•

Selektering (steg 1), att anbudsgivare uppfyller ställda krav enligt AF-del.

•

Anbudsgivning (steg 2), i vilket ny anbudsinbjudan skickar ut till de anbudsgivare som gått vidare från steg 1. Anbudsgivare ska ta fram underlag
i form av ritning och beskrivning. En jury utser därefter det förslag som uppfyller kraven bäst till vinnare.

Övergripande förklarar Ängelholmshem att entreprenörsuppdraget har annonserats via TendSign som en tävling där vinnare har utsetts av en jury.
Fyra aktörer lämnade anbud vara samtliga gick vidare efter prekvalificering enligt steg 1 ovan. Därefter lämnade två stycken anbud i steg 2.
I filen ”Sammanställning utvärdering” daterad 2017-01-11 framkommer det att det var två anbudsgivare som jämfördes i projektet. Anbudsgivarna
har skickat in tävlingsförslag som namngetts till ”Nya mönster” respektive ”Prismor i bruk”. I sammanställningen framkommer det inte vem som är
anbudsgivare. Tävlingsförslaget ”Nya mönster” finns dock dokumenterat och detta är MTAs bidrag. Enligt Ängelholmshem var ”Prismor i bruk
Peabs bidrag.
2017-09-08 finns ett kontrakt skrivet för Saftstationen 4 med Ängelholmshem som beställare (undertecknad av före detta VD Ängelholmshem) och
MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB som totalentreprenör.
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Upphandling
Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, hiss, el, VS, ventilation, styr, mark och brand har skett på samma sätt som vid beställning av konsulter
för projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning (enligt tidigare lämnad offert). KPMG har inte fått se de
offerter som beställningsskrivelsen refererar till.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmslokaler om hur dessa
besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har
tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmslokaler har
besiktningsmän valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte
tillfrågats.
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Utförandeprocessen
Projekteringsmöten

Efter upphandling av totalentreprenör MTA hålls även projekteringsmöten, totalt 16 stycken, under perioden 2011-11-27 till 2018-10-23. Vid mötena
deltar representanter från Ängelholmshem, totalentreprenören MTA och underkonsulter inom vardera för mötet relevant disciplin.

Byggmöten
Projektet följs upp under byggtid genom två typer av byggmöten, ett där representanter från Ängelholmshem samt MTAs platschef och/eller ombud
närvarar och ett där MTA och relevanta underentreprenörer närvarar.
För projektet finns 19 dokumenterade byggmöten mellan Ängelholmshem och MTA. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi. På
denna punkt hanteras i huvudsak frågor relaterat till ÄTA – listan kopplat till projektet, samt betalningsplanen framtagen av MTA.
Det finns även 18 dokumenterade byggmöten mellan MTA och deras underentreprenörer.

Om projektet ligger i fas ekonomiskt gentemot anbudssumman eller bolagets egna budgetkalkyl saknas det uppgifter om.
Samordningsmöten
Samordning mellan totalentreprenören MTA och för mötet relevanta discipliner under projekttid sker i form av samordningsmöten. Total finns cirka
50 stycken dokumenterade under perioden 2019-01-25 till 2020-03-02.
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Utförandeprocessen
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

11 stycken kvalitetsrevisioner är utförda och dokumenterade under projektet. Kontroller är utförda av Svedberga Brygga AB, kontrollansvarig enligt
PBL och närvarande vid kontrollerna är anställd vid J. Losell Projektledning AB och anställd vid MTA. Vid platsbesöket genomförs en avstämning av
egenkontroller för projektet samt en övergripande avstämning av produktionen genom ett platsbesök. Sammanfattningsvis flyter byggnadsarbeten
på bra.
Arbetsmiljöplan finns upprättad för projektet. Denna verkar vara preliminär då en stor del av nödvändiga uppgifter inte är angivna (exempelvis
saknas angivna skyddsombud).
Skydds- och miljöronder genomförs löpande. Totalt finns 34 stycken dokumenterade.
Dokument finns upprättat för Ängelholmshems delegering av arbetsuppgift som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten under entreprenaden till MTA.
För att säkerställa fuktsäkerhet på byggplatsen avseende bl.a. skydd av material och konstruktion, eventuella läckage m.m. utförs fuktronder.
Medverkande är anställd vid MTA och anställd vid BM Fuktteknik. Totalt finns fyra stycken dokumenterade fuktronder.
Egenkontrollsystem
Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör. Vissa avvikelser finns, vilket
noterats och följts upp vid kvalitetsrevisioner ovan.
Slutbesiktning

Projektet är pågående varför inte slutbesiktning inte har utförts.
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Kostnadseffektivitet

Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid
I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsöverlag över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det
ursprungliga förkalkylen.
Kostnadsunderlag

Estimerad total projektkostnad

Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholmshem, budget 2016-12-28

516 905 000 SEK

-

Ängelholmshem, budget 2018-09-27

814 999 164 SEK

+ 57,6 %

Ängelholmshem, bedömd slutkostnad

760 000 000 SEK

+ 47 %

Ängelholmshems förklaring till att budget från 2018-09-27 utgör en ökning på nästan 58 % gentemot ursprungsbudgeten är att ursprungsbudgeten
är framtagen i ett tidigt skede innan entreprenaden påbörjades. Budgeten har därefter uppdaterats med faktiska siffror. Exempelvis så har
kostnader för köpeskillingen mark, lagfart, pantbrev, anslutningsavgifter, saneringskostnader och liknande tillkommit.
På nästkommande sida analyseras de huvudsakliga budgetposterna som bidragit till kostnadsökningen gentemot det ursprungliga
budgetunderlaget.
Enligt Ängelholmshem finns inga ytterligare budgetunderlag än de KPMG har fått ta del av och som har beskrivits ovan.
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Kostnadseffektivitet

Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid, fortsättning
Vid jämförelse av budgetunderlagen ovan kan KPMG konstatera att de huvudsakliga budgetposterna (dessa står för cirka 95 % av budgetökningen)
som bidragit till kostnadsökningen är :

•

Kostnader för köpeskilling, lagfart och pantbrev vid köp av mark har tillkommit i budgetunderlaget från 2018-09-27, totalt 88 831 664 SEK.
Ängelholmshem kommenterar detta med att praxis framtill detta projekt har varit att Ängelholmshem har fått köpa mark till kommunens
nettokostnad och detta har inledande kalkyler baserats på. I augusti 2018 förmedlas fastställd köpeskilling till bolaget, detta pris avviker från
tidigare praxis. Vidare förklarar de att Mark- och exploateringsenheten presenterade förslag till köpekontrakt baserat på värdeutlåtande utfört av
konsult upphandlad i deras regi. KPMG frågade Ängelholmshem varför man inte gick på värdeutlåtande som låg som bilaga till köpekontraktet
(marknadsvärdet bedömdes till 118 MSEK) och de svarade att de inte vet då de inte tagit fram köpekontraktet.

•

Entreprenadkostnaden har ökat med 52 000 000 SEK. Detta eftersom index- och ÄTA-kostnader har skrivits upp med totalt 35 000 000 SEK och
saneringskostnader om 17 000 000 SEK har tillkommit i budgetunderlaget från 2018-09-27. Ängelholmshem kommenterar detta med att
indexkostnader i ursprungsbudget baserades på förväntad start och produktionstid, vilken har ändrats. Vidare förklarar de att ÄTA kostnad har
ökat med tilläggsbeställning av ytterligare lägenheter och att total uppskrivning av ÄTA- och indexkostnader är vid dagens prognos (2020-03-12)
15 MSEK exklusive moms. Saneringen är utförd av Ängelholmshem på kommunens mark då dessa ägde marken vid tillfället för saneringen.
Denna kostnad ska regleras enligt köpekontraktet, d.v.s. faktiska saneringskostnader kommer att avgå och så även kostnader för gränden vilken
produceras i projektet och ska därefter övergå i kommunens ägo.

•

Momskostnader har tillkommit med 141 573 500 SEK. De har räknat med 25 % moms på samtliga externa kostnader, men har exkluderat moms
för av Ängelholmshem utfört arbete så som projektledning egen personal och köpeskilling moms samt lagfart, pantbrev och lantmäteriförrättning.
Ängelholmshem kommenterar detta med att ursprunglig budget var ett internt material som endast var för beräkning att alla kostnader
budgeterades. Därefter har en slutlig komplett budget upprättats som sedan har legat till grund för borgensbeslut m.m.

Ängelholmshem uppger att man inte har fått några ekonomiska förutsättningar av Ängelholms kommun i projektet, men har i beställningen
specificerat att denna utöver projektbeställningen även utgör en beställning av prisuppgift för projektet. Givet detta bör budgetunderlaget inte vara
internt material utan material som delges kommunen vid färdigställande och vara så nära verkligheten som möjligt givet den informationen man har
vid budgeteringstillfället. Som svar på om man har presenterat prisuppgift på projektet till kommunen i enlighet med beställningen svarar
Ängelholmshem att de 2019-10-16 har skickat hyreskalkyler på årsbasis till kommunen. Detta är alltså drygt 3 år efter beställningen från
kommunen.
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Kostnadseffektivitet

Allmänna och sammanfattande kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet
Sett till de budgetunderlag som delgetts KPMG ses följande som anmärkningsvärda:
•

De huvudsakliga budgetposterna som bidragit till kostnadsökningen av budgeten bör ha varit kända kostnader av Ängelholmshem. Exempelvis
hade man redan påbörjat utredningar avseende sanering och om detta är tänkt att belasta projektekonomin bör detta ha inkluderats i
budgeteringen. Detsamma gäller kostnader kopplat till försäljning av marken på vilken projektet ska utföras. Det statueras i
beställningsskrivelsen från kommunens sida var byggnationen ska genomföras och Ängelholmshem bör ha kunnat förutse att man kommer
behöva inkludera kostnader för köpeskilling av mark, lagfart och pantbrev i budgeten. Att moms tillkommer för detta projekt bör de också ha varit
medvetna om.

•

2019-05-23 finns även en av Ängelholmshem framtagen redovisning av kostnader för sanering av mark. I denna framkommer det att total
kostnad t.o.m. 2019-05-23 uppgår till 21 852 408 SEK, en ökning med cirka 11 % mot budgeterad kostnad enligt ovan. Kostnadsökningen
tillskrivs dock till stor del tre ÄTA – arbeten (ÄTA 18, 20 och 65) på totalt 2 134 135 SEK och bör därför falla under ÄTA – kostnader för projektet.
KPMG har dock inte tillgängliggjorts dokumentation för att utreda detta ytterligare. ÄTA – arbetena ovan är utförda under MTAs totalentreprenad
och ingår inte i saneringsarbete som utfördes av Areco Contractor AB under 2015 – 2017. Det är anmärkningsvärt att ÄTA – arbeten tillkommer
inom totalentreprenaden efter att saneringsarbetet redan är utfört av Areco tidigare.

•

I ursprungligt budgetunderlag framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för ÄTA-kostnader och diverse oförutsedda kostnader för totalt
65 000 000 SEK. Detta utgör cirka 15,3% av totalentreprenadsumman om 425 000 000 SEK. Detta bedöms som högt givet att det är ett
nybyggnadsprojekt .

Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet
ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid.
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Stickprovsanalys – Ombyggnation av storkök

Beställningsprocessen
Uppdragsbeställning 334 – Uppdrag från Samhälle att renovera Möllebackens storkök
Måltidschef på Samhälle i Ängelholms kommun, skickar 2018-08-29 en beställning till Ängelholmshem med uppdraget att genomföra en renovering
av Möllebackens storkök. I skrivelsen anges att köket ska renoveras enligt gällande myndighetskrav och kommunens styrdokument för storkök
samt att man i största möjliga mån ska återanvända maskiner enligt en lista som bifogas beställningen.
I beställningsskrivelsen under ”förutsättningar i kronor” anges att köksprojektkostnad återrapporteras till måltidschef och fastighetsstrateg vid
Ängelholms kommun, som hyra i ett nytt hyresavtal med separerade kostnader mellan kök och samlingssal och förskolan, alternativt att man skriver
två avtal. Hyresavtalen ska signeras av Fastighetsenheten.
Ängelholmshem meddelar att kommunen har fått en kalkylfil och har efter detta inte återkommit om någon uppdelning av hyresavtal.
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmshem
Ängelholmshem har en budget framtagen av projektledare, för projektet daterad 2018-09-06 med sammantagen totalkostnad på 18 895 000 SEK.
För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmshem framtaget budgetunderlag. Nedan ses en
sammanställning av de olika budgetposterna:
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total kostnad

19 895 000 SEK

100 %

Byggherrekostnad

290 000 SEK

1,5 %

Platsomkostnad

0 SEK

0%

Anslutningsavgifter

0 SEK

0%

Konsultkostnad

775 000 SEK

3,9 %

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0%

Entreprenadkostnad

18 250 000 SEK

91,7 %

Kontroll och
besiktningskostnad

280 000 SEK

1,4%

Räntekostnad

300 000 SEK

1,5 %
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Förkalkyler
Tidplaner

En huvudtidplan upprättad av HA bygg (totalentreprenör för projektet) finns för projektet. Projektetablering var i augusti 2019 med inplanerad
besiktning i juni 2020. Projekteringstidplaner finns även upprättade av Ängelholmshem.

ÄTA
I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för ÄTA-kostnader för totalt 2 000 000 SEK. Detta utgör 12,5 % av
budgeterad entreprenadsumma om 16 000 000 SEK.
I en ÄTA – sammanställning daterad 2020-03-11 uppgår fakturerade ÄTA - kostnader till 62 041 SEK, vilket är betydligt lägre än budgeterade
ÄTA – kostnader.
Preliminär hyressättning
Enligt Ängelholmshem har man tagit fram en preliminär hyressättning daterad 2019-04-17 som delgetts kommunen under våren 2019. I
dokumentation som har tillgängliggjorts KPMG uppgår beräknad årshyra till 1 185 500 SEK. Enligt Ängelholmshem har man angett att hyran blir 1
200 000 SEK per år då det blir färdigt mer än 1 år från hyreskalkylen upprättats och därför indexeras upp.
Hyreskalkylen är baserad på en slutkostnad för projektet på 15 820 000 SEK. Detta är lägre än ursprungligt budgetunderlag men högre än den av
Ängelholmslokaler beräknade totala slutkostnaden på projektet om 14 987 000 SEK
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Upphandling

Upphandling – Konsulter för projektering
Avtal med konsulter inom A, K, El, VVS, varukyla och storkök finns, där dessa har tilldelats projekteringsuppdrag för upprättande av
förfrågningsunderlag. Samtliga avtal skrivs med ett rörligt arvode med timpriser enligt separata uppdragsbekräftelser per disciplin.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa
konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid
tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmshem har uppdragen inte
annonserats, konsulter har valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats
uppdragen har inte tillfrågats.
Totalt har man budgeterat 775 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för konsulter i projektet har KPMG inte fått ta del av.
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Upphandling
Upphandling – Entreprenör

Ängelholmshem har upphandlat totalentreprenad för projektet Tallbiten 18. Startdatum för upphandlingen var 2019-02-06 och slutdatum var 201906-16, med sista anbudsdag 2019-04-04. Upphandlande organisation var Ängelholmshem och handläggare var xxxx.

Det var totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen. Dessa var:

Anbudsgivare

Kvalificerad

Avtal

BAB Byggtjänst AB

Ja

Nej

Byggmästar’n i Skåne AB

Ja

Nej

Einar Dahl Byggnads AB

Ja

Nej

Henrik Anderssons Byggnads AB

Ja

Ja, valdes som
avtalsleverantör
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Upphandling

Upphandling – Entreprenör, fortsättning
Innan tilldelning av entreprenaduppdraget har en utvärdering av anbudsgivare genomförts. Detta är dokumenterat i ett upphandlingsprotokoll. Enligt
denna framgår det att utvärdering har skett på ekonomiskt mest fördelaktiga pris, d.v.s. det anbud med lägst pris har tilldelats uppdraget. Följande
var prisnivåerna i anbuden:
Anbudsgivare

Utvärderingssumma

BAB Byggtjänst AB

13 416 931 SEK

Byggmästar’n i Skåne AB

12 932 375 SEK

Einar Dahl Byggnads AB

12 165 375 SEK

Henrik Anderssons Byggnads AB

11 758 750 SEK

Baserat på utvärdering enligt ovan beslutas att Henrik Anderssons Byggnads AB antas som leverantör. Ett tilldelningsbeslut finns dokumenterat där
man fastställer att leverantören bedömts som ekonomiskt mest fördelaktig. Tilldelningsbeslutet är undertecknat av projektledare vid
Ängelholmshem.
En beställningsskrivelse med Henrik Anderssons Byggnads AB daterat 2019-05-17. Avtalet är underskrivet av före detta VD för Ängelholmshem
och VD för Henrik Anderssons Byggnads AB. Enligt avtalet ska entreprenaden utföras mot fast pris om 11 480 SEK exklusive moms. Detta är lägre
än tidigare budgeterad entreprenadsumma på 16 000 000 SEK, vilket inn
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Upphandling
Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom bygg, varukyla, el, VVS, ventilation, styr, mark och brand har skett på samma sätt som vid beställning av
konsulter för projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning. KPMG har inte fått se de offerter som
beställningsskrivelsen refererar till.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa
besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har
tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Enligt Ängelholmshem har
besiktningsmän valts utan upphandling, man har inga ramavtal med dessa konsulter och fler konsulter än de som har tilldelats uppdragen har inte
tillfrågats.
Totalt har man budgeterat 280 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG
inte fått ta del av.
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Utförandeprocessen
Projekteringsmöten
Efter upphandling av totalentreprenör hålls även projekteringsmöten, totalt 6 stycken dokumenterade, under perioden 2019-06-03 till 2019-08-19.
Vid mötena deltar representanter från Ängelholmshem, totalentreprenören HA Bygg och underkonsulter inom vardera för mötet relevant disciplin.

Byggmöten
Projektet följs upp under byggtid genom byggmöten. För projektet finns 8 dokumenterade byggmöten mellan Ängelholmshem och HA Bygg AB
samt för mötet relevanta underentreprenörer. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi. På denna punkt hanteras i huvudsak
frågor relaterat till ÄTA – listan kopplat till projektet.
Samordningsmöten
Samordning mellan totalentreprenören HA Bygg och för mötet relevanta discipliner under projekttid sker i form av samordningsmöten. Total finns
cirka 5 stycken dokumenterade samordningsmöten.
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Utförandeprocessen
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
2019-10-08 finns en dokumenterad kvalitetsrevision för projektet. Kontroller är utförda av xxxx kontrollansvarig enligt PBL och närvarande vid mötet
är projektledare från Ängelholmshem, representanter från HA Bygg och ventilation, el, storkök, varukyla och rör. Vid platsbesöket genomförs en
avstämning av egenkontroller för projektet samt en övergripande avstämning av produktionen genom ett platsbesök. Vissa avvikelser noteras vid
revisionen.
Kontrollplan finns upprättad av kontrollansvarig för projektet. Skyddsronder genomförs löpande i projektet, totalt 9 stycken finns dokumenterade.
Arbetsmiljöplan finns upprättad för projektet. Tillhörande dokumenterade riskanalyser finns även utförda av arkitekt, el, konstruktör, storkök,
varukyla, och VVS.
Skydds- och miljöronder genomförs löpande. Totalt finns 34 stycken dokumenterade.
HA bygg AB för även dagbok löpande i projektet där de varje dag med mindre avvikelser dokumenterar arbetsstyrkan, påbörjade och pågående
arbeten, färdiga arbeten, planerade aktiviteter, ÄTA – arbeten (registrerade för denna dag specifikt).
Egenkontrollsystem
Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör. Vissa avvikelser finns, vilket
noterats och följts upp vid kvalitetsrevision ovan.
Slutbesiktning

Projektet är pågående varför inte slutbesiktning inte har utförts. Förbesiktning inom bygg och rör finns dokumenterat och utfört 2020-02-10
respektive 2019-11-06.
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Kostnadseffektivitet
Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid
I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsöverlag över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det
ursprungliga förkalkylen.
Kostnadsunderlag

Estimerad total projektkostnad

Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholmshem, budget 2018-09-06

19 895 000 SEK

-

Ängelholmshem, hyressättning 2019-04-17

15 820 000 SEK

- 20,5 %

Ängelholmshem, prognos slutkostnad, december
2019

14 987 000 SEK

- 24,7 %

Projektet slutkostnad beräknas alltså vara 24,7 % lägre än ursprunglig budget.
Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet
Sett till de övriga stickproven har detta projekt budgeterat för lägre byggherrekostnader, totalt 1,5 % av projektets totala budget.
Noterbart är även att den årshyra som i nuläget är aktuell för projektet är baserad på en projektkostnad som är knappt 1 MSEK högre än den i
nuläget beräknade slutkostnaden för projektet. Detaljer kring detta beskrevs i Förkalkyler ovan.

Överlag tycks det vara bristfällig uppföljning av projektekonomin. Som nämnts ovan framkommer det exempelvis inte vid byggmöten om projektet
ligger i fas ekonomiskt. Det är även uppenbart att förkalkyl- och budgetbelopp för projektet har varierat kraftigt över tid i enlighet föregående sida.
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Beställningsprocessen
Beställningsprocessen
Projektet i stort ses som ett underhållsarbete och är inget som har beställts av kommunen.
Underhållsbehov noteras automatiskt i Ängelholmshems fastighetssystem. Detta, i kombination med en intern resurs som arbetar med planerat
underhåll och identifierar om underhållsbehovet är motiverat samt om ytterligare underhåll behövs, genererar ett övergripande underhållsbehov av
bolagets totala fastighetsbestånd. Baserat på denna tar ekonomiavdelningen fram en årsbudget för nästkommande räkenskapsår, som sedan lyfts
till styrelsen för beslut.
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Förkalkyler
Kostnadsunderlag

Ahlefeldsgatan

Vid samtal med Ängelholmshem meddelade man att inget budgetunderlag var framtaget för projektet. Man har dock angett budget per entreprenad
i översänt underlag. Takpris för MVBs entreprenadkostnad togs fram för både takbyte på Ahlefeldsgatan och Kulltorp, totalt 1 462 000 SEK
respektive 1 113 000 SEK. Övriga kostnader har enligt uppgift utförts på löpande räkning. KPMG har i efterhand efter dialog med Ängelholmshem
fått ta del av en sammanställning av konstandsunderlag för de takbyten som genomförts, se sammanställningen nedan per entreprenad:
Utfört arbete

Entreprenör

Budgetpris exklusive
moms

Utfall exklusive
moms

Budget

Projektledning

J. Losell Projektledning
AB

Avrop per timme

21 448 SEK

-

Byggbesiktning

J. Losell Projektledning
AB

Avrop per timme

5 088 SEK

-

Arkitekt

J. Losell Projektledning
AB

Avrop per timme

7 704 SEK

-

Takbyte

MVB Syd AB

1 462 000 SEK

1 571 281 SEK

-

1 032 577 SEK

1 120 000 SEK

Kulltorp

Summa

Utfört arbete

Entreprenör

Budgetpris exklusive
moms

Utfall exklusive
moms

Budget

Projektledning

J. Losell Projektledning
AB

Avrop per timme

14 044 SEK

-

Byggbesiktning

J. Losell Projektledning
AB

Avrop per timme

4 100 SEK

-

Takbyte

MVB Syd AB

1 113 000 SEK

1 014 433 SEK

-

1 605 521 SEK

1 620 000 SEK

Summa
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Förkalkyler
ÄTA

ÄTA – lista finns ej. Enligt uppgift har dock ÄTA-arbeten förekommit i projektet, om än i mindre omfattning. KPMG kan exempelvis se i
kostnadssammanställningen ovan att faktiskt utfall för entreprenadkostnaden på Ahlefeldsgatan för MVB blev 109 281 SEK högre än angivet
takpris, en ökning med cirka 7,5 % av entreprenadsumman. Ängelholmshem motiverar denna skillnaden för tillkommande kostnader för
taksäkerhet. Det är i MVBs offert tydligt angivet att taksäkerhet inte ingår i budgetpriset.
Tidplan
KPMG har fått ta del av tidplan för takbytet på Ahlefeldsgatan. Denna är upprättad av MVB Syd AB 2018-07-06 och projektetablering är början av
augusti 2018 (vecka 31) med inplanering slutbesiktning i september 2018 (vecka 38). Vad KPMG kan se i tillgängliggjord dokumentation hölls
tidplanen.
Enligt uppgift från Ängelholmshem finns även en tidplan upprättad för Kulltorp. KPMG har dock ej fått ta del av denna tidplan. Det framgår av
startmötet att detta ska tas fram av MVB.
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Upphandling

Upphandling – Konsulter och besiktningsmän
Enligt uppgift från Ängelholmshem har inte konsult- och besiktningsuppdrag i projektet (gäller endast den externa leverantören J. Losell
Projektledning AB enligt Förkalkyler ovan) inte upphandlats eller annonserats utan dessa bara tilldelats uppdragen på löpande räkning utan
ytterligare förfrågan till fler leverantörer.
Upphandling – Entreprenör
Totalentreprenader enligt nedan är inte upphandlade, utan avrop har gjorts på befintligt ramavtal med MVB Syd AB löper under perioden 2017-0116 till 2021-01-17.
På förfrågan av Ängelholmshem lämnade MVB Syd AB 2018-04-12 budgetpris på totalentreprenad utföra takbyte på Kulltorp i enlighet med
framtagna handlingar. Ersättningen i anbudet uppgår till 1 113 000 SEK, exklusive mervärdesskatt. Inga andra entreprenörer tillfrågas för utförandet
av totalentreprenaden. Beställningen är enligt ramavtal som löper under perioden 2017-01-16 till 2021-01-17.
Ytterligare avrop på ramavtalet gjordes av Ängelholmshem till MVB Syd AB att på totalentreprenad utföra takbyte på Ahlefeldsgatan i enlighet med
framtagna handlingar. Ersättningen i anbudet uppgår till 1 462 000 SEK, exklusive mervärdesskatt. Inga andra entreprenörer tillfrågas för utförandet
av totalentreprenaden.
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Utförandeprocessen
Projekteringsmöten
Efter upphandling av totalentreprenör hålls även projekteringsmöten, totalt 6 stycken dokumenterade, under perioden 2019-06-03 till 2019-08-19.
Vid mötena deltar representanter från Ängelholmshem, totalentreprenören HA Bygg och underkonsulter inom vardera för mötet relevant disciplin.

Byggmöten
KPMG har fått ta del av protokoll från startmöte för projektet i Kulltorp daterat 2018-09-17. Enligt uppgift från Ängelholmslokaler följdes båda
projekten upp under byggtid genom byggmöten som J. Losell Projektledning AB anordnade och protokollförde. Några fler protokoll än från
startmötet har KPMG inte fått ta del av.
Egenkontrollsystem
Egenkontrollsystem finns upprättade för respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör. Detta gäller både Kulltorp och
Ahlefeldsgatan.
Slutbesiktning
Slutbesiktning av entreprenaderna på Ahlefeldsgatan och Kulltorp finns dokumenterat och utfört 2018-09-18 respektive 2018-11-12. Bortsett från
mindre fel som parterna överenskommit att avhjälpa snarast godkänns enterprenaderna.
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Kostnadseffektivitet
Sammanställning av kostnadsunderlag över tid
I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsunderlag samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det ursprungliga
förkalkylen.
Kostnadsunderlag

Estimerad total projektkostnad

Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Ängelholmshem, sammantagen budget

2 740 000 SEK

-

Ängelholmshem, kostnadsutfall

2 638 098 SEK

- 3,7 %

Som nämnts ovan meddelade Ängelholmshem vid samtal att inget budgetunderlag var framtaget för projektet. Man har dock angett budget per
entreprenad i översänt underlag, där den sammantagna summan redovisas ovan.

Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet
Vid samtal med Ängelholmshem meddelade man att separata budgetunderlag för denna typen av projekt inte har tagits fram historiskt, utan detta
görs för större projekt, ofta utförda av byggavdelningen. Enligt uppgift är detta något man kommer att börja göra framöver.
Att man har extern projektledning, arkitekt och besiktning på löpande räkning samt inget budgetunderlag och faktiskt ekonomiuppföljning innebär att
man inte har någon kontroll över slutkostnaden. I sammanhanget var detta små kostnader, men visar inte på stark projekt- och kostnadsstyrning
från Ängelholmshem.
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Upphandling rivning och sanering
KPMG har även fått i uppdrag av Ängelholms kommun att specifikt granska upphandlingsprocessen för ramavtal av miljöutredning, miljösanering,
rivningsarbete och marksanering. Granskningen har utförts i form av genomgång av befintlig dokumentation för upphandlingsprocessen på
TendSign samt granskning av tidigare ramavtal innan upphandlingen.
Ängelholmshem hade tidigare ramavtal med Globax AB som löpte från 2013-08-05 till och med 2015-08-04. Enligt avtal ska överenskommelse om
eventuell förlängning träffas senast 2015-08-04. En avtalsförlängning finns även etablerad mellan Ängelholmshem och Areco Contractor AB med
kontraktstid från och med 2015-08-05 till och med 2017-08-04. I avtalet framgår det att Areco Contractor AB har bytt namn från Globax AB från 1:a
januari 2015.
Ängelholmshem har sedan upphandlat ramavtal för rivning, sanering och miljöutredningar. Startdatum för upphandlingen var 2018-12-21 och
slutdatum var 2019-03-19, med sista anbudsdag 2019-01-30. Det var totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen. Innan tilldelning av
ramavtalet har en utvärdering av anbudsgivare genomförts baserat på pris, genomförandebeskrivning, referenser och leveransförmåga. Areco
Contractor AB tilldelas slutligen ramavtalet.

Den huvudsakligen avgörande faktorn att Areco Contractor AB tilldelas ramavtalet är den bedömning som görs av bolagets leveransförmåga, där
Areco bedöms som betydligt bättre än Miljörivarna i Skandinavien AB. I upphandlingsrapporten kommenteras leveransförmågan med att ”Enligt
administrativa föreskrifter, bedöms anbudsgivare leveransförmåga med en muntlig presentation, där bedömningskriterier och målformulering är
enligt administrativa föreskrifter. Medelpoängen lämnas på deltagarnas bedömning av muntlig presentation.” I de administrativa föreskrifterna bryts
leveransförmåga på ett detaljerat sätt ned i ytterligare bedömningskategorier.
Inga uppenbara avvikelser eller brister har identifierats i upphandlingen. KPMG noterar dock följande:
•

Ängelholmshem har dokumenterat deras bedömningar av anbudsgivarnas leveransförmåga vid deras presentation i vikt- och delviktskategori i
ett excelblad. I detta framkommer vilka betyg som tilldelats respektive anbudsgivare. KPMG kan dock inte utläsa någon motivering till varför
betyget har tilldelats. Tilldelningen blir på så sätt förhållandevis kvalitativ och subjektiv.
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Upphandling rivning och sanering
Tidigare avropsavtal avseende miljöutredning, miljösanering, rivningsarbete och marksanering
Ängelholmshem hade ramavtal med Globax AB som löpte från 2013-08-05 till och med 2015-08-04. Enligt avtal ska överenskommelse om
eventuell förlängning träffas senast 2015-08-04. Avtalet undertecknades av före detta VD Ängelholmshem och VD, Globax AB.

En avtalsförlängning etablerades mellan Ängelholmshem och Areco Contractor AB. I avtalet framgår det att Areco Contractor AB har bytt namn från
Globax AB från 1:a januari 2015. Detta bekräftas även i publika källor. Kontraktstiden var från och med 2015-08-05 till och med 2017-08-04. Avtalet
undertecknades av före detta VD Ängelholmshem och VD, Areco Contractor AB.
Hur detta ramavtal har upphandlats har KPMG inte granskat då underlag inte finns tillgängligt i TendSign. Ängelholmslokaler meddelar att
saneringsarbetet som utfördes i projekt Sockerbruket 11 (beskrivet ovan) utfördes som avrop mot det äldre ramavtalet beskrivet ovan. KPMG har
ställt frågan till Ängelholmshem hur detta har upphandlats och byggchef på Ängelholmshem och Ängelholmslokaler, säger att han inte vet hur
ramavtalet har upphandlats samt att TendSign har använts sedan 2015.

Upphandling och gällande ramavtal avseende rivning, sanering och miljöutredningar
Ängelholmslokaler har sedan upphandlat ramavtal för rivning, sanering och miljöutredningar. Startdatum för upphandlingen var 2018-12-21 och
slutdatum var 2019-03-19, med sista anbudsdag 2019-01-30. Upphandlande organisation var Ängelholmslokaler. I förfrågningsunderlaget framgår
det att beställare är Ängelholmshem, Ängelholmslokaler samt att vinnande anbudsgivare har option på att skriva ramavtal med kommunen. Det var
totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen. Dessa var:
Anbudsgivare

Kvalificerad

Avtal

Areco Contractor AB

Ja

Ja, valdes som avtalsleverantör

Håltagarna i skåne AB

Nej

Nej

Miljörivarna i Skandinavien AB

Ja

Nej

vyens ab

Nej

Nej

Kommentar Ängelholmslokaler

Bara en referens inkom under
referenstagning

Kopia på Miljörivarnas anbud, endast
miljörivarna ska gälla, enligt anbudsgivare
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Upphandling rivning och sanering
Fortsättning, upphandling och gällande ramavtal avseende rivning, sanering och miljöutredningar
Innan tilldelning av ramavtalet har en utvärdering av anbudsgivare genomförts. Detta är dokumenterat i ett upphandlingsprotokoll och en
upphandlingsrapport. Enligt dessa framgår det att utvärdering har skett enligt LOU 19 kap 24 §, där det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt
sett till bäst förhållande mellan pris och kvalitet tilldelas avtalet. Följande kriterier har använts för bästa relation mellan pris och kvalitet.
•

Pris – 20 %

•

Genomförandebeskrivning – 30 %

•

Referenser – 20 %

•

Leveransförmåga – 30 %

Nedan ses en sammanställning av utvärderingen ur upphandlingsprotokollet:
Vikt

Areco

Miljörivarna i
Skandinavien AB

20 %

926 500

961 500

4,90

5

Mycket bra

Mycket bra

5

5

Ja

Ja

4,3

4,33

Mycket bra

Bra

Poäng

5

3,98

Summa

4,84

4,56

Anbudssumma
Poäng
Genomförande
beskrivningar

30 %

Poäng
Referenser

20 %

Poäng
Leveransförmåga

30 %
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Upphandling rivning och sanering
Fortsättning, upphandling och gällande ramavtal avseende rivning, sanering och miljöutredningar
Areco Contractor AB tilldelas alltså ramavtalet. Den huvudsakligen avgörande faktorn at Areco Contractor tilldelas ramavtalet är den bedömning
som görs av bolagets leveransförmåga, där Areco bedöms som betydligt bättre än Miljörivarna i Skandinavien AB. I upphandlingsrapporten
kommenteras leveransförmågan med att ”Enligt administrativa föreskrifter, bedöms anbudsgivare leveransförmåga med en muntlig presentation,
där bedömningskriterier och målformulering är enligt administrativa föreskrifter. Medelpoängen lämnas på deltagarnas bedömning av muntlig
presentation.” I de administrativa föreskrifterna bryts leveransförmåga på ett detaljerat sätt ned i ytterligare bedömningskategorier.
Ängelholmslokaler har dokumenterat deras bedömningar av anbudsgivarna vid deras presentation i vikt- och delviktskategori i ett excelblad. I detta
framkommer vilka betyg som tilldelats respektive anbudsgivare, men ingen vidare motivering till varför betyget har tilldelats.
Ett tilldelningsbeslut finns där man fastställer att leverantören bedömts som ekonomiskt mest lönsam. Tilldelningsbeslutet är undertecknat av, före
detta VD Ängelholmslokaler, och daterat 2019-03-15.
Slutgiltigt ramavtal är påskrivet 2019-04-03 och gäller i två år, från 2019-04-02 till 2021-03-31 med möjlighet till förlängning ett år till oförändrade
villkor. Avtalet är undertecknat av före detta VD Ängelholmslokaler, och ny VD Areco Contractor AB.
Det finns även ett ramavtal skrivet mellan Ängelholmshem och Areco Contractor AB daterat samma datum som ovan och med samma giltighetstid.
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Förkalkyler

Budgetunderlag – Ängelholmshem
Ängelholmshem har en framtagen budgetbedömning för projektet daterad 2016-04-21 med sammantagen totalkostnad för projektet på
70 630 000 SEK. För mer detaljerad specificering av kostnader per budgetpost enligt nedan hänvisas till av Ängelholmshem framtaget
budgetunderlag. Nedan ses en sammanställning av de olika budgetposterna:
Kostnadsställe

Kostnad

Andel av total
projektkostnad

Total kostnad

70 630 000 SEK

100 %

Byggherrekostnad

4 222 000 SEK

6,0 %

Platsomkostnad

50 0000 SEK

0,12 %

Anslutningsavgifter

1 160 000 SEK

1,6 %

Konsultkostnad

1 214 000 SEK

0,2 %

Vakans och
omflyttningskostnad

0 SEK

0%

Entreprenadkostnad

50 186 000 SEK

71,1 %

Kontroll och
besiktningskostnad

625 000 SEK

0,9 %

Moms

13 233 000 SEK

18,7 %

Räntekostnad

1 044 000 SEK

1,5 %
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Förkalkyler

Kostnadsbedömning – Ängelholms kommun
När KPMG frågade Ängelholmslokaler om det finns några ekonomiska förutsättningar givna från Ängelholms kommun sida svarade de att detta inte
finns givet att det är ett bostadsprojekt.

Tidplan
Enligt byggmöte daterat 2018-02-28 finns en huvudtidplan upprättad och daterad 2016-10-14. Denna är förankrad med underentreprenörer. KPMG
har inte fått ta del av denna tidplan.
Betalplan
I betalplan för projektet upprättad av Leeman entreprenad AB uppgår den totala kontraktssumman till 49 436 100 SEK och baseras på takpriset i
anbudet om 19 950 SEK/kvm multiplicerat med 2 478 kvm. Betalplanen löper från 2016-10-07 till 2018-03-01. ÄTA – arbeten faktureras separat.
ÄTA
I budgetunderlaget framtaget av AB Ängelholmshem har man budgeterat för 750 000 SEK i ÄTA-kostnader. Detta utgör cirka 1,5 % av
entreprenadsumman om 49 436 000 SEK.
En slutgiltig ÄTA – lista med sammanställning av faktiskt fakturerade ÄTA – arbeten finns och är daterad 2018-12-17. Totalt är det 25 stycken ÄTAarbeten, med en total kostnad på 1 238 167 SEK (anges som ”kvar att fakturera” i listan), en ökning av cirka 65 % mot budgeterade ÄTA-kostnader
enligt ovan och utgör cirka 2,5 % av budgeterad entreprenadsumma.
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Upphandling

Enligt Ängelholmshem är det generellt ingen av som har arbetat med detta projekt under upphandlingen eller under den första delen av
produktionen som finns kvar på företaget. Med anledning av detta angav Ängelholmshem knapphändiga svar på KPMGs frågor.
Upphandling – Konsulter för projektering

Avtal med konsulter finns för projektledning och arkitekt finns i form av uppdragsbekräftelser. Uppdragen utförs på löpande räkning enligt timpriser
specificerade i uppdragsbekräftelserna.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa
konsultuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många konsulter som har tillfrågats vid
tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de konsulter som har tilldelats uppdragen. Ängelholmshem angav att de inte vet hur upphandling
och annonsering har gått till eller hur många konsulter som lämnat anbud och fått ta del av en eventuell uppdragsförfrågan. Dock kan
Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med konsulter som använts i projektet under denna period.

Totalt har man budgeterat 1 214 000 SEK för konsultkostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG inte fått ta del
av.
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Upphandling
Upphandling – Entreprenör

KPMG har fått ta del av offertunderlag från Leeman entreprenad AB daterad 2016-04-19, med angivna takpriser per BOA för tre olika alternativ.
Vidare finns en beställningsskrivelse daterad 2016-05-31 från Ängelholmshem till Leeman Entreprenad AB där det anges att bolaget tilldelas
totalentreprenaduppdraget och att man beställer projektet till takpris på 19 950 SEK/kvm BOA. Beställningsskrivelsen är underskriven av före detta
VD för Ängelholmshem 2016-06-08 och VD för Leeman Entreprenad AB 2016-06-07. I betalplan daterad 2016-10-18 för projektet upprättad av
Leeman entreprenad AB uppgår den totala kontraktssumman till 49 436 100 SEK och baseras på takpriset i anbudet om 19 950 SEK/kvm
multiplicerat med 2 478 kvm.
Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur
totalentreprenörsuppdraget har annonserats, hur en eventuell upphandling av denna har gått till och dokumenterats, hur många entreprenörer som
har tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal fanns med entreprenören som har tilldelats uppdraget. Ängelholmshem har angett till
KPMG att de inte har hittat någon dokumentation på att entreprenörsuppdraget har annonserats, upphandlats, om fler entreprenörer har lämnat
anbud. Dock kan Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med Leeman Entreprenad under denna period.
KPMG kan även konstatera att upphandling av entreprenör för detta projekt inte finns på Ängelholmshem upphandlingsplattform TendSign.
Ängelholmshem har tidigare angett att de använt sig av TendSign sedan 2015, vilket var innan offertunderlag och beställningsskrivelse med
Leeman Entreprenad AB daterats.
Det finns således ingen dokumentation som styrker att totalentreprenadsuppdraget, med en budget om 49 436 000 SEK exklusive ÄTA-kostnader,
har upphandlats.
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Upphandling
Upphandling – Besiktningsmän

Beställning av besiktningsmän inom ventilation-, rör-, styr- och reglerinstallation samt markarbeten skett på samma sätt som vid beställning av
konsulter för projektering ovan. Även dessa tilldelas uppdraget med arvode på löpande räkning.

Utöver det som är beskrivet ovan har KPMG inte hittat eller fått ta del av något underlag eller information från Ängelholmshem om hur dessa
besiktningsuppdrag har annonserats, hur en eventuell upphandling av dessa har gått till och dokumenterats, hur många besiktningsmän som har
tillfrågats vid tilldelning av uppdrag och om ramavtal finns med de besiktningsmän som har tilldelats uppdragen. Ängelholmshem angav att de inte
vet hur upphandling och annonsering har gått till eller hur många besiktningsmän som lämnat anbud och fått ta del av en eventuell
uppdragsförfrågan. Dock kan Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med besiktningsmän som använts i projektet under
denna period.
Totalt har man budgeterat 625 000 SEK för kontroll- och besiktningskostnader i projektet. Faktisk kostnad för besiktningsmän i projektet har KPMG
inte fått ta del av.
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Utförandeprocessen
Projekteringsmöten

Inga protokoll eller dokumentation avseende projekteringsmöten har gjorts tillgängliga till KPMG för granskning.
Byggmöten

Projektet följs upp under byggtid genom byggmöten. Totalt finns 18 byggmöten dokumenterade under period 2016-11-23 till 2018-02-28. Från
Ängelholmshem närvarar en projektledare på dessa möten. På byggmötet avhandlas tekniska frågor inom respektive disciplin. Representanter från
totalentreprenören och underentreprenörer närvarar även vid mötena. I byggmötesprotokollet finns en stående punkt om ekonomi. På denna punkt
hanteras i huvudsak frågor relaterat till ÄTA – listan kopplat till projektet.
Om projektet ligger i fas ekonomiskt gentemot anbudssumman eller bolagets egna budgetkalkyl saknas det uppgifter om i protokollet.
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kontrollplan i enlighet med PBL med bilagor och intyg finns upprättade av kontrollansvarig. I övrigt har KPMG inte fått ta del av någon
dokumentation avseende kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbete inom ramen för projektet.
Detta är dock en punkt i byggmötet som finns dokumenterat, daterat 2018-02-28. I detta framgår att egenkontrollplaner finns upprättade för
respektive fackområde och är framtaget av ansvarig konsult/entreprenör, arbetsmiljöplan finns upprättad (daterad 2016-09-13) för projektet,
skyddsronder utförs var 14:e dag och att kvalitetsrevisioner är utförda under projektet (kvalitetsrevision nummer 7 nämns i protokollet).
Slutbesiktning
En viktig del i kontroll av investeringsprojekt är slutbesiktning. KPMG kan konstatera att det finns protokoll från två slutbesiktningar, uppdelat på två
hus per slutbesiktning. Slutbesiktning 1 påbörjades 2018-02-13 och avslutades 2018-02-28 och slutbesiktning 2 påbörjades 2018-03-23 och
avslutades 20178-04-20. Entreprenaderna godkänns 2018-02-26 (SB1) respektive 2018-03-28 (SB2) och parterna har överenskommit att fel skall
avhjälpas utan dröjsmål, dock senast 2018-03-02 respektive 2018-05-16.
Efterbesiktning av hela entreprenaden (samtliga huskroppar) påbörjades 2018-06-01 och avslutades 2018-10-23.
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Kostnadseffektivitet

Sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid
I tabellen nedan ses en sammanställning av budget- och kostnadsunderlag över tid samt en beräknad procentuell avvikelse gentemot det
ursprungliga förkalkylen.
Kostnadsunderlag

Estimerad total projektkostnad

Procentuell avvikelse, ursprunglig kalkyl

Leman entreprenad AB, enl. betalplan 2016-1018

49 436 100 SEK

-

Ängelholmshem, budget 2016-04-21

70 630 000 SEK

-

Ängelholmshem, faktiskt slutkostnad

71 100 000 SEK

+ 0,67 %

Faktiskt slutkostnad för projektet är angivet av Ängelholmshem och är enligt uppgift hämtad ur Vitec. För detta projekt tycks man ha förhållit sig till
budgeten väl genom projektet.
Allmänna kommentarer avseende projektekonomin, kostnadseffektivitet och ekonomiuppföljning i projektet
I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem har man budgeterat för 750 000 SEK i ÄTA-kostnader, vilket utgör cirka 1,5 % av
entreprenadsumman om 49 436 000 SEK. Faktiskt ÄTA-kostnader uppgår till cirka 2,5 % av budgeterad entreprenadsumma enligt gällande ÄTAlista. Jämför man med de övriga stickproven är ÄTA – kostnaderna för detta projekt väsentligt lägre.
Avseende byggherrekostnader kan KPMG konstatera att budgetposter som tidigare har stuckit ut i detta projekt är lägre. Kostnader för andel i
central administration är 0 SEK och projektledning, egen personal uppgår till 300 KSEK. Köpeskilling mark utgör majoriteten av
byggherrekostnaderna (2,7 MSEK, cirka 64 % av totala byggherrekostnaden), vilket förklarar den något högre totala byggherrekostnaden.
Kostnaderna är dock, likt tidigare stickprov, inte specificerade eller dokumenterade närmre än beskriven ovan (d.v.s. endast ett belopp är angett i
underlaget).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-11
Kommunstyrelsen

KS § 212

Dnr. KS 2019/519

Genomlysning av AB Ängelholmslokaler
Ärendebeskrivning
På kommunstyrelsens uppdrag har under de senaste åren samtliga kommunens
verksamhetsområden genomlysts och utvärderats i syfte att säkerställa att dessa bedrivs
effektivt och med god kvalitet. Utvärderingen har lett till en mängd förbättringsåtgärder och
har i huvudsak genomförts med hjälp av upphandlade konsulter.
Från och med 2013 har kommunens fastigheter och organsation för fastigheter
omorganiserats och överförts från kommunen till ett nybildat bolag, AB Ängelholmslokaler.
Som en del kommunstyrelsens uppsynsplikt är det lämpligt att på samma sätt som för
kommunens egen verksamhet genomföra en genomlysning av AB Ängelholmslokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från: Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C),
Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L) och Lennart Engström (KD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-

att ge kommundirektören i uppdrag att upphandla extern konsult för genomlysning av AB
Ängelholmslokaler i enlighet med förutsättningarna i tjänstutlåtandet,

-

att utredningen ska kunna presenteras senast 2020-03-31.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
AB Ängelholmslokaler

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1

(2)

Kanslichef
Malin Lundberg
468096
Malin.Lundberg2@engelholm.se

Till: Kommunfullmäktige
Datum: 2020-10-05
Diarienummer: KS 2020/452
Typ av dokument: Förslag från kommunfullmäktiges ordförande

Budget och plan för revisorernas verksamhet 20212023
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 11 kap. § 8 ska kommunfullmäktiges presidium upprätta
förslag till budget för revisorernas verksamhet senast före oktober månads utgång.

Beslutsunderlag
Förslag till budget och plan för revisionens verksamhet
Begäran om utökning av kommunrevisionens budget, 2020-09-25

Utredning
I kommunallagen, 11 kap. § 8, framgår att kommunfullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet. Budgeten för revisorernas
verksamhet i Ängelholms kommun ingår i Kommunfullmäktiges budgetram.
Kommunrevisionens budget för 2020 uppgår till 1 20 tkr.
Kommunrevisionen har lämnat in en begäran om utökning av kommunrevisionens
budget med 250 tkr för år 2021 och framåt. Anledningen till begäran är revisionen
ser behov att utveckla granskningsverksamheten och genomföra fler granskningar i
syfte att säkerställa nämndernas ansvarsutövande.
Kommunfullmäktiges presidium beredde ärendet vid sitt möte den 28 september
2020, och föreslår en utökning av kommunrevisionens budget med 100 tkr för år
2021 och framåt. Förstärkningen är utöver den årliga arvodesuppräkningen för revisionens ledamöter (16 tkr för år 2021).

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
(2)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budget och plan för revisorernas verksamhet 2021-2023 enligt framlagt
förslag.

Elisabeth Kullenberg
Ordförande

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Servicestöd, Ekonomi och kvalitet

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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Kommunfu[[mäktige presidium

Kommunrevisorerna

Begäran om utökning av kommunrevisionens
budget
Kommunrevisionen har till uppgrft att âdtgen granska all verksamhet som
bedrivs i kommunen. Vår granskning av räkenskaper såväl som verksamheten
ligger till grund för vårt uttalande i revisionsberättelsen.
Den kommunala verksamheten utvecklas fotlöpande vilketinnebär attvi inom
revisionen behövet både uweckla och genomföra fler granskningar i syfte att
säkerställa nämndemas ansvârsutövande. Kraven utökas äv en pà vâta
sakkunniga bla vad gällergranskning av delårsrapport och f:ø;mfö::allt
årsredovisningen. Vi ser bland ânnat ett behov âv att genomfora fler intem
kontrollgranskningar av redovisningsprocesser.
Sammantaget innebär cle ttz- àtt revisionen behövet flytta ftam sina positioner
för att kunna fullgöra sitt uppdrag s^mtvata ett effektivt stöd både till
kommunfullmäktige samt granskade nämndema. Revisionen se r mot
ovanstående bakgrund ett behov
vära förutsättningarför att

^v ^t'r.förstärka
kunna bedriva en god revision enligt foljande:
a

Uweckla den grundläggande granskningen av styrelse och nämnder
enlig SI(R: s rekommendationer

a

Ä.diga internkontrollganskning ar inomden fi nansiella revisionen som

undedag och stöd till granskning av delårsrâpport och årsredovisning.
a

Utökad granskning av delårsrapport sâmt årsredovisning

Utökat antal fördjupade gtanskningar av verksamheten - vårt
hjälpmedel för attvàIjautvilka granskningsinsâtser som är särskilt
viktiga att genomföra är vårdsk- och väsentlighetsanalys.
a

,{r[g

kompetens ufvecküng av

os s

förtroendevalda revi sorer

2

Revisionen begár härmed en utökning av sin budet för fu 2020 och framåt med
250

tkr

Ängelholms kommuns revisorer

'\,a-N$,ttN,..¿'^
Bengt Qlvstrom
S

ammankallande kommunrevisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 213

Dnr KS 2020/388

Sammanträdesdagar 2021 - kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträdesdagar
för 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott.
Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2021 där kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sammanträden
planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.
Förslag på sammanträdesdagar:
KS arbetsutskott
16 december 2020
20 januari
17 februari
24 mars
21 april
19 maj
23 juni
25 augusti
22 september
13 oktober

Kommunstyrelsen
13 januari
3 februari
3 mars
7 april
5 maj
2 juni
18 augusti
8 september
6 oktober
27 oktober

17 november
15 december inför KS
januari 2022

1 december

Kommunfullmäktige
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november (budget)
29 november (ordinarie)
20 december

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020.
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 31 augusti 2020.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslut
Kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess
utskott enligt följande:
Kommunstyrelsen
utskott
16 december 2020
20 januari
17 februari
24 mars
21 april
19 maj
23 juni
25 augusti
22 september
13 oktober
17 november
15 december inför KS
januari 2022

Kommunstyrelsen
13 januari
3 februari
3 mars
7 april
5 maj
2 juni
18 augusti
8 september
6 oktober
27 oktober
1 december

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna sammanträdestider
för kommunfullmäktige enligt följande:
Kommunfullmäktige
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november (budget)
29 november (ordinarie)
20 december

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslutet ska expedieras till
Kommunikationsenheten
Kundtjänst
Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 202

Dnr KS 2020/388

Sammanträdesdagar 2021 - kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträdesdagar
för 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott.
Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2021 där kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sammanträden
planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.
Förslag på sammanträdesdagar:
KS arbetsutskott
16 december 2020
20 januari
17 februari
24 mars
21 april
19 maj
23 juni
25 augusti
22 september
13 oktober

Kommunstyrelsen
13 januari
3 februari
3 mars
7 april
5 maj
2 juni
18 augusti
8 september
6 oktober
27 oktober

17 november
15 december inför KS
januari 2022

1 december

Kommunfullmäktige
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november (budget)
29 november (ordinarie)
20 december

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 31 augusti 2020.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott enligt följande:
Kommunstyrelsen
utskott
16 december 2020
20 januari
17 februari
24 mars
21 april
19 maj
23 juni
25 augusti
22 september
13 oktober
17 november
15 december inför KS
januari 2022

Kommunstyrelsen
13 januari
3 februari
3 mars
7 april
5 maj
2 juni
18 augusti
8 september
6 oktober
27 oktober
1 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt följande:
Kommunfullmäktige
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november (budget)
29 november (ordinarie)
20 december
Beslutet ska expedieras till
Kommunikationsenheten
Kundtjänst
Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-08-31
Diarienummer: KS 2020/388
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Sammanträdesdagar 2021 - kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott.
Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2021 där kommunfullmäktige och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sammanträden planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.
Förslag på sammanträdesdagar:
KS arbetsutskott
16 december 2020
20 januari
17 februari
24 mars
21 april
19 maj
23 juni
25 augusti
22 september
13 oktober

Kommunstyrelsen
13 januari
3 februari
3 mars
7 april
5 maj
2 juni
18 augusti
8 september
6 oktober
27 oktober

17 november
15 december inför KS
januari 2022

1 december

Kommunfullmäktige
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november (budget)
29 november (ordinarie)
20 december

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 31 augusti 2020.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott enligt följande:
Kommunstyrelsen utskott
16 december 2020
20 januari
17 februari
24 mars
21 april
19 maj
23 juni
25 augusti
22 september
13 oktober
17 november
15 december inför KS
januari 2022

Kommunstyrelsen
13 januari
3 februari
3 mars
7 april
5 maj
2 juni
18 augusti
8 september
6 oktober
27 oktober
1 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt följande:
Kommunfullmäktige
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november (budget)
29 november (ordinarie)
20 december

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Eva Sturesson
Stadsjurist

Beslutet expedieras till:
Kommunikationsenheten
Kundtjänst
Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 180

Dnr KS 2020/377

Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på
vakant plats (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Anne Viljevik (S)
från samtliga politiska uppdrag i Ängelholms kommun. Kommunfullmäktige har nu att
välja ledamot i Familje- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 25 augusti 2020.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fortsatt lämna uppdraget som ledamot (S) i Familje- och utbildningsnämnden vakant.
Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 181

Dnr KS 2020/426

Entledigande samt val av ny ersättare i Nämnden för
kultur, idrott och fritid efter Birgitta Rahl (M)
Ärendebeskrivning
Birgitta Rahl (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott och
fritid.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Rahl (M), inkommen den 11 september 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Birgitta Rahl (M) från uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott
och fritid, samt
att tillsvidare lämna uppdraget vakant.
Beslutet ska expedieras till
Birgitta Rahl
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 183

Dnr KS 2020/448

Entledigande samt val av ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Oskar Zaidmark (S)
Ärendebeskrivning
Oskar Zaidmark (S) har inkommit avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Oskar Zaidmark (S), inkommen den 22 september 2020.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Oskar Zaidmark (S) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt
att lämna uppdraget vakant tillsvidare.
Beslutet ska expedieras till
Oskar Zaidmark
kommunstyrelsen
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun
Plats och tid

SAMMANTnÄtnspRoroKoLL
2020-09,23

Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429, 2020

-09 -23, þJ. 0 I : 00-09 : 00

Beslutande:

Robin Holmberg (Àd), ordförande
Liss Böcker (C), 1 vice ordförande
Åsa Larssor (S), tig. för Lars Nyander (S) S 88-91
Lars Nyander (S) närvarande $ 92

Ersättare:

Linda Persson (I{D)
Ä.sa Larsson (S)

Owiga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef

Linda \)íahlstöm, nämndsekr etere¡re
Victor Hedén, t.f. enhetschef kommunikation $ 91-92
Eva Sturesson, stadsjurist

Utses att justera

Paragrafer: 88-92

U3

Sekreterare

Linda Wahlström
Ordfürande

Robin Holmberg
Justerare

Böcker

ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Otgan:

Iftisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-09-23

Datum för anslags

uppsättande:

2020-09-29

Datum för anslags

nedtagande:

2020.10-21

Förvaringsplatsförprotokollet:

Stadshuseti,{ngelholm

Underskrift
Linda Wahlström

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun

SAMMANTnÄn¡spRoroKoLL
Krisledningsnämnden
2020-09-23

s88

Va[ av justerÍngspersoner
Arendebeskrivning
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordfömnden.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Liss Böcker.

Justeringspersons

Ø/

/,4

sþatur

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun

SAMMANTnÄonspnoroKoLL
Krisledningsnämnden
2020-09-23

$8e

Godkännande av föredragningstistan
Beslut
Iftisledningsnämnden beslutar:

1,. Att godkänna föredragningslistan.

Justeringspersons

fa4/4

sþatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTnÄnnspnoroKoLL
Krisledningsnämnden
2020-09-23

se0

Aktuett lägesrapport
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterat nämnden pãvad som hänt sedan förra mötet den
2 september 2020.

Justeringspersons

Ø"\ dr¿

sþatur

Utdragsbestpkande

Angelholms
kommun

SAMMANTnÄnnspRoroKoLL
Krisledningsnämnden
2020-09-23

Dnr. KLN 1/2020

$e1

Förtängning av bestut om betalningsfrister för kund- och

leverantörsfakturor m. m.
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har 2020-05-20 beslutat att utfärdandet av nya kundfakturor till
prtvata företag fryses ftam till och med 31 augusti 2020 samt att företag som så önskar ska
ges anstånd med att betala redan utsända kundfakturor. Vidare har delegationen ;ll
ekonomichefen förtydligats så att den innefattar mandat att besluta om en generell
förlängning av betalningstiden avseende kundfakturor för de företag som så önskar.
Kommunstyrelsen/Servicestöd har även fått i uppdrag attkorta ner betalningstiden
avseende leverantörsf¿kturor för leverantörer som gör en framställan om detta.
Ovanstående beslut har därefter födängts att gälla till och med 30 september 2020.

Vid Krisledningsnämndens möte den 19 augusti uppdrogs åt ekonomichefen att ãterkomma med förslag avseende hantering av kund- och leverantörcfakturor frân och med 1
oktober 2020 samt bedömning av hur eventuella framställningar om hyresreduktion med
anledning av Cotona-situationen ska hanteras

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichefen daterat 16 september 2020.

Beslut
Iftisledningsnämnden beslutar
att uppdta åt kommunstytelsen/servicestöd att fortsättâ korta ner betalningstiden avseende
leverantörsfakturor för leverantörer som gör en fiamställan om detta.
att utfärdandet av kundfakturor till pdvata företagåterupptas, men att pnvata företag som
ansöket om anstånd med betalrringen av kundfakturor ska regelmässigt beviljas anstånd i

upp till90 dagar

att ovanstående beslut gäller till och med 2020-12-31.
att inte medge någon hyresreduktion för Angelholms Bowling AB

Justeringspersons

(-ra;a

sþatur

Utdtagsbestyrkande

Angelholms
kommun

SAMMANTRÄunspRoroKoLL
Krisledningsnämnden
2020-09-23

se2

Kommunikation
Kommunikatör Victor Hedén informerar om hur kommunikationsinsatsema med
anledning av pandemin ser ut för nàrvatande.

Justeringspersons

ø//'

sþatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTnÄou spRoroKoLL
2020-1,0-07

IGisledningsnämnden

Sammanträdesnrln 429, 2020-10-07, kl. 1 1.00- 1 2.00

Beslutande:

Robin Holmberg (l\[), ordförande
Liss Böcker (C), 1 vice ordförande
Lars Nyander (S)

Ersättare:

Linda Persson ({D)
Åsa Larsson (S)

Eric Sahlvall
Övriga näl'valande:

Jan Klauset, säkerhetschef

Linda Wahlström, nämndsekreterare

Hendk Sandén, planeringschef
Utses att.justera:
Sekreterare

Lars Nyander

gt

tu

Paragrafer: 92-97

A,.lJû^l^/.q.

,.-J

Linda Wahlström
OrdfÌirande

Robin
Justerare

Lars

ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-07

Datum för anslags

uppsättande:

2020-10-13

Datum för anslags

nedtagande:

2020-10-29

Förvaringsplats för

protokollet:

Stadshuset

Underskrift

i Ängelholm

t,r-l
Linda \X/ahlström

Just. sign.

"J ^i--'---_.

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

s,ryvtu¡NrRÄ DESPRoToKoLL
Krisledningsnämnden
2020-10-07

$e2

Va[ av j usteringspersoner
Ärendebeskrivning
Ilisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.

Beslut
IGisledningsnämnden beslutar:

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander.

Justeringspers ons signatur

%

Utdragsbestyrkande

È-Ær-¿
qv¿-

.Þç

Ängelholms
kommun

s¡

tvt

ru,rxrRÄ

D

ESP

Ror o Ko L L

Krisledningsnämnden
2020-10-07

$e3

Godkännande av föredragningstistan
Beslut
I{risledningsnämnden beslutar:

1.. Att godkänna föredragningslistan.

Justeringspersons signatur

7ry

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun

srmiurxrRÄ DEsPRoro KoLL
Krisledningsnämnden
2020-10-07

se4

Aktuett lägesrapport
Ärendebeskrivning
SäkerhetschefJan I(lauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
23 september 2020.

Justeringspersons signatur

7e^

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun

srlr prlxrnÄDESPRoToKoLL
Krisledningsnåimnden

2020-t0-07

Dnr. I(LN 7 /2020

se5

lnformation om lämnat uppdrag att se över möjtigheterna
att stötta föreningstivet ekonomiskt
Ärendebeskrivning
I(dsledningsnämnden lämnade uppdtag den23 september till kommundirektören att
uueda och lämna förslag till hur kommunen kan stötta föreningslivet ekonomiskt med
anledning av pandemin.
Planeringschef Henrik Sandén informerar om att kultur och stad arbetar med denna fuâgan
och att planeringen fu att beslut ska kunna fattas av nämnden föt kultur, idrott och fritid
den 19 oktober 2020.

Justeringspersons signatur

7M

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun

SAMMANTRÄorspRoroKoLL
Krisledningsnämnden
2020-10-07

Dnr.I(LN 8/2020

se6

Uppdrag att se över möjtigheterna att genomföra
kommunfuttmäktiges sammanträden med digitat närvaro
för beslutande ledamöter
Ärendebeskrivning
Sedan mars 2020 har kommunfullmäktige genomförts med reducerat antal beslutande med
anledning av pandemin.

För att på sikt kunna ãtergâ till 51 beslutande i kommunfullrnäktige önskar nämnden att
det utreds vilka möjligheter som fìnns för att beslutande ledamöter i kommunfullmäktige
kan delta i mötet på distans.

Beslut
IQisledningsnämnden beslutar
att uppdra åt kommunrlitektören att utfeda vilka möjligheter som fìnns för att beslutande
ledamöter i kommunfullrnäktige kan delta i mötet på distans.

Justeringspersons

æu

"ir"x"'

7l
N

Utdragsbestyrkande

Angelholms
kommun

sa ru ru

¡xrRÄ D EsPRor o Ko L L

Krisledningsnämnden
2020-t0-07

se7

Kommunikation
T.f. kommunikationschef Victor Hedén har skickat information om hur
kommunikationsinsatserna med anledning av pandemin ser ut för närvannde och vad som
kommunicerats sedan föregående möte med nämnden. Informationen delas ut till
ledamöterna.

Justedngspersons

Fs

"'***l

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

KSAU § 201

Dnr KS 2018/728,

Svar på medborgarförslag från Jenny Möller rörande
Hydroponisk odling
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren lämnade in föreliggande medborgarförslag den 30 september 2018.
Förslaget är att kommunen ska införa hydroponisk odling av grönsaker i kombination med
aquaponisk fiskodling. Alternativt att kommunen upphandlar hydroponisk odlade
grönsaker till kommunens skolor och äldreboenden. Förslaget anger att hyrdoponisk
odling kan vara en del av lösningen för att tillgodose den växande befolkningens
livsmedelsbehov och samtidigt minimera klimatpåverkan.
Föreslaget svar till förslagsställaren anger att kommunen i egen regi inte kan bedriva denna
typ av odling, och att kommunen kommer att följa utvecklingen av hydroponiskt odling,
för att om möjligt kunna implementera krav på sådan odling i framtida
livsmedelsupphandlingar.
Beslutsunderlag
Föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2020-08-20
Medborgarförslag om hydroponisk odling inlämnat 2018-09-30
Beslut KF § 251/2018 om att överlämna förslaget till KS
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren
Beslutet ska expedieras till
Robin Pehrsson, tf. chef enheten för natur och ekologisk hållbarhet
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Miljöutvecklare
David Thorstensson
0725-445829
david.thorstensson@engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)
Diarienummer

2020-02-04

KS 2018/728

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om hydroponisk odling
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren lämnade in föreliggande medborgarförslag den 30 september 2018. Förslaget
är att kommunen ska införa hydroponisk odling av grönsaker i kombination med aquaponisk
fiskodling. Alternativt att kommunen upphandlar hydroponisk odlade grönsaker till
kommunens skolor och äldreboenden. Förslaget anger att hyrdoponisk odling kan vara en del
av lösningen för att tillgodose den växande befolkningens livsmedelsbehov och samtidigt
minimera klimatpåverkan.
Föreslaget svar till förslagsställaren anger att kommunen i egen regi inte kan bedriva denna typ
av odling, och att kommunen kommer att följa utvecklingen av hydroponiskt odling, för att
om möjligt kunna implementera krav på sådan odling i framtida livsmedelsupphandlingar.
Beslutsunderlag
Föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2020-08-20
Medborgarförslag om hydroponisk odling inlämnat 2018-09-30
Beslut KF § 251/2018 om att överlämna förslaget till KS
Utredning
Hydroponisk odling innebär att vatten används som odlingsmedium istället för jord.
Aquaponisk fiskodling innebär växtodling och fiskodling i vattenlösning. Växterna nyttjar
näringen från fiskarnas vatten och renar därmed vattnet åt fiskarna.
Idag köper kommunen inga grönsaker som är hydroponiskt odlade. Ljunggårdens förskola i
kommunen använder sig av denna teknik men i liten skala. Den hydroponiska odlingen på
förskolan är avsedd för inlärning och egen användning i förskolans matlagning. Barnen får
bekanta sig med odling och få en förståelse vad som krävs för att odla olika typer av
grönsaker. Detta kan leda till reducering av matsvinnet, då barnen blir mer medvetna om
produktionen.
I enlighet med kommunallagen 2 kap 7 § får en kommun inte bedriva verksamhet i
huvudsakligt syfte att skapa vinst och därmed inte heller konkurrera med andra aktörer som
bedriver den typ av verksamhet. Det innebär att Ängelholms kommun inte har rätt att driva en
hydroponisk odling i kommunal regi.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)
Diarienummer

2020-02-04

KS 2018/728

I enlighet med kommunallagen 2 kap 8 § får en kommun inte ge stöd till enskilda företagare,
vilket medför att Ängelholms kommun inte särskilt kan stödja en verksamhet som odlar på
detta sätt. Utifrån bestämmelserna i kommunallagen kommer vi inte kunna sätta krav på
hydroponisk odlade grönsaker vid livsmedelsupphandlingar, då kravet innebär en orimlig
begränsning.
Upphandling av hydroponiskt odlade grönsaker är idag inte möjligt, då odlingsmetoden inte är
tillräckligt omfattande. Upphandling av denna typ av odlade grönsaker kan dock bli aktuellt i
framtida upphandlingar om odlingstekniken fortsätter att etablera sig och fler aktörer
använder sig av tekniken.
Tjänstepersonsförslaget är att kommunen följer utvecklingen av hydroponiskt odling, för att
om möjligt kunna implementera krav på sådan odling i framtida livsmedelsupphandlingar.
Utredningen är förankrad med Upphandlingsenheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren
_____

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Pernilla Fahlstedt
tf chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Robin Pehrsson, tf. chef enheten för natur och ekologisk hållbarhet,
robin.pehrsson@engelholm.se

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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E@É Ängelholms
rr..@,'¡

BREV

Diarienummer

2020-10-07

KS 2018/728

kommun

ÞÇ

Jenny Möllet

I(ommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg
0431-870 00

Svar på medborgarförslag om hydroponisk odling
Hej!

Tack för ditt medbotgarförslag angående hyùoponisk odling. Vi har behandlat förslaget
Kommunstytelsen och beslutat om följande svar:

i

Idag köper kommunen inga grönsaker som är hy&oponiskt odlade. Lunggårdens förskola i
kommunen använder sig av denna teknik men i liten skala. Den hy&oponiska odlingen på
förskolan är avsedd för inlätning och egen användtitg i förskolans matlagning. Bamen får
bekanta sig med odling och få en förståelse vad som krävs för att odla olika typer av
gtönsaker. Detta kan leda till reducering av matsvinnet, då barnen blir mer medvetna om
produktionen.

Enligt kommunallagen fät en kommun inte bedriva verksamhet i huvudsakligt syfte att skapa
vinst och därmed inte heller konkurrera med andra ¿ktöret som bedriver denna typ âv
vetksamhet. Det innebär att Ängelholms kommun inte har ràtt
driva en hy&oponisk
^tt
odling i kommunal regi. I(ommunen får heller inte ge stöd till enskilda
företagarc, vilket
medföt att Ängelholms kommun inte särskilt kan stödja en verksamhet som odlar på detta
sätt.

IJpphandling av hydroponiskt odlade grönsaker fu idaginte möjligt, då odlingsmetoden inte är
tilltäckligt omfattande. ljtifrån bestämmels erna i kommunallagen kommer vi inte kunna ställa
knv pà hydtoponiskt odl¿de grönsaker vid livsmedelsupphandlingar, då kravet innebär en
orimlig begränsning. Upphandling av denna ryp
odlade grönsaker kan dock bli aktuellt i
^v
framada upphandlingar om odlingstekniken fortsätter âtt etablera sig och fler aktörer
¿nvänder sig av tekniken.

I(ommunen kommer att föIja utvecklingen av hydroponisk odling, för att om möjligt kunna
implemente ra ktav på sådan odling i fuamtida livsmedelsupphandlingar.
Med vänlig hälsning

%<

Robin Holm
I(ommunstyrelsens ordförande

Ängelholms kommun

|
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|
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Rubrik på förslaget

Satsa på hydroponisk odling i kommunal regi alternativt
som tjänstekoncession
Hej,
Samhället utmanas på makro- såväl som mikronivå med
klimatförändringar, begränsningen av tillgång på färskt
vatten gör sig påmint och inte minst det faktum att till 2050
kommer 70% av jordens befolkning ha bosatt sig i städer.
Tills 2050 har jordens befolkning växt med 3 billioner
människor till och vi odlar 80% av den åkermark som är
lämplig för detta. För att vi ska kunna fortsätta konsumera
livsmedel finns det beräkningar som säger att minst 1015% av grönsaksproduktionen behöver produceras inne i
städerna.
Med ett ökat tryck på bla vatten, energi och odlingsbar
mark kommer den globala marknaden framöver erfara
drastiska prishöjningar på livsmedel.

Förslag och motivering

Det börjar att bli dags att tänka vertikal, klimatsmart
odling som generar grödor med så lite avtryck som
möjligt. Därtill lokalproducerad mat är mer och efterfrågat
idag än tidigare.
Varför inte satsa på hydroponisk odling (och i
kombination med aquaponiskfiskodling?) av grönsaker i
kommunal regi, alternativt att ni upphandlar denna tjänst
med försörjning av grönsaker till stadens förskolor,
grundskolor, gymnasieskola och äldreomsorg?
Teknikerna finns till både stora skördeavkastningar och till
större/mindre verksamheter året runt och det här är fullt
möjligt att genomföra. Jag hoppas att Ängelholms
politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ser
möjligheterna med denna högproducerande och
klimatsmarta teknik, som redan finns och beslutar sig för
att jobba för ett ännu mer långsiktigt och hållbart sätt att
försörja kommunal regi med livsmedel framöver.

Intyg

Vänliga hälsningar
Jenny Möller
Ja
Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se

Sida 1 av 2

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se

Sida 2 av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag från Jenny Möller rörande Hydroponisk odling
Ärendebeskrivning
Jenny Charlotta Möller föreslår att satsa på hydroponisk odling i kommunal regi alternativt
som tjänstekoncession.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jenny Charlotta Möller, inkommen 30 september 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Just. sign.
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RobinHolmbcrg

kring IES infirøsdc i

.4nge

lbolø

Vi anser att det finns rnànga frågetecke* k irg hur ärendet hanteras,
Informatioaen är bristfiillig och den transparens vi efterfrågathar vi inte ûitt
gehör fär.

Jag

vill därför fortsätta debatten genom följande frågor:

1.

2.
3.

När tåinker kommunledningen informera FUN om de pågående förhandlingarna och hur
kommer nämnden att delta i processen?
Vem/vilka arbetar är det, som jobbar med frågan nu?
Anser du, liksom din kollega i Östersund, att förhandlingen med IES inte är en fråga för
nämnden uøn helt och håIlet en fastighetsfråga?

Ängelholm 2A2O-LO-26

Lars Carlsson

Socialdemokraterna i lingelholm, södra vägen 3-7,262 52lingelholm, 0431-106 08,
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socia ldemokraternaangelholm.se
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Ängelholms
kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg
0431-870 00
robin.holmberg@engelholm.se

Svar på interpettation från Lars Cartsson (S) om
processen kring IES etabtering i Ängetholms kommun
Inledningsvis vill jag hänvisa ill svaret på Lars Cadssons interpellation daterat den
17 jun2020 (dm.2020/308) som beskriver bakgrunden till Internationella
Engelska skolans kommande etablering i Ângelholms kommun.
Sedan Lars Carlssons

föra interpellation

har arbetet med att ta fram detaljplan för

den kommande skoltomten på Fridhem fortlöpt þeslut om samråd fattades den 20

oktober 2020). Utöver detta har fórutsättnin garna för skolpeng/lokalbidrag utretts
och kommeÍ presenterâs för kommunsfyrelsens arbetsutskott den 28 oktober.
Företrädare för IES hat bjudits in till kommunstyrelsens samverkansutskotts möte

den 18 november för att ge en presentation av sin verksamhet och svara på de
fuã,gor som kan finnas inför den fortsatta processen. Familie- och
utbildningsnämndens presidium kommer att bjudas in till detta möte.

Med anledning av ovanstående vill iaglàrnna följande svar på Lars Carlssons
(S) frågor:
1

.

N¿ir täru,þer ,Qommunledningen inJònnera

f-UN

om

de påg,ående

Jìirhandlingarna och

har kommer nämnden ail delta i procexen?

Jaghar löpande dialog med familje- och utbildningsnämndens ordförande i denna
fråga. FUN:s presidium kommer som beskrivits bjudas in till möte med företädare
för IES under hösten 2020. När processen kommit så långt att ansökan om att
starta upp fristående skolverksamhet inkommit

till Skolinspektionen har famtlje-

och utbildningsnämnden möjlighet
sig över de eventuella konsekvenserna
^ttyttrtför kommunen av den kommande etableringen.

Äruceuolvs

KoMMUN

26280Ängelholm
0431-870

00

info@engelholm.se

engelholm.se
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Angelholms
kommun

2.

Ven/uil,ëa cir det

som arbetar medfrågan nu?

Detaljplanearbetet beddvs av Planenheten och samhällsbyggnadsnämnden har
beslutat om samråd för planen. Mark- och exploateringsenheten kommer att
aú¡eta med den kommande markanvisningen när processen kommit så långt.

I{ommundirektötens stab har utrett frågan om skolpeng/lokalbidrag inför
kommande principbeslut.

3.

Anser da, likson din kollega

fir

i Ostersund,

ntiwuden utøn lteh oclt ltållet

en

attþrhandlirugen med

IES

inre cir enJìåga

fisti¿bettjå¿u?

i Östersund är, så som jaguppfattat den, inte helt jàmförbar med den i
Ängelholms kommun. I Östersund har IES hyrt en befrntlig skolbyggnad av
kommunen. I Ängelholm kommet en helt ny skola att byggas på mark ros¡ ¡icligare
använts för annat ändamàL. Därföt är det natudigt att frägan i inledningsskedet är
av mark- och fastighetskaraktär. Inför det fortsatta arbetet med etableringen
Situationen

kommer en avsiktsförklaring mellan Ängelholms kommun och IES att behandlas
politiskt. I(ommande avtal om markanvisning och andra vägval kommer även det
att behandlas politiskt.

Ängelholm 2020-10-22

Robin H
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kommunstytelsens ordförande
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Fråga angående statl¡gt stöd

Dnr

']ttZtt

22

Y8A

till äldreomsorgen

Tlll ordftirande i nämnden fõr omsorg och stärl, lngela $ylwander

lnför budget 2021 och plan för 2O22 och 2023 fínns statliga medel avsatta till äldreomsorgen i form
av 20794 tkr årligen i äldreomsorgssatsning och ett engångsbelopp på 17145 tkr kallat
"ãldreomsorgslyftet'.
Bortsett från att den senare summan är tänkt för kompetensuweckling, så är inget närmre
specificerat i de blågrönas budgetförslag om hur dessa statliga medel är tänkta att användas.

Jag har därför följande fråga:

¡

Hur ser de blågrönas planer ut för hur dessa statlíga medel skall användas och budgeteras?

i Ängelholms kommun 2AtO22

4r

4

Patrik Ohlsson
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Pia Ohrberg

Personnummer
Adress

Àba

Sign,

h* çgt llot-\

rilI:

Kommunfu thnåiktige, Ängelholm
Länsstyrelsen
EngelholmsPartiets styrelse

@et

som ordinrrie ledemot i

KommunfullmåktigÊ

Htirmed avsägerjag mig uppdraget som ordinarie ledamot,
representerande EngelholmsPartieL i Kommunfullmäktige i

Ängelhotn.

Angelholm som ovan

/Y"
Pia Ohrberg
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Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Datum: 2020-10-22

Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd
PwC har på uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun,
granskat handläggningen av ekonomiskt bistånd.
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att det finns
en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt
bistånd.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande
organisation för ekonomiskt bistånd.
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i
granskningen önskas svar från kommunstyrelsen senast till 2020-12-07.
Vi önskar även att kommunstyrelsen beaktar följande fråga i sitt svar till
kommunrevisionen – På vilka sätt säkerställer försörjningsstödsenheten riktigheten
i den sökandes ansökningsuppgifter?
Ängelholms kommuns revisorer

Bengt Sävström
Sammankallande kommunrevisionen

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskningens inriktning
Enligt Socialtjänstlagen har den som inte själv
kan klara sina behov eller som inte kan få hjälp
på annat sätt, rätt till ekonomisk hjälp för hyra,
mat, kläder mm från kommunen. Detta kallas
för ekonomiskt bistånd.
En viktig uppgift för kommunens socialtjänst är
att hjälpa människor att slippa vara beroende av
ekonomiskt bistånd genom att se till att de får
förutsättningar för att klara sin försörjning på
egen hand.

försörjningstödsenhetens verksamhet som
ansvarar för arbetet med ekonomiskt bistånd.
Vår granskning visar också att det saknas mål för
vad verksamheten förväntas uppnå.

Rekommendationer
Vi föreslår att kommunstyrelsen vidtar följande
åtgärder med anledning av vår granskning:
•

Syftet med vår granskning har varit att bedöma
om kommunstyrelsen har en god ekonomisk
kontroll såväl som en fungerande organisation
för ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsen bör kontrollera att
samarbetet mellan försörjningsstödsverksamheten och andra enheter
fungerar på ett bra sätt.

•

Kommunstyrelsen bör se till att
ekonomiskt bistånd ingår i den interna
kontrollen.

Bedömning

•

Kommunstyrelsen bör ange mål
kopplade till ekonomiskt bistånd.

•

Kommunstyrelsen bör aktivt följa upp
försörjningsstödsenheten, samt vid
behov ta beslut om åtgärder.

•

Kommunstyrelsen bör kontrollera att
dokumentationen i utredningarna och i
beslutsunderlagen är enhetliga.

Vi har granskat mål, styrdokument och riktlinjer
som används i samband med beviljandet av
ekonomiskt bistånd. Vi har även granskat
arbetet som görs för att människor ska komma
ifrån behovet av ekonomiskt bistånd för att
istället kunna försörja sig på egen hand.
Vi har även granskat att kontroller sker löpande
av de utbetalningar som görs. Om ett felaktigt
belopp skulle råka betalas ut så har vi
kontrollerat att det finns det rutiner för hur
återkrav ska göras. Vi har även gjort ett antal
stickprov av ärenden som gäller ekonomiskt
bistånd för att kontrollera att de är hanterade på
ett riktigt sätt.
Vår granskning visar att kommunstyrelsen inte
genomför uppföljningar av

För ytterligare information, kontakta revisionens
sammankallande
Bengt Sävström tel. 076 – 826 50 61

Granskning av
handläggning av
ekonomiskt bistånd
Ängelholms kommun

Rebecca Lindström
Certifierad kommunal revisor

Emma Ekstén
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Sammanfattning
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun att genomföra
granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd. Granskningen är framtagen utifrån de
förtroendevalda revisorernas analys av väsentlighet och risk.
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att det finns en
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt bistånd.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt
bistånd. Vår bedömning grundas på att det finns mål, styrdokument och dokumenterade riktlinjer
som tillämpas i samband med beviljandet av ekonomiskt bistånd. Vi ser att det sker ett arbete med
att få individer självförsörjande. Det finns dokumenterade rutiner avseende återkrav av ekonomiskt
bistånd. Vi ser även att det finns en kontroll avseende utbetalningar. Det finns en regelbunden
kontroll mot utbetalningar och stickproverna påvisar i huvudsak inte några allvarliga brister. Kommunstyrelsen tar enbart del av delegationsbeslut men inte i övrigt någon uppföljning kopplad till
försörjningsstödsenhetens verksamhet. Då det inte finns några mål kopplade till försörjningsstödsenhetens verksamhet finns det inte heller några sådana att följa upp.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se avsnitt 2 i rapporten.
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 1: Mål, regler och riktlinjer för beviljande av ekonomiskt bistånd
Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer, utöver lagstiftning, som tillämpas i samband med
beviljande av ekonomiskt bistånd?
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 2: Mål, regler och riktlinjer för självförsörjning
Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att
bli självförsörjande och hur följs detta upp?
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 3: Interna kontrollen avseende handläggning av ekonomiskt bistånd
Säkerställer styrelsen att den interna kontrollen avseende handläggning och utredning av ekonomiskt bistånd är tillräcklig och likvärdig?
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 4: Rutin för utbetalning respektive återkrav
Har förvaltningen ändamålsenliga rutiner för utbetalning respektive återkrav avseende ekonomiskt
bistånd?
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 5: Uppföljning och återrapportering
Finns det en tillräcklig uppföljning och återrapportering till styrelsen av ekonomiskt bistånd?
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
_____________________________________________________________________________

2

Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att samverkan mellan arbetsmarknadsenheten,
försörjningsstöd och andra relevanta aktörer fungerar som tänkt i den nya organisationen.

•

Kommunstyrelsen bör se till att enheten för försörjningsstöd ingår i styrelsens
internkontrollarbete då det är en verksamhet där stora risker kan föreligga

•

Kommunstyrelsen bör ange mål kopplade till ekonomiskt bistånd

•

Kommunstyrelsen bör aktivt följa upp försörjningsstödsenheten, samt vid behov fatta
beslut om åtgärder, då det är en del av styrelsens verksamheter

•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att dokumentationen i utredningarna, beslutsunderlagen
och besluten är likvärdiga när det gäller handläggningen av ekonomiskt bistånd. Likaså att
handlingsplaner dokumenteras med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande.

3

Inledning
1.1.

Bakgrund

Enligt Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda
på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att den klara sin försörjning på egen
hand, vilket också betyder att verksamheten drivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Socialtjänstlagen är en ramlag som anger syftet med, och inriktningen, på olika insatser. Kommunerna måste därför fastställa olika tillämpningsföreskrifter. Det bör finnas regler och riktlinjer för
beslut om och utbetalning av bidrag, dokumentation och uppföljning samt den praktiska tillämpningen. Det krav som ställs på biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen är att rätten till bistånd skall tillförsäkras genom en rättssäker och likvärdig hantering av ansökningar om ekonomiskt
bistånd. De insatser som genomförs ska vara av god kvalitet. Prövning av rätten till bistånd baseras på den enskildes ansökan och den utredning förvaltningen gör.
Ekonomiskt bistånd i Ängelholms kommun hanteras av kommunstyrelsen. Ängelholms kommun
har jämförelsevis låga kostnader för ekonomiskt bistånd. År 2018 var kostnaden för ekonomiskt
bistånd i kommunen 633 kr/invånare jämfört med 1 351 kr/invånare i riket. Däremot visar väntetiden i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd ett högre medelvärde än riket. (Uppgift från Kolada 2019, avser 2018 års uppgifter).
Utifrån genomförd riskanalys har de förtroendevalda revisorerna funnit skäl att genomföra granskningen.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt bistånd. Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:
•

Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer, utöver lagstiftning, som tillämpas i samband med beviljande av ekonomiskt bistånd?

•

Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande och hur följs detta upp?

•

Säkerställer styrelsen att den interna kontrollen avseende handläggning och utredning av
ekonomiskt bistånd är tillräcklig och likvärdig?

•

Har förvaltningen ändamålsenliga rutiner för utbetalning respektive återkrav avseende
ekonomiskt bistånd?

•

Finns det en tillräcklig uppföljning och återrapportering till styrelsen av ekonomiskt bistånd?

1.3.

Revisionskriterier

•

Socialtjänstlagen 2001:453, SoL

•

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:1

•

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete

•

Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen 2013)

•

Kommunens egna tillämpningsföreskrifter, regler och rutiner
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1.4.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och avser räkenskapsåret 2020.

1.5.

Metod

Följande moment har genomförts inom ramen för granskningen:
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner vilka är verksamhetschef, handläggare, koordinator på
arbetsmarknadsenheten samt enhetschef och verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten.
- Dokumentgranskning har skett av bland annat rutiner, ansvarsfördelning och uppföljning.
- Vidare har en aktgranskning som berör att handläggning av ekonomiskt bistånd genomförts av 12
akter från år 2020.
Avseende aktgranskning har följande punkter granskats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns aktuell ansökan?
Finns beslut som täcker hela ansökan?
Finns en aktuell skriftlig utredning?
Är besluten tydligt formulerade?
Beaktas barnperspektivet?
Framgår det för vilken tidsperiod beslutet gäller?
Framgår det vem som är beslutsfattare?
Framgår det av dokumentation/ utredning motiv till beslut?
Vid avslag, helt eller delvis, finns besvärshänvisning och hur hanteras nödprövning?
Anges lagrum?

Rapporten har faktagranskats av de intervjuade.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Lagstiftning och Socialstyrelsen

Rätten till bistånd styrs av Socialtjänstlagens (2001:453) fjärde kapitel 1 §, vilket gör gällande att
den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd innefattar försörjningsstöd samt livsföring i övrigt.
Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader så som
•

Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon

•

Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Skäliga kostnader ska i enlighet beräknas enligt gällande riksnorm (se bilaga 1) på grundval av
officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i enskilda fall finns
särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna kostnader till en högre nivå. Nämnden får även
beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns skäl till det.

2.2.

Organisation

Av kommunstyrelsens reglemente, senast reviderat 2019-08-26 framgår att kommunstyrelsen med
uppmärksamhet ska följa socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas. Vidare ansvarar kommunstyrelsen enligt reglementet för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor
samt försörjningsstöd.

Huvuduppdrag Lärande
och familj

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

Individ- och
familjeomsorg

Vuxenutbildning och
arbetsmarknad

Elevhälsan

Chefsstöd och utveckling

Försörjningstödssenheten

Figur 1. Organisationsschema

Försörjningsstödenheten och Arbetsmarknadsenheten är idag verksamheter inom huvuduppdrag
Lärande och Familj och båda svarar mot kommunstyrelsen, men är två organisatoriskt separata
enheter.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2019 om budgetdirektiv för perioden 2020–2022. I detta
beslut gavs även kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning
av Försörjningsstödenheten och Arbetsmarknadsenheten. Uppdraget skulle återrapporteras till
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019. Vid kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts
sammanträde den 2 oktober 2019 beslutades om förlängd tid för uppdraget till den 1 februari 2020.
2020-03-03 § 50 beslutar kommunstyrelsen att godkänna utredningen, samt att kommundirektören

6

ges i uppdrag att genomföra den föreslagna förändringen som vid granskningstillfället ej var genomförd. I en gemensam organisation med ett processinriktat arbetssätt blir det enligt beslutsunderlagen ”en väg in för medborgaren”. Arbetsmarknadsenhetens uppgift blir att kartlägga och
hjälpa medborgaren till den insats som denne behöver. Försörjningsstödsenheten blir ett verktyg
bland andra på vägen för personer att bli självförsörjande istället för att vara en huvudinsats. En
gemensam organisation medför enligt beslutsunderlagen att alla insatser finns under samma tak
och redan vid en första kontakt skulle det komma att finnas en naturlig samverkan mellan de olika
insatserna. Samarbetet mot övriga myndigheter underlättas enligt beslutsunderlaget också om det
bara finns en ”kommunal motpart”.
En gemensam organisation blir en justering där befintlig personal kommer att genomföra samma
arbete som tidigare fast istället under en och samma chef mot två separata chefer i två enheter
som det är nu. De faktorer som särskilt måste beaktas vid en eventuell organisationsförändring
uppges primärt handla om de individer som saknar förutsättningar för att kunna komma ut i arbetslivet och bli självförsörjande. I de fallen är det enligt beslutsunderlaget viktigt att kompetensen avseende utredningarna för att erhålla försörjningsstöd, samt att samarbetet med IFO- delen inom
Socialtjänsten, bibehålles trots en eventuell annan fysisk placering avseende Försörjningsstödet. I
övrigt så måste det nära samarbetet mellan IFO och försörjningsstöd fortgå för att hantera de
”hemmaplanslösningar” som finns i Ängelholms kommun.
Ängelholms kommuns webbplats innehåller information vad som gäller för enskilda som är i behov
av ekonomiskt stöd. Det framgår att de som inte har tillräckliga inkomster och inte kan få inkomster
på annat håll kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

2.3.

Mål, regler och riktlinjer för beviljande av ekonomiskt bistånd

Revisionsfråga 1: Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer, utöver lagstiftning, som tillämpas
i samband med beviljande av ekonomiskt bistånd?

2.3.1.

Iakttagelser

Mål
Enligt Kommunfullmäktiges mål ska verksamheterna arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Målet för försörjningsstödsenhetens arbete med ekonomiskt
bistånd är att varje människas väg till egen försörjning ska förkortas. Aktiva insatser genom program och utredningar av arbetsförmågan ska så långt som möjligt ersätta passivt bidragstagande
för att målet självförsörjning ska uppnås på sikt.
Kopplat till beviljande av ekonomiskt bistånd är kommunens målsättning att arbetet med detta ska
hålla en god kvalitet och präglas av respekt för den enskilde, utförs med tillgänglighet och god
service, rättssäkerhet, en helhetssyn samt ett tydligt barnperspektiv. Inom kommunen finns ett
systematiskt kvalitetsarbete vilket bl.a. omfattar intern kontroll, klagomålshantering och Lex Sarah.
Utöver kommunfullmäktiges mål har enheten för försörjningsstöd också tagit fram en verksamhetsplan för år 2020 som beskriver viktiga händelser under året, denna innehåller dock inte några
specifika mål kopplade till beviljande av ekonomiskt bistånd.
Ansökan om och handläggning av ekonomiskt bistånd
Ett av nyckeldokumenten inom förvaltningen är Handbok och vägledning för bedömning av rätten
till försörjningsstöd samt övrigt ekonomiskt bistånd (senast reviderad i januari 2019) vars syfte är
likabehandling när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd
som insatser som ska erbjudas från försörjningsstödsenheten. Riktlinjerna skall samtidigt ge stöd
och vägledning för arbetet kring hantering av ekonomiskt bistånd. Vidare beskrivs kopplingen till
kommunfullmäktiges mål. Riktlinjen beskriver så väl lagstiftning som förvaltningens tillämpning av
dessa.
Utifrån kommunens webbplats går det att utläsa att den som ansöker om ekonomiskt bistånd tar
en första kontakt med kundtjänst som ställer en del frågor angående vad som är orsaken till behovet av ekonomiskt bistånd, individens nuvarande ekonomiska situation, boende och vad personen
själv har gjort för att lösa sin situation. Individen får information om vilka handlingar som ska läm-
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nas in i samband med ansökan, vilket också går att finna på kommunens webbplats. Efter att ansökan är ifylld och individen har samlat in relevant underlag kan personen inkomma med sin ansökan antingen elektroniskt via webbplatsen som e-formulär eller med pappershandlingar till Kundtjänst.
Efter att ansökan inkommit fördelas ärendet ut till en handläggare som blir ansvarig för ärendet.
Handläggaren kontaktar alltid individen antingen via personligt möte, mail eller telefon. Av intervju
framkommer att förfarandet skiljer sig något mellan de olika handläggarna. Skillnader kan ligga i
om handläggaren bokar fysiska möten eller väljer telefonmöten. Om kompletteringar till ansökan
behövs begärs dessa in. I ansökan finns det två delar. Den ena delen handlar om det ekonomiska
och den andra handlar om framtidsplaner för att göra tiden med ekonomiskt bistånd så kort som
möjligt. När ansökan är komplett görs en grundutredning och ett första möte bokas med individen.
Om inte individen dyker upp till mötet får den en ny tid, dyker den inte upp vid tre tillfällen så blir
det ett avslag. Efter mötet ses underlaget över och därefter gör handläggaren en uträkning, skriver
en utredning och skickar sedan ett beslut till individen. Processen är snarlik vid en återansökan.
Dessa förfaranden finns nedtecknade i rutiner på förvaltningen som vi fått ta del av i samband med
granskningen.
Vid beslut som har påtagliga konsekvenser för barn i familjen genomförs en barnkonsekvensanalys. Enheten har dock fått påpekanden i en tillsyn om att detta inte gjordes korrekt. Mot den bakgrunden har personalen fått utbildning i hur barnkonsekvensanalyser ska göras.
Inom verksamheten används systemet LifeCare för att hantera ansökan. I systemet finns även
kopplingar till olika myndigheter. Det går där att se om individen har koll på sin ekonomi i förhållande till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Skulle kontrollen påvisa bekymmer så får individerna budgetrådgivning via servicekontoret som finns i kommunen. Om de ekonomiska problemen visar sig vara långvariga är tanken att det ska göras en ansökan om god man eller förvaltare,
vilket också görs i den mån Tingsrätten beslutar i enlighet med förslaget.
Besluten fattas för en månad i taget och i undantagsfall fattas tvåmånadersbeslut när handläggaren är helt säker på att situationen inte kommer förändras för individen.
I intervjuerna framkommer att det ställs vissa krav för att erhålla bidrag, bland annat om svartjobb
upptäcks och likaså missbruk så är det skäl för att neka bidrag. Av kommunens webbplats framgår
det även krav såsom att individen måste stå till arbetsmarknadens förfogande vid arbetslöshet och
vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
Vi har i granskningen i övrigt fått ta del av ytterligare riktlinjer inom våld i nära relation och barnperspektivet samt rutiner inom olika områden som berör handläggning av ekonomiskt bistånd.
Information
Ängelholms kommuns webbplats innehåller en del information till den som vill ansöka om ekonomiskt bistånd. Bland annat framgår det hur ansökan ekonomiskt bistånd görs och en hänvisning till
Socialstyrelsen avseende riksnormen för provberäkning. För att kunna göra en rättvis bedömning
av ansökan listas de handlingar som ska lämnas in i samband med ansökan. Biståndets belopp
utgår ifrån riksnormen som ska täcka de vanligaste utgifter i ett hushåll vilken består av både personliga kostnader och hushållsgemensamma kostnader. På Ängelholms kommuns webbplats vanligt förekommande frågor med svar vad som avser ekonomiskt bistånd.
Genom webbplatsen går det att komma åt kommunens e-tjänst för ekonomiskt bistånd där ansökan kan lämnas elektroniskt.
Efterlevnaden av upprättade rutiner och riktlinjer
Enligt intervjusvar är efterlevnaden av upprättade rutiner och riktlinjer god. För att säkerställa efterlevnaden hade, under normala förhållande (innan Covid-19) enheten morgonmöte måndagar och
torsdagar med ärendefördelning där ärenden diskuterades i gruppen. Vidare har det också varit
möten på tisdagar samt arbetsplatsträffar en gång i månaden där det också finns möjlighet att föra
diskussioner om handläggning av ärenden. Under Covid -19 har enheten fram tills juni månad
endast haft arbetsplatsträffar. I juni återupptogs tisdagsmötena igen varje vecka samt måndagens
morgonmöte. Enheten har också kollegiegranskningen som genomförs i september där kvalitetutvecklare utvärderar resultatet.
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Det framhålls att barnperspektivet är ett utvecklingsområde och att de har arbetat med detta genom utbildningar för handläggarna.

2.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns mål, regler och riktlinjer som tillämpas i samband
med beviljandet av ekonomiskt bistånd. Vi anser att de upprättade riktlinjer och rutiner för försörjningsstöd efterlevs.

2.4.

Mål, regler och riktlinjer för självförsörjning

Revisionsfråga 2: Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer för arbetet med insatser för att
hjälpa personer att bli självförsörjande och hur följs detta upp?

2.4.1.

Iakttagelser

Mål
I kommunfullmäktiges budget återfinns målen: Kommunen ska i samarbete med andra aktörer
erbjuda praktikplatser till medborgare som står utanför arbetsmarknaden samt Medborgarna har
goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.
Målet för försörjningsstödsenhetens arbete med ekonomiskt bistånd är att varje människas väg till
egen försörjning ska förkortas. Aktiva insatser genom program och utredningar av arbetsförmåga
ska så långt som det är möjligt ersätta passivt bidragstagande för att målet med självförsörjning
ska uppnås på sikt.
Den enhet som främst arbetar med att få individer till självförsörjning är arbetsmarknadsenheten
och inom denna avdelningarna Resurscenter och Jobb Ängelholm. I Resurscenters verksamhetsplan för år 2020 beskrivs att enheten ska klara att hålla ett genomsnitt på 35-45 deltagare i aktivitet
internt på enheten. I början av december 2019, hade enheten lyckats nå målet för antal deltagare i
aktivitet på enheten. I uppdraget ligger även målet att minst 60 % av de som avslutar en aktivitet
på Resurscenter, enligt Koladas benämning ska ha ”slutfört uppdrag”. Detta innebär att insatserna
ska leverera ett skriftligt eller muntligt utlåtande om deltagarens tid på Resurscenter och därefter
återgår deltagaren till den remitterande instansen. Uppdraget är inte att matcha individer mot jobb
eller studier. De som ändå kommer vidare till ett arbete eller börjar studera räknas in i ”slutfört
uppdrag”. Under år 2019 var det 17 % som har gått till jobb eller studier. I början av december
2019 hade enheten nått 84 % som slutfört uppdrag.
Av verksamhetsplanen för Jobb Ängelholm år 2020 framgår flera insatser som gjorts och kommer
göras för att få ut individer i arbete i form av allt från extratjänster till samverkan och projekt med
olika aktörer. Ett av enhetens mål är att upprätthålla goda relationer med IFO och öka samverkan.
Organisation, arbetssätt och aktiviteter
Försörjningsstödsenhetens uppdrag är att som myndighetsutövare handlägga beviljandet om ekonomiskt bistånd. För vidare hjälp med insatser används enheten Resurscenter. Resurscenters
uppdrag är att i bred samverkan erbjuda ändamålsenliga insatser för att korta tiden för de som har
försörjningsstöd och minska långtidsarbetslösheten i Ängelholms kommun. Fokus ska vara på de
medborgare som är i behov av samordnade insatser som utredning av arbetsförmågan samt anpassad arbetsträning. Merparten av de som remitteras till Resurscenter uppbär försörjningsstöd
från kommunen. Målsättningen med Resurscenters insatser är att stärka individens förutsättningar
att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed korta tiden de uppbär försörjningsstöd.
I intervjuer beskrivs processen för arbetsmarknadsinsatser. Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten får en remiss från handläggarna på försörjningsstödsenheten med önskemål om arbetsträning eller sysselsättning för de som söker ekonomiskt bistånd. Individen kallas därefter till ett
möte med en handläggare på Resurscenter där också handläggaren från försörjningsstödsenheten
medverkar vid behov. Under mötet görs en första kartläggning utifrån individens kunskaper och
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behov. Detta matchas sedan antingen till en insats eller till vidare hjälp ifall individen behöver annan typ av hjälp än en arbetsmarknadsinsats. Inom Resurscenter finns en individkoordinator som
arbetar med de individer som aktuella för insatser. Hjälpen från individkoordinatorn kan exempelvis
vara att få hjälp till rätt väg in i missbruksvården eller vägen till en psykiatrisk utredning. Individkoordinatorn gör inte själva utredningarna men stöttar individen att hitta rätt. För en fullständig processkarta över flödet mellan försörjningsstödsenheten och Resurscenter se bilaga 2 där det också
beskrivs.
Inom Resurscenter finns flertalet olika insatser både internt på enheten men även i samverkan
med exempelvis Vejby Loppis. Det finns även en etablerad samverkan mellan Resurscenter och
Jobb Ängelholm, där deltagare kan gå vidare från Resurscenters insatser till subventionerade anställningar via ESF projektet StepIn, där det även sker samverkan med olika nätverk som exempelvis Rögle BK och Ängelholms näringsliv. Typ av aktiviteter ändras efter behov och individerna
kan få prova på olika arbetsmoment som kan vara allt från administrativa tjänster till produktioner
såsom delar till bilindustrin, egen produktion av insektshotell. Detta görs för att individerna ska få
komma ut och prova på hur det är i arbetslivet. För de som har språksvårigheter kan det vara olika
typer av insatser som främjar att träna språket både skriftligt och muntligt, bland annat genom ett
FINSAM-projekt. Insatserna som erbjuds bygger på det behov som finns och kan också anpassas
därefter. Från Resurscenters sida ser insatserna ut som i nedan bild där det också finns en beskrivning över processen från kartläggning till resultat.

Inskrivningstiden för insatserna är som bilden beskriver tre månader år gången. Om arbetsförmågan stagnerar så görs det en dokumentation och remitteras till handläggaren på försörjningsstöd för fortsatt handläggning (i enlighet med processbeskrivningen i bilaga 2). Därifrån görs det en
utredning på om det kanske är andra insatser som behövs än arbetsmarknadsinsatser såsom exempelvis missbruksvård eller något annat. Detta görs för att lämna plats på arbetsmarknadsinsatsen till någon annan som behöver platsen. Det beskrivs i intervju att det i den nya organisationen
pågår ett arbete med att konkretisera vägarna mellan enheterna ytterligare då detta fortfarande är
ett utvecklingsområde. Det behöver enligt intervjusvar formaliseras och göras tydligare så att det
upprättas samverkansformer för den individen som behöver hjälp från olika håll.
Av Resurscenters verksamhetsplan för år 2020 framgår att Samverkan med IFO har fortsatt att
stärkas under 2019, speciellt då en socialsekreterare från IFO har haft sin tjänst på Resurscenter
på 50 % och resterande 50 % på försörjningsstödsenheten. Syftet med att dela en tjänst mellan
enheterna är främst att effektivisera rutinerna mellan enheterna, samt för att korta tiden från beslut
till insats för de som ansöker och blir beviljade ekonomiskt bistånd. Inför år 2020 var planen att den
aktuella socialsekreteraren skall återgå 100 % till försörjningsenheten, men fortfarande verka som
koordinator mellan försörjningsenheten och Resurscenter, för att implementera de nya rutinerna till
övriga socialsekreterare. Enhetschefen på försörjningsenheten ingår i AME:s ledningsgrupp. Detta
ökar både förståelsen för de olika uppdragen och utmaningarna och gör det enklare att fortsätta
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utveckla samverkan. Vidare framkommer det under intervjuer att det finns utvecklingspotential för
var och hur enheterna möts, men att det finns en förhoppning om att detta kommer bli bättre i
samband med omorganisationen.
I ekonomiuppföljningen per april månad år 2020 beskrivs att försörjningsstödsenheten aktivt arbetar med arbetsmarknadsenheten och de pågående projekten StepIN (ESF-projekt) och Nästa steg
(FINSAM). Vidare kommer cirka 50 extratjänster återinföras inom Ängelholm kommun, vilket kan
medföra en positiv effekt gällande försörjningsstöd. På ledningsnivå arbetas det med att hitta en
strukturell samverkan med Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att detta sammantaget ska
minska försörjningsstödsutbetalningar under året. Uppföljning av såväl insatser och ekonomi följs
upp månadsvis samt i samband med delårsrapport och årsbokslut.

2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att kommunstyrelsen har mål för att medborgarna ska vara självförsörjande som också brutits ner på enhetsnivå. Vidare grundar vi bedömningen på att insatserna för att
få individer att bli självförsörjande är tillräckliga. Vi noterar att det sker en samverkan mellan de
olika enheterna för att detta ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt, även om det finns vissa
utvecklingsområden. Genom fungerande insatser ökar enligt vår mening möjligheterna för individer
att inte ha långvarigt försörjningsstöd och göra det enkelt att bli självförsörjande. Vi ser positivt på
att det ska ske en omorganisation i förhoppning att bidra till en ännu bättre samverkan.

2.5.

Interna kontrollen avseende handläggning av ekonomiskt bistånd

Revisionsfråga 3: Säkerställer styrelsen att den interna kontrollen avseende handläggning och
utredning av ekonomiskt bistånd är tillräcklig och likvärdig?

2.5.1.

Iakttagelser

I Ängelholms kommun har kommunstyrelsen 2017-08-16 antagit policy för intern kontroll gällande
åren 2017–2020. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att tillse att det finns en
fungerande organisation kring arbetet med intern kontroll. Nämnder och bolagsstyrelser har det
yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig.
Nämnder och bolagsstyrelser ska inför varje verksamhetsår besluta om en internkontrollplan som
beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. Varje nämnd
har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utför varje år en riskanalys som därefter resulterar i en internkontrollplan. Då
enheten för försörjningsstöd organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen borde också deras kontrollmoment finnas i internkontrollplanen för kommunstyrelsen. Vi ser däremot av erhållna dokument att enheten för försörjningsstöd under år 2019 har arbetat efter de kontrollområden som återfinns för individ- och familjeomsorgsnämnden. Internkontrollplanen rapporteras en gång per år till
kommunstyrelsen. Enligt sammanträdesprotokollen behandlades den interna kontrollen för år 2019
vid sammanträdet 2020-02-05 § 30. Återrapporteringen av nämndernas internkontrollarbete sker
till kommunstyrelsen i mars månad där också de punkter som enheten för försörjningsstöd kontrollerar tas upp. För år 2020 har vi inte tagit del av någon internkontrollplan, varken för enheten eller
kommunstyrelsen som helhet. För år 2019 följdes två kontrollområden upp gällande försörjningsstödsenheten vilka var att utredningar skulle genomföras i stipulerad tid samt att avvikelsehanteringen skulle efterlevas av verksamheterna. Kontrollerna påvisade inga brister.
Vi har i granskningen tagit del av en internkontrollplan för år 2020 som avser individ- och familjeomsorgen där det framgår att ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Vi kan inte av protokoll spåra
att just denna internkontrollplan är behandlad vid något av kommunstyrelsens sammanträde under
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år 2020. Det finns inga kontroller i internkontrollplanen som direkt rör handläggningen av ekonomiskt bistånd. I bilaga 3 återfinns internkontrollplanen med tillhörande riskanalys.
Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av 12 slumpmässigt utvalda avidentifierade akter.
I bilaga 4 redovisas en sammanställning av de frågeställningarna vi tittat på i stickproven utifrån
samt samlade iakttagelser.
I stickproven har det identifierats att handlingsplaner inte har dokumenterats enhetligt och tydligt.
Det finns skillnader i hur omfattande handlingsplanerna är, oftast är det bara en tjänsteanteckning
och specifika arbetsmarknadsinsatser framgår sällan. Av intervjuer framkommer att enheten är
medveten om bristen i dokumentationen gällande handlingsplanerna samt att Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) haft anmärkning gällande detta. Vidare identifierades det av stickproven att det
inte fanns en enhetlighet gällande journalanteckningars omfattning, bland annat avseende barnperspektivet, vilket också framhålls som ett utvecklingsområde inom enheten. Vi har också tagit del
av en akt där inga journalanteckningar finns utan enbart uträkning av beslutet och själva beslutet,
utredningen saknas alltså.
Av intervjuer framkommer det att det inom enheten inte görs några interna granskningar av akter
eller handläggningsprocessen löpande under året. En gång årligen görs en kollegiegranskning där
handläggarna går in i verksamhetssystemet och tar stickprov på exempelvis utbetalningar. Tidigare
attesterade enhetschefen varje utbetalning, men numera gå detta via ekonomisystemet där en lista
går för attest till enhetschefen dagligen

2.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det finns regelbunden kontroll mot utbetalningar och att stickproverna inte påvisar några allvarliga brister. Vi ser däremot en otydlighet i kommunstyrelsens internkontrollarbete kopplat till försörjningsstödsenheten. Vi konstaterar också att det behövs en enhetlighet i handläggningen kopplat till handlingsplaner och beaktande av barnperspektivet.

2.6.

Rutin för utbetalning respektive återkrav

Revisionsfråga 4: Har förvaltningen ändamålsenliga rutiner för utbetalning respektive återkrav avseende ekonomiskt bistånd?
I Socialtjänstlagens nionde kapitel framgår bestämmelser om återkrav av ekonomiskt bistånd.
Återkrav kan ske i följande fall:
•

återbetalningsskyldighet av felaktigt eller för högt ekonomiskt bistånd. Den enskilde blir
återbetalningsskyldig om denne har förorsakat den felaktiga utbetalningen. (1 §)

•

andra fall när socialnämnden kan återkräva ekonomiskt bistånd. Med andra fall avses, utöver 1 §, om obehörig eller med för högt belopp beviljats ekonomiskt bistånd och skäligen
borde ha insett det. (2 §)

Exempel på återkrav av bistånd kan vara att det har betalats ut på felaktiga grunder, bidragsbrott,
bistånd som lämnats som förskott på förmån eller ersättning samt om biståndet har getts under
villkor om återbetalning.
Riksnormen tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på
försörjningsstödet. Riksnormen gäller för samtliga kommuner i Sverige. Riksnormen för år 2019
och 2020 presenteras i bilaga till denna rapport.

2.6.1.

Iakttagelser

Det samlade dokumentet ”Handbok och vägledning för bedömning av rätten till försörjningsstöd
samt övrigt ekonomiskt bistånd 2019-2020” hänvisar till riksnormen och vad riksnormen innefattar
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gällande skäliga kostnader. I Försörjningsstödsenhetens riktlinjer framgår beloppsgränser som
procentuell andel av prisbasbeloppet som underlag till utbetalningar. Vidare framgår även av riktlinjerna att samtliga avsteg från riksnormen tydligt ska motiveras. Vid utbetalning ska det normalt ske
direkt till den enskilde genom kontant utbetalning. Vidare finns också rutinen ”Utbetalningar” där
utbetalningsformerna framgår. I dessa beskrivs att i första hand ska bankkonto/personkonto användas. Om bankkonto/personkonto saknas går det att nyttja ett Swedbankkort vid första utbetalningstillfället. Den sökande ska uppmanas öppna bankkonto eller personkonto så att eventuellt
fortsatt bistånd sätts in direkt på konto. Swedbankkort används bara i undantagsfall eller då fel
uppstått hos den utbetalande myndigheten. Rekvisition används i samband med akut utbetalning
eller då andra skäl för utbetalning via rekvisition föreligger som till exempel till optiker eller tandläkare. Rekvisitionen ska vara specificerad. Vidare finns en rutin för rekvisitioner som ska användas
som hjälpmedel i samband med hur rekvisitioner ska registreras i verksamhetssystemet samt i den
fysiska akten.
Utifrån intervjuer och av delegationsordningen framgår det att handläggaren ansvarar för och godkänner utbetalning för upp till tre månadshyror. Vid belopp över 20 000 kr tillkommer en spärr i
verksamhetssystemet som måste godkännas av ansvarig enhetschef. Handläggarna har enligt
delegationsordningen möjligheten att bevilja upp till ett halvt prisbasbelopp. I verksamhetssystemet
finns spärrar om utbetalningen inte är korrekt ifyllt. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd signerar
den sökande en blankett att rätt kontonummer har angivits som sedan läggs in i systemet. Som
tidigare nämnts går filen med samtliga utbetalningar dagligen till enhetschefen för attest.
Av intervjuer framgår att kontroll i utbetalningssystemet finns via den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd (SSBTEK1). SSBTEK möjliggör för verksamheten att få information från flera myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan. Kontrollen säkerställer att beräkningsgrunderna för klienterna är korrekta, det vill säga att ersättningar från exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ligger med som grund för beslut.
Gällande återkrav har enheten beskrivit vad som gäller vid detta i en rutin. Av rutinerna framgår att
det ska upprättas en avbetalningsplan vid beslut om återbetalning av beviljat belopp. Återbetalningsplanen skall innehålla avbetalningsbelopp/månad, när avbetalningen ska påbörjas, klientens
underskrift, bevittna med två namnunderskrifter. Beslut om eftergift av skulden beslutas av enhetschef administrativa enheten.

2.6.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det finns dokumenterade rutiner avseende återkrav av ekonomiskt
bistånd. Vi ser även att det finns en kontroll avseende utbetalningar i och med enhetschefens dagliga attestering. Vi konstaterar också att det genom verksamhetssystemet, finns uppsatta spärrar
för att säkerställa att utbetalningar sker korrekt.

1

SSBTEK, Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd, är en digital tjänst som ger en säker, effektiv och
förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via
sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer. Informationen används till
prövning av ansökan. SSBTEK ägs av SKR som förvaltar och utvecklar tjänsten. Försäkringskassan har i
uppdrag att sköta den tekniska driften av tjänsten. Över 90 procent av Sveriges kommuner är anslutna till
SSBTEK. 5 miljoner frågor besvaras av SSBTEK varje år.
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2.7.

Uppföljning och återrapportering

Revisionsfråga 5: Finns det en tillräcklig uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen av
ekonomiskt bistånd?

2.7.1.

Iakttagelser

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår
kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter. Kommunfullmäktige beslutar sedan om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv. I kommunens budget för år 2020 görs beskrivningen att höjning av riksnormen ligger årligen som anpassningspost inom försörjningsstöd. För individer i avvaktan på etableringsersättning
(det så kallade "glappet") sker finansiering av schablonintäkter från Migrationsverket. Ersättningarna täcker inte de verkliga kostnaderna för försörjningsstödsutbetalningarna. Inför budget 2020
tilldelades Individ- och familj 0,3 mnkr, en anpassningspost för att klara de tilldelade ramarna inom
kommunstyrelsen. För att nå en budget i balans med nuvarande volymer krävs anpassning i verksamheten motsvararande cirka 2,5 mnkr. Det finns dock inga verksamhetsmål kopplade till försörjningsstöd från kommunstyrelsens sida vilket innebär att det saknas mål att kunna följa upp emot.
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska de tre huvuduppdragen och servicestöd lämna ekonomisk
avvikelserapport per februari, juni och oktober varje år. Rapporteringen ska ske till ansvarig nämnd
och till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har samtidigt beslutat att ekonomisk uppföljning ska
ske efter april månad och delårsrapport ska lämnas efter augusti månad. Dessa rapporter inkluderar även koncernbolagen. Rapportering ska ske till ansvarig nämnd samt till kommunstyrelsen.
Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från år 2020 framkommer att styrelsen löpande tar upp punkten ”Rapport delegationsbeslut försörjningsstöd, integration och vuxenutbildning”. Utöver dessa ser vi enbart ett beslut avseende enheten för försörjningsstöd i kommunstyrelsen under år 2020. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-06-20 har huvuduppdrag Lärande
och familj fått i uppdrag att inkomma med åtgärdsplan för försörjningsstöd inom Individ och familjeomsorgen. Kommunstyrelsen beslutar 2020-08-12 § 163 att godkänna framtagna åtgärdsförslag
för budget i balans 2020 gällande försörjningsstöd. Vi har i granskningen också tagit del av åtgärdsförslaget. Vi kan inte se att detta innehåller några konkreta besparingssummor, men innehåller flertalet aktiviteter som är tidssatta.
Försörjningsstödsenheten redovisade ett ekonomiskt underskott på 3,5 mnkr för år 2019. Detta
förklaras främst av ökade kostnader för försörjningsstöd (utbetalningar). Under år 2020 prognostiseras ett fortsatt underskott med 5,5 mnkr i förhållande till budget.
Ekonomisk
uppföljning
Intäkt
Kostnad
Nettokostnader

Utfall
2017-12-31
1 741
-27 058

Utfall
2018-12-31
2 337
-28 801

Utfall
2019-12-31
1 693
-30 634

Budget
2020
400
-25 698

Prognos
2020
1 700
-32 498

-25 317

-26 464

-28 941

-25 298

-30 798

-695

-1 205

-3 499

-2 092 (per
april månad)

-5 500

Budgetavvikelse

Av den ekonomiska rapporten från april månad år 2020 framgår att det skett en ökning av utbetalt
försörjningsstöd med 850 tkr mellan år 2017 t.o.m. år 2019 för individer som lämnat etableringen.2
Den stora ökning av antalet ärenden och utbetalt försörjningsstöd uppges att den uppstod efter
2

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare genom
Arbetsförmedlingen. Målet är att individen så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara
sin egen försörjning.
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reformeringen av Arbetsförmedlingen under år 2019. Ökningen har fortsatt under år 2020 och påverkas/kommer påverkas ytterligare av nuvarande pandemi. Vidare framhålls det att baserat på
utfallet de fyra första månaderna avseende utbetalt reguljärt försörjningsstöd skulle det motsvara
ett budgetunderskott motsvarande - 5,9 mnkr på helår. Antalet ärenden har under de fyra första
månaderna ökat med 25 procent i jämförelse mot föregående år. Se bilaga 5 för diagram och uppföljning per april månad år 2020.
I den ekonomiska uppföljningen görs det också en beskrivning mot bakgrund av Covid-19. Konjunkturen utvecklas negativt vilket resulterar i fallande BNP och ökad arbetslöshet som följd.
Nystartsjobben kommer bromsas upp. Praktikplatser stoppas för olika yrkesutbildningar vilket leder
till en fördröjning att komma ut till självförsörjning. De grupper som kan komma ha behov av försörjningsstöd är de med timanställningar inom t.ex. restaurang, hotell, transport och butik som
initialt drabbats hårdast. Färre anvisade individer tas emot och det innebär lägre kostnader för
utbetalt försörjningsstöd avseende perioden före etableringen (sk "glappet"). Förra årets budgetavvikelse uppgick till - 1,8 mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att minska tiden för "glappet". Processer för att mäta arbetsflöden och därigenom skapa bättre effektivitet har tagits fram. Målsättningen är att den nyanlända ska bli inskriven hos Arbetsförmedlingen omgående och därigenom
bidra till sin egen försörjning. En helårsprognos motsvarande -0,5 mnkr med insatta åtgärder förväntas.

2.7.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan ej är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att kommunstyrelsen enbart får ta del av delegationsbeslut men inte i
övrigt någon uppföljning kopplad till försörjningsstödsenhetens verksamhet. Då det inte finns några
mål kopplade till försörjningsstödsenhetens verksamhet finns det inte heller några sådana att följa
upp. Vi ser positivt på att kommunstyrelsen beslutat om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans,
men enligt vår mening är denna inte tillräckligt omfattande för att säkerställa en budget i balans.
Avsaknaden av specificerade kostnadsbesparingar gör också att resultatet av vidtagna åtgärder
blir svåra att följa upp vad avser effekt och faktiska kostnadsbesparingar.
Vidare konstaterar vi att det saknas ett dokumenterat systematiskt kvalitetsledningssystem som
följs upp av kommunstyrelsen. Genom ett dokumenterat systematiskt kvalitetsledningssystem underlättas arbetet med att uppdatera riktlinjer och rutiner för att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet.
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Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt
bistånd. Bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedan revisionsfrågor:

3.1.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Revisionsfråga

Bedömning

Nämnden har upprättat mål, regler och riktlinjer,
utöver lagstiftning, som tillämpas i samband med
beviljande av ekonomiskt bistånd

Uppfylld

Nämnden har upprättat mål, regler och riktlinjer
för arbetet med insatser för att hjälpa personer
att bli självförsörjande

Uppfylld

Kommunstyrelsen säkerställer att den interna
kontrollen avseende handläggning av ekonomiskt bistånd är tillräcklig

Delvis uppfylld

Förvaltningen har ändamålsenliga rutiner för
utbetalning respektive återkrav

Uppfylld

Finns det en tillräcklig uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen av ekonomiskt bistånd?

Ej uppfylld

Det finns mål, regler och riktlinjer som tillämpas i
samband med beviljandet av ekonomiskt bistånd.
Vi anser att de upprättade riktlinjer och rutiner för
försörjningsstöd efterlevs.

Kommunstyrelsen har antagit mål för att medborgarna ska vara självförsörjande som också brutits
ner på enhetsnivå. Insatserna för att få individer
att bli självförsörjande är tillräckliga. Det sker en
samverkan mellan de olika enheterna för att detta
ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt, även
om det finns vissa utvecklingsområden. Vi ser positivt på att det ska ske en omorganisation i förhoppning att bidra till en ännu bättre samverkan.

Det finns en regelbunden kontroll mot utbetalningar och stickproverna påvisar i huvudsak inte några
allvarliga brister. Vi ser däremot en otydlighet i
kommunstyrelsens internkontrollarbete kopplat till
försörjningsstödsenheten.

Det finns dokumenterade rutiner avseende återkrav av ekonomiskt bistånd. Vi ser även att det
finns en kontroll avseende utbetalningar i och med
enhetschefens dagliga attestering.

Kommunstyrelsen tar enbart del av delegationsbeslut men inte i övrigt någon uppföljning kopplad
till försörjningsstödsenhetens verksamhet. Då det
inte finns några mål kopplade till försörjningsstödsenhetens verksamhet finns det inte heller
några sådana att följa upp. Vi ser positivt på att
kommunstyrelsen beslutat om en åtgärdsplan för
en ekonomi i balans.
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3.2.

Rekommendationer

Utifrån granskningens resultat lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att samverkan mellan arbetsmarknadsenheten,
försörjningsstöd och andra relevanta aktörer fungerar som tänkt i den nya organisationen.

•

Kommunstyrelsen bör se till att enheten för försörjningsstöd ingår i styrelsens
internkontrollarbete då det är en verksamhet där stora risker kan föreligga

•

Kommunstyrelsen bör ange mål kopplade till ekonomiskt bistånd

•

Kommunstyrelsen bör aktivt följa upp försörjningsstödsenheten, samt vid behov fatta
beslut om åtgärder, då det är en del av styrelsens verksamheter

•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att dokumentationen i utredningarna, beslutsunderlagen
och besluten är likvärdiga när det gäller handläggningen av ekonomiskt bistånd. Likaså att
handlingsplaner dokumenteras med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande.

.
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Bilagor
4.1.

Bilaga 1 - Riksnorm 2019 och 2020

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor
0 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14
år

15-18
år

19-20
år

Summa personliga
kostnader 2019

2 130

2 380

2 120

2 380

2 990

3 440

3 880

3 910

Summa personliga
kostnader 2020

2 170

2 430

2 160

2 430

3 050

3 510

3 950

3 980

Utan lunch 5 dagar
per vecka 2019

2 000

2 190

1 940

2 120

-

-

-

-

Utan lunch 5 dagar
per vecka 2020

2 040

2 230

1 980

2 160

-

-

-

-

Ålder

Personliga kostnader vuxna, kronor
Ensamstående

Sammanboende

Summa personliga kostnader 2019

3 090

5 570

Summa personliga kostnader 2020

3 150

5 680

Gemensamma hushållskostnader, kronor
Antal personer

1

2

3

4

5

6

7

Summa gemensamma kostnader 2019

990

1 100

1 380

1 570

1 810

2 050

2 220

Summa gemensamma kostnader 2020

1 010

1 120

1 410

1 600

1 850

2 090

2 260
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4.2.

Bilaga 2 – Processflöde insatser för självförsörjning
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4.3.

Bilaga 3 – Utdrag ur internkontrollplan individ- och familjeomsorgen
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4.4.

4.5.

Bilaga 4 – Sammanställning av stickprov
Frågeställningar

Iakttagelser

Finns aktuell ansökan?

Ansökan om ekonomiskt bistånd förvaras i stor
utsträckning i den fysiska akten. Dessa är skiftligt inkomna antigen via pappersblanketter eller
via e-tjänsten.

Finns beslut som täcker hela ansökan?

Beslut som täcker hela ansökan finns i samtliga
akter.

Finns en aktuell skriftlig utredning?

Aktuell skriftlig utredning framgår i samtliga
akter.

Är besluten tydligt formulerade?

Besluten är tydligt formulerade.

Beaktas barnperspektivet?

Av 12 akter är det 5 som har barn. Enbart en
av akterna innehåller rubriken ”Konsekvensanalys utifrån barnperspektivet”. I övriga akter är
det otydligt på vilket vis barnperspektivet beaktas.

Framgår det för vilken tidsperiod beslutet gäller?

Tidsperioden framgår av samtliga akter

Framgår det vem som är beslutsfattare?

Det framgår av besluten vem som är beslutsfattare. I ett fall anges ej beloppet för utbetalningen.

Framgår det av dokumentation/ utredning motiv till beslut?

I samtliga stickprov framgår det motiv till beslut.

Vid avslag, helt eller delvis, finns besvärshänvisning/nödprövning?

Vid avslag, helt eller delvis, finns besvärshänvisning/nödprövning.

Anges lagrum?

I samtliga stickprov anges hänvisning till lagrum.

Bilaga 5 – Ekonomisk uppföljning
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Baserat på utfallet till och med augusti skulle det motsvara ett budgetunderskott för helåret motsvarande 7,1 mnkr. I juli månad uppgick antalet försörjningsstödsärenden till 100 fler i förhållande till
ett normalläge och vad budgetutrymmet medger. Volymökningen uppgår till 43 % i förhållande till
ett normalläge och samma utveckling ses på försörjningsstödsutbetalningarna. Enheten jobbar
aktivt med Arbetsmarknadsenheten och de pågående projekten StepIN (ESF) och Nästa steg
(FINSAM), extratjänster samt övriga kommunala satsningar till följd av COVID-19. På ledningsnivå
arbetar man på att hitta en strukturell samverkan med Arbetsförmedlingen. Beaktat den negativa
BNP-tillväxten under året och med ökad arbetslöshet till följd, samt insatta åtgärder är nuvarande
helårsprognos -6,0 mnkr. Försämringen av prognosen med 1,0 mnkr utgörs av ökade personalkostnader 0,35 mnkr på grund av den ökade ärendemängden men även av ökade försörjningsstödsutbetalningar 0,65 mnkr.
Färre anvisade individer tas emot och det innebär lägre kostnader för utbetalt försörjningsstöd
avseende perioden före etableringen (sk "glappet"). Förra årets budgetavvikelse uppgick till - 1,8
mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att minska tiden för "glappet". Processer för att mäta arbetsflöden och därigenom skapa bättre effektivitet har tagits fram. Målsättningen är att den nyanlända ska bli inskriven hos Arbetsförmedlingen omgående och därigenom bidra till sin egen försörjning. En helårsprognos motsvarande -0,5 mnkr förväntas med insatta åtgärder. Sammanfattningsvis arbetar verksamheten utifrån den beslutade åtgärdsplanen.
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Carl-Gustaf Folkeson

Rebecca Lindström

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 10 februari 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

24

