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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 108                  Dnr   KS 2017/438  

Grafisk profil för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett Servicestödet i uppdrag att revidera kommunens grafiska profil 
som beslutades av Kommunfullmäktige 2013. Under åren som gått har förändringar både 
internt och i omvärlden gjort den grafiska profilen svår att använda på ett ändamålsenligt sätt. 
Förslaget till revidering nedan innebär att kommunens grafiska profil utvecklas och 
moderniseras utifrån dagens krav, och att regler kring varumärket ”Ängelholms kommun” 
tydliggörs. I förslaget finns justeringar i kommunens vapen och ett nytt typsnitt i kommunens 
logotyp.

Den grafiska profilen är en kommunövergripande policy och ska fungera som stöd och 
styrning för hur Ängelholms kommun i ord, bild och form förmedlar vad kommunen står för. 
Det är en viktig grund för kommunens varumärke och skapar en tydlig grafisk igenkänning i 
all kommunikation där Ängelholms kommun är avsändare. 

I revideringsarbetet har, i enlighet med gällande riktlinjer för styrande dokument, en 
uppdelning gjorts mellan policyfrågor och frågor som rör mer av praktisk tillämpning. 
Föreliggande förslag till grafisk profil är en policy. Under hösten presenteras ett förslag till 
kompletterande riktlinjer för det praktiska vardagliga kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-29
Grafisk profil för Ängelholms kommun 2013 
Beslut KS 2017-06-21 Uppdrag att revidera Ängelholms kommuns grafiska profil.
Förslag Varumärkespolicy, Grafiska profil för Ängelholms kommun

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Liss Böcker C), Lars Nyander (S),
Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Maija Rampe (M) och Linda Persson (KD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till ny grafisk profil för Ängelholms kommun

att införandet av den nya grafiska profilen ska vara genomfört i hela kommunorganisationen 
senast 2020-06-30.

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Servicestöd i uppdrag att utforma kompletterande riktlinjer som stöd till kommunens 
verksamheter i det praktiska grafiska varumärkesarbetet.

att ge Servicestöd i uppdrag att se över och revidera den grafiska profilen för Järnvägens 
museum.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunikationschef Karin Wettermark Jonsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 62                  Dnr. KS 2017/438  

Reviderad grafisk profil för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett Servicestödet i uppdrag att revidera kommunens grafiska profil 
som beslutades av Kommunfullmäktige 2013. Under åren som gått har förändringar både 
internt och i omvärlden gjort den grafiska profilen svår att använda på ett ändamålsenligt sätt. 
Förslaget till revidering nedan innebär att kommunens grafiska profil utvecklas och 
moderniseras utifrån dagens krav, och att regler kring varumärket ”Ängelholms kommun” 
tydliggörs. I förslaget finns justeringar i kommunens vapen och ett nytt typsnitt i kommunens 
logotyp.

Den grafiska profilen är en kommunövergripande policy och ska fungera som stöd och 
styrning för hur Ängelholms kommun i ord, bild och form förmedlar vad kommunen står för. 
Det är en viktig grund för kommunens varumärke och skapar en tydlig grafisk igenkänning i 
all kommunikation där Ängelholms kommun är avsändare. 

I revideringsarbetet har, i enlighet med gällande riktlinjer för styrande dokument, en 
uppdelning gjorts mellan policyfrågor och frågor som rör mer av praktisk tillämpning. 
Föreliggande förslag till grafisk profil är en policy. Under hösten presenteras ett förslag till 
kompletterande riktlinjer för det praktiska vardagliga kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag
Grafisk profil för Ängelholms kommun 2013 
Beslut KS 2017-06-21 Uppdrag att revidera Ängelholms kommuns grafiska profil.
Förslag Varumärkespolicy, Grafiska profil för Ängelholms kommun

Föredragande tjänsteperson
Kommunikationschef Karin Wettermark Jonsson föredrar ärendet.

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M) instämmer.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta förslag till ny grafisk profil för Ängelholms kommun

att införandet av ska vara genomfört i hela kommunorganisationen senast 2020-06-30.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge Servicestöd i uppdrag att utforma kompletterande riktlinjer som stöd till kommunens 
verksamheter i det praktiska grafiska varumärkesarbetet.

att ge Servicestöd i uppdrag att se över och revidera den grafiska profilen för Järnvägens 
museum.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunikationschef Karin Wettermark Jonsson



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (5)

Diarienummer
2019-05-15

 

  KS 2017/438

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

Kommunikationschef
Karin Wettermark Jonsson 0431-468195
karin.wettermarkjonsson@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Reviderad grafisk profil för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett Servicestödet i uppdrag att revidera kommunens grafiska profil 
som beslutades av Kommunfullmäktige 2013. Under åren som gått har förändringar både 
internt och i omvärlden gjort den grafiska profilen svår att använda på ett ändamålsenligt sätt. 
Förslaget till revidering nedan innebär att kommunens grafiska profil utvecklas och 
moderniseras utifrån dagens krav, och att regler kring varumärket ”Ängelholms kommun” 
tydliggörs. I förslaget finns justeringar i kommunens vapen och ett nytt typsnitt i kommunens 
logotyp.

Den grafiska profilen är en kommunövergripande policy och ska fungera som stöd och 
styrning för hur Ängelholms kommun i ord, bild och form förmedlar vad kommunen står för. 
Det är en viktig grund för kommunens varumärke och skapar en tydlig grafisk igenkänning i 
all kommunikation där Ängelholms kommun är avsändare. 

I revideringsarbetet har, i enlighet med gällande riktlinjer för styrande dokument, en 
uppdelning gjorts mellan policyfrågor och frågor som rör mer av praktisk tillämpning. 
Föreliggande förslag till grafisk profil är en policy. Under hösten presenteras ett förslag till 
kompletterande riktlinjer för det praktiska vardagliga kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag 
Grafisk profil för Ängelholms kommun 2013 
Beslut KS 2017-06-21 Uppdrag att revidera Ängelholms kommuns grafiska profil.
Förslag Varumärkespolicy, Grafiska profil för Ängelholms kommun

Utredning
Under åren som gått som gått sedan 2013 då den nuvarande grafiska profilen beslutades, har 
utvecklingen gjort den grafiska profilen otydlig och svår att använda på ett ändamålsenligt sätt. 
Den ökade digitala kommunikationen och kunskapen om varumärkesarbetets betydelse för 
kommunens framgångar, gör en förnyelse nu nödvändig. 

Problem med nuvarande grafiska profil som helhet
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 Ny teknik ställer nya krav. Kommunens grafiska profil, logotyp och typsnitt är inte 
anpassad för ny digital kommunikation.

 Otydlig avsändare. Det finns en otydlighet för kommunen som avsändare genom att 
det är stora skillnader i grafiskt uttryck mellan olika verksamheter. Ett stort antal ”egna” 
logotyper har accepterats.

 Begränsar marknadsföring/varumärkesutveckling. Det saknas möjligheter till 
flexibilitet och det saknas ett modernt uttryck för att fungera effektivt till olika sorters 
målgrupper. 

Problem med nuvarande kommunvapen specifikt
 Kommunvapnet grundar sig på ett äldre tryck. Vissa linjer är för tunna för att tryckas 

korrekt i mindre storlek. Vapnet är svårplacerat på exempelvis profilprodukter, 
arbetskläder, bilar eller i appar. Vapnet är mycket oskarpt.

 Ordmärket Ängelholms kommun, är för litet i förhållande till vapenskölden. Uppfyller 
inte tillgänglighetskrav för läsbarhet.

 Ängelns uttryck kommenteras ofta och upplevs som tom, ovänlig eller skrämmande, 
vilket står i motsats till värdeordet omtanke. Det stärker inte varumärket och det unika 
värdet med att ha en ängel i vapnet tas inte tillvara. Typsnitt och detaljrikedom speglar 
inte övriga moderniseringar.

Vi föreslår därför ett antal justering i befintlig grafisk profil samt vissa tillägg för att möta 
dagens och morgondagens förändrade krav.
Syfte och mål för revideringsarbetet är

 att skapa en tydlig, tillgänglig kommunikation som känns modern i både skrift och form.
 att marknadsföra Ängelholms kommun till besökare och presumtiva medborgare i våra 

externa kanaler på ett modernt och konsekvent sätt.
 att ta fram ett visuell uttryck som skapar igenkänning och inger trygghet och förtroende.
 att skapa en grafisk form som speglar och stärker kommunens värdegrund.

Revideringsarbetets olika delar
Den grafiska profilen består av olika delar där kommunens logotyp är utgångspunkten. Andra 
delar är typsnitt och grafiska element. Alla dessa områden har genomgått granskning och 
resulterat i ett antal förslag till förändringar. Flera delar finns kvar i det nya förslaget, men har 
tydliggjorts för att öka förståelsen och efterlevnaden av den grafiska profilen. 

Förslag varumärkeshierarki
I förslaget tydliggörs det gemensamma familjevarumärket Ängelholms kommun. 

”Ängelholms kommun är familjevarumärket och ska alltid användas som huvudavsändare och huvudlogotyp 
för all kommunikation från kommunens verksamheter. Familjevarumärket främjar sammanhållning och 
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stärker helheten. Det medför ökad synlighet och skapar synergieffekter. Samtliga verksamheter bidrar till att ge 
Ängelholms kommun en positiv image.”

Det ska inte finnas fler logotyper än kommunens gemensamma logotyp. Idag finns ett antal 
”egna” logotyper som under många år har skapats inom olika verksamheter. Att vara en 
organisation som profilerar sig som en mängd olika varumärken skapar en otydlig 
kommunikation till externa målgrupper och det bidrar inte till att stärka sammanhållningen 
mellan kommunens olika verksamheter och medarbetare.
För att ändå skapa en profilering och visuell identitet kan verksamheter arbeta mer 
målmedvetet med bild, form och text. Den grafiska profilen erbjuder flexibilitet för att skapa 
en profilering och samtidigt behålla det gemensamma formspråket och igenkänningen.

Undantagen att använda familjevarumärket är Järnvägens museum, som betecknas som ett 
dottervarumärke med en egen grafisk profil. Det ska däremot i text framkomma att museet är 
en del av Ängelholms kommun. 

I det nya förslaget till varumärkeshierarki föreslås också att kommunens helägda 
bolag, Ängelholmshem, inklusive dotterbolag, ska komplettera sin logotyp med 
signaturen ”En del av Ängelholms kommun”.  För verksamhet som finansieras 
och bedrivs helt på uppdrag av Ängelholms kommun ska den förklarande texten 
”På uppdrag av Ängelholms kommun” finnas med i kommunikationen till 
medborgare och brukare.

Förslag reviderad grafisk profil
Justerad logotyp - Kommunvapnet
Ängelholms vapen har sitt ursprung i Ängelholms äldsta sigill från 1693. Ängeln står för 
ortsnamnet, fiskarna för laxfisket i Rönne å. Däremot är kronans ursprunkliga betydelse 
okänd.
I analysen av de problem som dagens logotyp - vapen och typsnitt - har i digitala medier, såväl 
som i trycksaker, profilprodukter och arbetskläder, har vi haft en god dialog med 
statsheraldikern Carl Michael Raab. Ängelholms kommun har patentskydd för den så kallade 
blasoneringen/textbeskrivningen av vapnet. Vapnet är en tolkning av blasoneringen som 
Ängelholms kommun har registrerat 1934:

”I blått fält två korslagda laxar av silver under en krona av guld och däröver en kerub 
av silver”.

Ängelholms vapen har justerats ett flertal gånger under årens lopp, men alltid utgått från 
blasoneringen. Det är statsheraldikern på Riksarkivet som tolkar och lämnar råd utifrån 
blasoneringens formulering, men det är kommunen som själv bestämmer den slutliga 
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gestaltningen. Kommunen äger rättighet över sin tolkning (upphovsrätt), men det är fritt för 
andra att tolka vapnet utifrån blasoneringen. Exempelvis har Riksarkivet en egen tolkning av 
alla svenska kommunvapen.

Revideringsarbetet har skett i nära kontakt med statsheraldikern som också har lämnat ett 
godkännande av förslaget till revidering av kommunvapnet.  Enligt stadsheraldikern följer 
förslaget blasoneringen, proportionerna och utformningen av symbolerna är lyckade och fyller 
ut sköldens yta på ett bra sätt.

I förslaget har en justering av vapnet gjorts som är anpassad till digital kommunikation. 
Formerna har förenklats och tydliggjorts. Ängeln har fått ett annat ansikte och vingform, mer 
öppet och välkomnande. Ambitionen är att skapa ett uttryck som är varmare, mer modernt 
och i harmoni med kommunens värdegrund. Ordmärket har förstorats och bytt typsnitt till 
Roboto, samma typsnitt som används på kommunsens webbplats, engelholm.se, för att ge ett 
sammanhållett utseende. 

Typsnitt
Roboto ersätter Arial som typsnitt och används för marknadsföring (i annonser), kortare 
texter, för webb och i digitala produktioner som exempelvis video, appar och Powerpoint. 
Roboto blir också typsnitt för ordmärket Ängelholms kommun i kommunens logotyp.
Garamond kvarstår som brödtext i handlingar, formella brev och för att markera citat. 
Trebuchet MS kvarstår som typsnitt för rubriker i handlingar, formella brev och som 
rubriktypsnitt.

Färger
Vi föreslår inga förändringar när det gäller kommunens färger. De är väl inarbetade och 
används med variation i hela organisationen. Däremot förtydligas relationen mellan 
profilfärgerna blått och grått och de så kallade kompletteringsfärgerna, orange, rosa och grönt. 
Dessutom tydligörs möjligheten att göra toningarna av färgerna, något som introducerades 
2013 men som sällan använts. Toningar skapar mer varieration inom ramen för igenkänning. 

Dekorelement
Dekorelement är grafiska former som kan användas för att komplettera logotypen i den 
visuella kommunikationen. I förslaget har ängeln lyfts ut som ett dekorelement och blir på så 
sätt en symbol för Ängelholms kommun som gestaltar kommunens värdegrund, öppenhet och 
omtanke. Ängeln har symboliserat Ängelholm i olika sammanhang sedan slutet av 1600-talet.

Vidare har vingen lyfts ut som dekorelement. Vingen symboliserar värdeordet handlingskraft, 
men knyter också an till Ängelholms flyghistoria. Vingens form knyter också an till havets 
vågor och till Ängelholms profil som kuststad med långa vackra stränder.
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Kronan utgör ett tredje dekorelement som endast ska användas i högtidliga sammanhang och i 
exempelvis diplom.

Implementering av reviderad grafisk profil
Succesivt införande. 
För att agera kostnadseffektivt och hållbart bör införandet av den nya reviderade grafiska 
profilen ske successivt med en implementeringsperiod på maximalt ett år. Det ger 
verksamheterna möjlighet till planering inför ny produktion av kommunikationsmaterial, 
skyltar etc. Det ger också kommunikationsenheten möjlighet att ge stöd till verksamheterna i 
förändringsarbetet. När det gäller implementering i digitala kommunikationskanaler kommer 
förändringen att ske skyndsamt.

Enhetlighet och förenkling. I revideringsarbetet har det blivit tydligt att flera 
verksamhetsområden har byggt upp egna mallar för grafisk kommunikation. Ett skäl är att de 
kommungemensamma mallarna för olika typer av skriftlig kommunikation både har brister 
och är för få. Det saknas lättanvända mallar för olika typer av ändamål. Därför är ambitionen 
att under hösten 2019 upphandla ett digitalt system för kommungemensamma mallar som är 
designade utifrån den nya grafiska profilen och som stärker ett sammanhållet visuellt uttryck 
för Ängelholms kommun. Utifrån den grafiska profilen tas under hösten fram praktiska 
riktlinjer som vägledning för det grafiska arbetet i kommunens olika verksamheter. Riktlinjerna 
kommer bland annat att innehålla vägledning för skyltning i kommunens lokaler, profilering av 
kommunens bilar samt arbetskläder.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till ny grafisk profil för Ängelholms kommun

att införandet av ska vara genomfört i hela kommunorganisationen senast 2020-06-30.

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Servicestöd i uppdrag att utforma kompletterande riktlinjer som stöd till kommunens 
verksamheter i det praktiska grafiska varumärkesarbetet.

att ge Servicestöd i uppdrag att se över och revidera den grafiska profilen för Järnvägens 
museum.
_____

Lilian Eriksson Karin Wettermark Jonsson
Kommundirektör Kommunikationschef
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Logotypen är vår gemensamma avsändare, vår signa-
tur och en garant för att det är Ängelholms kommun 
som kommunicerar. Logotypen hjälper oss att knyta 
samman kommunens alla olika verksamheter till en 
helhet. Logotypen ska därför finnas med i all kom-
munikation med omvärlden; i brev, på trycksaker, på 
webben, i marknadsföring etc.

Vår grafiska profil består av ett antal delar där logo- 
typen är utgångspunkt. Andra delar är typsnitt, färger 
och grafiska element. 

Detaljer och anpassningar finns 
i våra riktlinjer
För att ge stöd och ledning i det praktiska arbetet 
kompletteras denna policy, den grafiska profilen, 
med en riktlinje, Mått och Mallar. Den ger handfasta 
praktiska råd och regler för det grafiska kommunika-
tionsarbetet i vardagen. Riktlinjerna beskriver också 
relationen mellan kommunens logotyp och samar-
beten som exempelvis Familjen Helsingborg och 
Greater Copenhagen.

Inledning
Ängelholms kommun kommunicerar ständigt med 
olika målgrupper via en mängd kanaler; digitala me-
dier, trycksaker, brev och andra skriftliga dokument, 
skyltar, annonser och profilprodukter.
 
Det är viktigt att Ängelholms kommun är en tydlig 
avsändare oavsett om det handlar om ett postat brev, 
en kallelse, en annons på biografen eller en profilsida 
på Facebook.
 
Den grafiska profilen beskriver hur vi ska använda 
varumärket Ängelholms kommun i all vår visuella 
kommunikation. Den ska underlätta arbetet både 
internt inom kommunen och externt till invånare och 
företag. Den grafiska profilen ska i bild och form 
gestalta vad Ängelholms kommun står för och den är 
en viktig grund för vårt varumärkesarbete.  

Ett gemensamt visuellt uttryck i vår kommunikation 
bidrar till att skapa förtroende och trygghet när vi 
kommunicerar med våra olika målgrupper.
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Varumärke
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Vi samlar alla kommunens verksamheter under ett gemensamt 
varumärke – Ängelholms kommun. I det här kapitlet presenteras 
vår varumärkeshierarki och logotypens betydelse.
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Värdegrunden är vår 
utgångspunkt

Kommunikation från Ängelholms kommun ska 
utstråla värdegrunden: Öppenhet, Omtanke och 
Handlingskraft. Tonaliteten, känslan i vår kom-
munikation, handlar lika mycket om orden som 
det visuella. Det är inte bara vad vi säger som 
påverkar mottagaren utan också hur vi säger det. 

Ett positivt tonfall är ett sätt att visa att 
Ängelholm är en kommun som sätter medbor-
garen i centrum, en bra plats att leva och verka. 
Därför är både ord- och bildval mycket viktigt när 
Ängelholms kommun kommunicerar.

Vi är en agil utvecklings- och serviceorganisation. 
Målet och vår dagliga drivkraft är att underlätta 
för våra medborgare, våra samarbetspartners och 
andra aktörer i samhället. 

Ett gemensamt 
varumärke

Ängelholms kommuns varumärke är summan 
av alla de uppfattningar som vår omvärld och vi 
själva har om vår verksamhet. Avgörande är alla 
de möten vi har med ängelholmare och andra 
intressenter.  

Styrkan i vårt varumärke avgörs inte minst av 
kvaliteten på vår service och våra tjänster. Ett 
positivt varumärke bygger vi tillsammans och 
varje del har betydelse. Varje medarbetare bidrar 
till bilden av Ängelholm.

I vår kommunikation ska Ängelholms kommun 
tydligt uppfattas som en sammanhållen organisa-
tion. Det gäller såväl genom den grafiska profilen 
som i marknadsföring och andra sammanhang 
där kommunen förekommer. Det ska alltid fram-
gå att det är Ängelholms kommun som är avsän-
dare när vi kommunicerar. Först i andra hand är 
det intressant vilket huvuduppdrag, verksamhets-
område eller enhet det är.  Mer om varumärket 
Ängelholm finns i Kommunikationspolicy för 
Ängelholms kommun.

11



Fam
iljevarum

ärke

12



Ängelholms kommun -
vårt familjevarumärke

Ängelholms kommuns logotyp är varumärkets 
viktigaste visuella symbol som förenar kommu-
nens samtliga verksamheter. Den visar att 
Ängelholms kommun är en helhet som på många 
olika sätt ger service och stöd till sina medborga-
re. Alla delar hör samman och tillsammans stärker 
vi både samhörigheten och varumärket Ängel-
holms kommun.

Ängelholms kommun är familjevarumärket och 
ska alltid användas som avsändare och huvud-
logotyp för all kommunikation från kommunens 
olika verksamheter.

Logotypen är den primära bäraren av vår identi-
tet och de värden som kommunen sammantaget 
representerar. Vi använder vår logotyp för att 
människor alltid ska veta var och när man möter 
Ängelholms kommun. Därför är det mycket vik-
tigt att följa de regler som finns för hur logotypen 
får användas.

Sammanfattande principer för 
varumärket Ängelholms kommun

Ängelholms kommun är familjevarumärket och ska alltid användas som 
huvudavsändare och huvudlogotyp för all kommunikation från kommu-
nens verksamheter.

Ängelholms kommuns vision och värdegrund är den gemensamma 
grund som förenar organisationens alla värden och verksamheter. 
Ängelholms kommuns kommunikationsplattform är fundamentet för alla 
kommunikationsaktiviteter inom organisationen.

Familjevarumärket främjar sammanhållning och stärker helheten. Det 
medför ökad synlighet och skapar synergieffekter. Samtliga verksamheter 
bidrar till att ge Ängelholms kommun en positiv image.

Generellt gäller att alla verksamheter skapar en personlig kommunikation 
med hjälp av textmässig identifikation. Det vill säga man identifieras med 
sitt namn skrivet i textform, med relevant bildspråk och tydliga budskap 
utifrån verksamhetsområde och målgrupp.

För vissa verksamheter som har en direkt relation till en särskild mål-
grupp bland medborgarna kan det finnas behov av en egen symbol som 
ger en visuell igenkänning. Den egna symbolen ersätter aldrig logoty-
pen och placeras och utformas så att den inte förväxlas med att vara en 
separat avsändare. Profilering med egen symbol får bara göras när det 
finns en tydlig framgångsfaktor i framförallt extern kommunikation. Det 
krävs ett godkännande från kommunikationschef, både när det gäller att 
etablera och utforma en egen symbol.

1

2

3

4

5

forts.
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Dottervarumärken
Ett dottervarumärke kommunicerar med en 
egen visuell identitet men markerar tillhörigheten 
och samhörigheten med kommunen genom att 
kommunens logotyp placeras som en garant och 
avsändare. Järnvägens museum är ett dottervaru-
märke inom familjen Ängelholms kommun.  Det 
krävs ett godkännande från kommunikationschef  
både för etablering och för utformning av en nytt 
dottervarumärke.

Kampanjer och projekt
Ibland är det fördelaktigt att samla ihop ett bud-
skap i ett formmässigt koncept. Det kan gälla för 
vissa evenemang, återkommande kampanjer eller 
projekt som vinner på att profileras särskilt. 

Samarrangemang
När Ängelholms kommun samverkar med andra 
organisationer kan det uppstå situationer då 
Ängelholms kommuns logotyp ska visas tillsam-
mans med andra logotyper. 

Om Ängelholms kommun är huvudavsändare 
ska Ängelholms kommuns grafiska profil följas. 
Övriga logotyper är då att betrakta som sekundära 

logotyper. Finns det en annan huvudavsändare 
än Ängelholms kommun, ska huvudavsändarens 
grafiska profil följas. 

I fall där det inte finns en huvudavsändare ska de 
samverkande avsändarnas logotyper placeras så 
att de alla framstår som likvärdiga.

Bolag och dotterbolag
För bolag helägda av Ängelholms kommun, kom-
pletteras bolagets logotyp med signaturen ’En del 
av Ängelholms kommun’. 

I övrigt använder bolagen en egen grafisk profil 
och egen kommunikationsplattform.

Annan utförare
För verksamhet som finansieras och bedrivs helt 
på uppdrag av Ängelholms kommun ska den för-
klarande texten ”På uppdrag av Ängelholms kom-
mun” finnas med i kommunikationen till med-
borgare och brukare.

14



15



Logotyp

16

Ängelholms 
kommun 



Vår logotyp

Ängelholms kommun är familjevarumärket och ska alltid användas i vår 
kommunikation internt och externt. Logotypen är det tydligaste känne-
tecknet för all vår verksamhet.

Logotypen består av ett ordmärke ´Ängelholms kommun´ vid sidan av 
ett bildmärke, Ängelholms kommunvapen. Bildmärket följer den patent-
skyddade blasoneringen för Ängelholms kommun.

Patentskyddet gäller för blasoneringen:

”I blått fält två korslagda laxar av 
silver under en krona av guld och 
däröver en kerub av silver”

Kommunvapnets historia

Kommunvapnet har sitt ursprung i Ängelholms äldsta sigill från 1693. 
Ängeln står för ortsnamnet och fiskarna för laxfisket i Rönne å, ett av få 
laxförande vatten i Sverige. Vad kronan ursprungligen hade för betydelse 
är okänt. Ängelholms kommun är den enda svenska kommunen med en 
kerub/ängel i sitt kommunvapen.

Ängelholms kommunvapen registrerades av Kungliga Patent- och regist-
reringsverket 1975 men fastställdes redan 1934 av Riksheraldikerämbetet 
sedan kommunvapnets nuvarande utformning hade skapats av dåvarande 
riksheraldikern Harald Gustaf  Fleetwood. Patentskyddet gäller för blaso-
neringen: ”I blått fält två korslagda laxar av silver under en krona av guld 
och däröver en kerub av silver”

SIGILL FRÅN 1693
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Grafisk profil

18



Den grafiska profilen innehåller regler för användning av logotyp,  
typsnitt och färger. I detta kapitel presenteras grundreglerna för hur 
du använder ovanstående.
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Vapnet utan text
I vissa undantagsfall är det godkänt att använda 
kommunvapnet utan text samt i mindre format 
än beslutat (se storleksguide på sidan 22). 

Dessa fall är exempelvis:

• Profilprodukter där tryckytan är begränsad

• Rörlig bild där texten inte syns på grund av 
rörlig bakgrundsbild

• Ikoner och liknande bilder i webbsamman-
hang

Guldfärgen
Guldfärgen från kommunvapnet får endast 
användas i kommunvapnet. Övrig använd-
ning kräver tillstånd från kommunikationschef. 
CMYK-färgkoden för guldfärgen är 30-30-54-0 
och Pantone 871 U.

Logotypen med guld och silver
Logotypen finns i en högtidlig version som kan 
användas vid framtagandet av produkter för 
högtidligare arrangemang. Den versionen trycks 
med blå färg på skölden och har folierade silver 
och gulddetaljer. 

Användning
Grundutförandet av logotypen ska vara blått med 
guld och silver (grå). Texten placeras till höger 
om skölden och ska ha samma blå färg. Om logo-
typen är svår att placera, använd versionen med 
texten under vapnet istället.

Logotypen får aldrig ritas om, förkortas, roteras 
eller användas i löpande text.

Om grundutförandet med blå färg inte går att 
använda, exempelvis om logotypen ska placeras 
på en bakgrund i samma nyans, finns två alterna-
tiva versioner. 

Dessa är vit/grå med svarta konturer med texten 
i vitt samt vit/grå i kontur med texten i vitt.

Den svart/grå logotypen används endast i 
specialfall, exempelvis vid högkontrastkopiering.

Användandet av alternativa versioner ska alltid 
vara motiverat. 

Logotypen finns också i en helsvart variant 
(1-färgstryck). Den får endast användas vid 
specialtryck på profilprodukter och tillhandahålls 
av kommunikationsavdelningen. 

Logotyp
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Grundutförande mot ljus bakgrund

Normal användning

Version i svart/grå mot ljus bakgrund

Används vid svartvit kopiering (hög kontrast)

Version i vit/grå med svarta konturer mot mörk bakgrund

Normal användning mot mörk bakgrund

Version i vit kontur mot mörk bakgrund

Används vid tryck på kläder, vid frostning av 
glas och i andra specialfall.
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Logotypens storlek
Eftersom logotypen innehåller detaljer och text 
finns det en gräns för hur litet det kan tryckas 
med bibehållen läsbarhet. Det är också viktigt att 
upplösningen är korrekt. Logotypen får inte vara 
mindre än 15 mm brett och 23 mm högt.

Storleksguide

A5 är 15 mm brett (minsta tillåtna storlek)
A4 är 20 mm brett
A3 är 30 mm brett
A2 är 45 mm brett

Logotypens placering
Riktlinjerna för var vi placerar logotypen finns 
till för att vi ska få ett enhetligt och konsekvent 
uttryck. Huvudregeln är att logotypen ska place-
ras så det är tydligt att Ängelholms kommun är 
avsändare. 

Den rekommenderade placeringen för logotypen 
är uppe till vänster i både tryckta och digitala pro-
dukter. Vid behov kan vapnet placeras i botten 
eller vid sidan i en produktion om det förbättrar 
mediets användningsområde. Detta gäller exem-
pelvis vid presentationer och i annonser. 

I kommunens olika mallar är logotypen placerad 
utifrån användningsområdet och skall därför 
ej flyttas. Exempelvis gäller det mallar för brev, 
kuvert och digitala presentationer. 

Frizon
Logotypens frizon visar hur mycket fri yta det 
minst måste finnas runt logotypen. Du räknar 
ut frizonen genom att lägga till en tredjedel av 
vapensköldens bredd runt hela vapnet och texten. 
Frizonen fungerar som barriär mot att annan 
information missuppfattas som en del av vårt 
kommunvapen. 

Frizonen ger en tydligare framträdande logo-
typ. Inom frizonen får inget annat placeras, 
som bilder, texter eller grafik, med undantag för 
bakgrunder och bakgrundsbilder. Frizonen gäller 
också som minimiavstånd till ytterkanten på de 
material där logotypen ska placeras. 
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Förvrängning

Logotypen får inte förvrängas på något sätt. 

Således får aldrig färger, annat än de som framkommer 
bland de alternativa utförandena av logotypen, 
användas.  

Logotypen får ej heller skuggas eller på annat sätt 
ändras till utseendet.

Korrekt placering Felaktig placering
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dd Läsbarhet främst

För personer med nedsatt synförmåga blir det 
svårt att uppfatta texten om det är för svag kon-
trast mellan typsnitt och bakgrund. 

Svag kontrast är till exempel svart text på mörk-
grå bakgrund. Även mönster bakom text gör det 
svårt att uppfatta texten.

I löpande text använder vi som huvudregel alltid 
svart teckenfärg. Som förstahandsval när det gäl-
ler annan teckenfärg väljer vi den blå följt av rosa. 

Om text placeras på en mörk bakgrund används 
vit färg. Våra kompletteringsfärger, orange och 
grön, har svagare kontrast mot vit bakgrund och 
bör inte användas som textfärg. 

Färgblinda har svårt att läsa vissa färgkombinatio-
ner. Därför ska vi undvika att placera färgad text 
på en färgad bakgrund.

forts.

Vi kommunicerar tillgäng-
ligt och inkluderande
Enligt stiftelsen Funka, har en fjärdedel av den 
vuxna befolkningen svårt att läsa och förstå en 
artikel i en svensk dagstidning. Det kan handla 
om läs-och skrivsvårigheter, synnedsättning eller 
annat som gör det svårt att ta till sig information. 

Information och budskap från Ängelholms 
kommun ska uppfattas som både tillgänglig och 
begriplig. Den ska vara så väl innehållsmässigt 
som språkligt korrekt. Det är viktigt att typsnittet 
ska vara läsbart för så många som möjligt, därför 
måste vi också anpassa textstorlek, kontrast och 
färg när vi arbetar med textkommunikation.

Vi ska alltid sträva efter god läsbarhet och göra 
våra publikationer tillgängliga för alla. 
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Typsnitt för dokument och brev

Rubriker
Till rubriker i dokument och brev använder vi Trebuchet MS. 
Roboto kan i specialfall användas som rubriktext eller i kortare 
textstycken där det är särskilt motiverat. Ett exempel på detta är 
när det krävs flera rubriksnivåer.

Brödtext
Vi använder Garamond som typsnitt i tryckt produktion för bröd-
text. I dokument med löpande brödtext ska storleken alltid vara 
minst 11 punkter. I formella handlingar och brev rekommenderas 
12 punkter. Rekommenderat radavstånd är 1,15 - 1,5. 

Vi använder alltid Garamond i löpande brödtext i våra officiella 
dokument, som exempelvis nämndshandlingar och styrdokument. 
För dessa dokument används alltid anvisad dokumentmall där 
storlek och rubriksystem är förinställt.

Vi använder Roboto som bildtext, i modeller och för att namnge 
exempelvis fotografer. Citat skrivs alltid i Garamond Italic.

Typsnitt för marknadsföringsmaterial
Vi använder Roboto för kortare texter och rubriker på exempelvis 
flyers, annonser, affischer, foldrar eller annat tryckt marknadsma-
terial. Textstorleken anpassas efter mediet men god läsbarhet har 
alltid högsta prioritet.

Typsnitt för digitala kanaler

Rubriker
Även till rubriker i material som visas på bildskärm använder vi 
Trebuchet MS. Roboto kan i specialfall användas som rubriktext 
eller i kortare textstycken där det är särskilt motiverat. Ett exempel 
på detta är när det krävs flera rubriksnivåer.

Brödtext
På bildskärm använder vi Roboto som brödtext. Tänk på att inte 
ha för långa textstycken när du presenterar med bildskärmsanpas-
sat material.

Andra typsnitt i specialfall
I vissa fall, när det är helt avgörande för budskapet, kan ett 
specialanpassat typsnitt användas. Kommunikationsenheten ska 
godkänna användning av specialtypsnitt.

I e-tjänster, sociala medier eller i andra sammanhang där typsnitt 
inte kan väljas gäller inte dessa regler. I de fall där våra typsnitt kan 
användas, ska de användas.
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Trebuchet MS | Trebuchet MS Bold
ABOLDCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZBOLDÅÄÖ
abcdefghijklmnitalicopqrstuvxyzåäö|0123456789

Garamond | Garamond Italic    
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefgh i t a l i c jk lmnopqregulars tuvxyzåäö|0123456789

Roboto | Roboto bold
ABOLDCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghital ic jk lmnopqrstuboldvxyzåäö|0123456789
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Text på bild
Text som placeras på en bild är svår att läsa och 
ska undvikas. I de fall där text måste placeras på 
en bild kan en helfärgad bakgrund användas för 
att skapa god kontrast.

Text kan placeras på en bild utan färgbakgrund 
om bakgrunden är utan detaljer som stör texten 
och att textfärg och bakgrund har hög kontrast. 

Klottersanering
Samling på Stortorget den 29 april 2018

Klottersanering
Samling på Stortorget den 29 april 2018





Klottersanering
Samling på Stortorget 
den 29 april 2018



Riktlinjer för text & textplacering

Läs fullständiga regeler i riktlinjen Mått och mallar.
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Färg
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Färg
Ängelholms primära färger är blå och ljusgrå och 
används i alla formella sammanhang. 

Färgkoderna är till för att vi ska få samma resultat 
oavsett vilket medium vi använder. 

På nästa sida finns en färgkodskarta. Saknar du 
någon färgkod, kontakta kommunikationsenheten 
för att få fram rätt värden.

Kompletteringsfärger
Utöver kommunens primära färger finns även 
kompletteringsfärgerna: grönt, rosa och orange.

Toningar av våra färger kan med fördel användas 
för att skapa variation. Det finns tre olika lägen av 
toningsfärgerna.

Färgformat
I vissa situationer produceras logotypen med 
hjälp av andra tekniker än tryckt på papper eller 
på en datorskärm. Det kan gälla i inredningssam-
manhang, till profilprodukter, kläder eller fordon. 
Det är viktigt att även dessa produktionstekni-
ker följer riktlinjerna för Ängelholms kommuns 
färger. 

CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow 
och Black och är det vanligaste sättet på 
vilket man definierar färger för tryck-
saksproduktioner. CMYK kallas även för 
Europaskalan.
  
RGB står för Red, Green, Blue och är 
skalan som används vid digitala produk-
tioner, som till exempel powerpointpre-
sentationer. Observera att även MS Word 
också använder RGB-skalan.

Hexadecimal är webbproducenternas ska-
la och används för att ange värden i kod 
som exempelvis HTML och CSS. 

Pantone ska användas när det är viktigt 
med en exakt färgåtergivning, som för 
exempelvis profilprodukter, tyger och 
målarfärg.

PRIMÄRFÄRGER

KOMPLETTERINGSFÄRGER

forts.
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CMYK
100, 43, 0, 0

RGB
0,113,184

Hexadecimal
#0071b8

Pantone
300

75% 50% 25%

CMYK
5, 0, 0, 15

 

RGB
219, 223, 226

 

Hexadecimal
#dbdfe2

Pantone
877

CMYK
31, 0, 69, 9

 

RGB
187, 199, 109

Hexadecimal
#bbc76d

Pantone
384

CMYK
19, 100, 0, 9

RGB
160, 2, 116

Hexadecimal
#a00274

Pantone
234 

CMYK
0, 47, 100, 0

RGB
222, 151, 27

Hexadecimal
#de971b

Pantone
137 

CMYK
0,0,0,0

RGB
255,255,255

Hexadecimal
#ffffff

75% 50% 25% 75% 50% 25% 75% 50% 25% 75% 50% 25%

CMYK
100, 100, 100, 

100

RGB
0, 0, 0

Hexadecimal
#000000

75% 50% 25%

Färgkarta
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Dekorelement
Dekorelement är grafiska former som kan använ-
das för att komplettera logotypen i den visuella 
kommunikationen. 

Det syftar till att göra material från kommunen 
mer enhetligt och lättare att känna igen.

Ängelholms kommun använder tre huvudsakliga 
dekorelement; ängeln, vingen och kronan. Dessa 
är gemensamma för alla verksamheter.

forts.

Riktlinjer för dekorelement

Läs fullständiga regeler i riktlinjen Mått och mallar.
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20 mm

Ängeln
Från kommunvapnet har vi lyft ut ängeln som ett dekorele-
ment. Ängeln blir på det sättet en unik symbol för Ängel-
holms kommun, och en symbol stärker och gestaltar våra 
värdeord omtanke och öppenhet.

Ängeln har symboliserat Ängelholm i olika sammanhang 
sedan senast i slutet av 1600-talet.

Användning
Ängeln får inte beskäras utan används i sin hela form. Den 
används enbart i vitt mot någon av våra färger eller i någon 
av våra färger mot vit eller grå bakgrund. Vi använder aldrig 
ängeln i svart färg. 

Ängeln som dekorelement symboliserar hela Ängelholms 
kommun och kan användas fritt av alla verksamheter. Det 
är inte tillåtet att använda ängeln som en symbol för enbart 
en del av kommunen eller att lägga till text i anslutning till 
ängeln på ett sätt som gör att den kan uppfattas som en 
egen logotyp.

Ängeln kan även användas sida vid sida som ett mönster. 
Mönstret är tänkt att användas på en begränsad yta för att 
skapa en mer estetiskt tilltalande produktion. Mönstret får 
endast ha en profilfärg, det är ej tillåtet att exempelvis ha 
rosa och blå änglar i samma mönster.

Ängeln måste i sin fulla bredd vara minst 20 mm bred för 
att dess detaljer ska framträda på ett korrekt sätt.
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Vingen
Från ängeln har vi lyft ut dess vinge som ett dekorele-
ment. Vingen har flera betydelser. Dels symboliserar 
vingen i dess utsträckta form vårt värdeord handlings-
kraft. Den knyter an till vår flygplats och Ängelholms 
flyghistoria. Avslutningsvis knyter vingens våglinjer an 
till vatten och till att Ängelholm är en kustkommun med 
långa vackra stränder.

Användning
Vingen används alltid i vitt eller i någon av våra färger 
eller toningar. Vingen kan beskäras på olika sätt för att 
passa medietypen. Alternativa sätt att placera vingen 
görs i samråd med kommunikationsenheten.
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Kronan
Kronan var en symbol för Ängelholms 500-årsjubileum och 
har därmed också blivit en symbol för Ängelholms kommun. 
Exempelvis syns kronan i stenarna på Walk of  fame på Storga-
tan.

Kronan används som dekorelement vid högtidliga tillfällen, 
på mer exklusiva profilprodukter och gåvor. Kronan används 
enbart i kombination med färgerna vitt, svart, guld och silver. 
För att använda kronan som dekorelement krävs godkännande 
från kommunikationschef. 

Kronan kan inte brukas som en symbol för enskilda verk-
samheter utan representerar alltid Ängelholms kommun i sin 
helhet.

Verksamhetsspecifika dekorelement
För vissa verksamheter som har en direkt relation till en sär-
skild målgrupp kan det finnas behov av ett eget dekorelement, 
en visuell igenkänning. Det kan exempelvis gälla skolor och 
förskolor. 

Dekorelement får dock aldrig ersätta kommunens logotyp 
eller strida mot reglerna i kommunens grafiska profil. Form 
och manér ska vara enhetlig med Ängelholms kommun övriga 
formspråk. 

Verksamhetsspecifika dekorelement ska vara väl motiverade 
och måste godkännas av kommunikationschef.
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Ikoner
Ikoner och piktogram är ytterligare ett verktyg 
som hjälper oss att skapa igenkänning i vårt kom-
munikationsarbete både digitalt som i tryck. Vi 
använder ikoner om vi vill illustrera ett komplext 
sammanhang, förtydliga en funktion eller stödja 
ett budskap. 

Piktogram och ikoner ska i första hand fylla en 
funktion och får endast i undantagsfall användas 
som dekorelement. Våra piktogram och ikoner får 
inte användas som logotyper eller på andra sätt 
som igenkänning för en specifik enhet eller plats.

Vi använder i första hand det licensfria typsnittet 
Font Awesome i vårt ikonspråk både digitalt och i 
tryck. Mer information om hur du använder dessa 
finns på intranätet. 

Om någon ikon saknas i Font Awesome används 
i andra hand ikoner som kommunikationsenheten 
köpt eller skapat som följer liknande formspråk.

   

   

   

   

   

   

Exempel på ikoner från Font Awesome
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Exempel på kartpins
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Bilder
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Det sägs att bilden säger mer än tusen ord. Bilder är ett fönster till Ängelholms 
kommun och ger en inblick i våra verksamheter. 

I det här kapitlet går vi igenom varför vårt bildval alltid viktigt och ska återspegla 
det som Ängelholms kommun står för.
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Bilder berättar
Bilder är ett effektivt sätt att förstärka ett budskap och göra 
det mer lättillgängligt för mottagaren. Bilder vi använder i 
våra produktioner ska alltid ha en funktion, vara relevant 
för innehållet och följa vårt bildmanér. 

Det innebär att bilden är informativ genom att visa, förkla-
ra eller illustrera en händelse eller en funktion. Bilden kan 
också användas för att förmedla eller förstärka en känsla 
som vi vill förmedla.

Bildmanér
Vårt bildmanér beskriver hur våra bilder ska återspeglas i 
våra produktioner. Bildmanéret speglar kärnan i vår värde-
grund, det innebär att våra bilder ska:

...vara trovärdiga genom att visa verkliga och relevanta personer, 
platser, händelser och miljöer

...ha ett modernt uttryck

...visa liv, aktivitet, värme och framtidstro genom våra värdeord 
öppenhet, omtanke och handlingskraft

...visa mångfald och en mångsidig kommun med dess människor, 
bebyggelse, natur och årstider. 

Personer och porträtt
Det är skillnad att ta ett porträtt för en ID-handling och 
porträttera en medarbetare för exempelvis markandsfö-
ringsmaterial.

Vid identitetshandlingar eller på annat sätt där personens 
identitet är målet med porträttet gäller tydlighet. Det ska 
vara enkelt att känna igen personen på bilden. Det innebär 
att porträttet är aktuellt, representativt och av hög kvalitet.

Vid personporträtt av medarbetare i syfte att visa hens 
yrkesroll rekommenderas att ta bilden i yrkesrollens miljö 
där en arbetsuppgift utförs. 

Tätorter och landskap
Vi visar en mångsidig kommun med all dess variation. Vi 
vill visa kärleken till havet och till fälten. Vi vill visa alla våra 
tätorter och hela vår varierande landsbygd.  

Detaljbilder
Detaljbilder kan ha två olika mål, att tydliggöra något eller 
att på ett dekorativt sätt förstärka en känsla. Våra detalj-
bilder ska vara av hög kvalitet och fokusera på det som är 
centralt i bilden. Undvik andra störande element som stjäl 
fokus från det du vill berätta.

Riktlinjer för fotografering & bilder

Läs fullständiga regeler i riktlinjen Mått och mallar.
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Tekniska krav och regler

Storlek och proportioner
Riktvärdena för bildernas upplösning 300 dpi vid tryck och 72 ppi 
på bildskärm. Vid bildsättning för annons till tryckt medium gäller 
alltid tidningens kravspecifikation. Undvik att förstora bilder så de blir 
oskarpa eller förlorar sina proportioner, välj istället en annan bild som 
uppnår kraven för storlek. 

Filformat
Fotografier sparas vid normal användning i .jpeg. För mer information 
om filformat för speciella fall - kontakta kommunikationsenheten.

Upphovsrätt
Enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har en 
upphovsman rättsligt skydd till sin bild. Lagen gäller för såväl analog 
som digital bildanvändning. I Ängelholms kommuns bildbank finns 
egna och friköpta bilder som får användas i sammanhang där Ängel-
holms kommun är avsändare. Mer information om upphovsrätt och 
bildbanken finns på intranätet..

Dataskyddsförordningen
En bild eller en film där en person syns tydligt och kan identifieras 
klassas som en personuppgift. Den som fotograferar eller på annat sätt 
tillhandahåller bilder som används med Ängelholms kommun som av-
sändare skall säkerställa att bilden följer de krav som ställs i dataskydds-
förordningen. 

Den som använder en bild som inte har hämtas från Ängelholms 
kommuns bildbank ansvarar för att dataskyddsförordningen följs. Mer 
information om Dataskyddsförordningen finns på intranätet.

Att köpa in fotografier/fotograferingstjänster
Om vi beställer fotouppdrag där Ängelholms kommun är avsända-
re från reklambyråer eller motsvarande ska dessa informeras om, 
och följa, våra riktlinjer som presenteras här. Tänk på att också 
följa våra regler för upphandling.

Kan jag använda 
bilder från nätet?
SVAR: De flesta bilder som dyker upp i sökmotorer, 
som exempelvis Googles sökfunktion, är skyddade 
av upphovsrättslagen och får därför inte användas. 

Det finns undantag, bilder som är licensierade för fri 
användning. Använd aldrig någon bild om det inte 
tydligt framgår att den är fri att använda. 
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Digital närvaro
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Ängelholms kommun för en ständig dialog med sina olika 
målgrupper via digitala kanaler.

Med digital närvaro menar vi alla former av uttryck från 
Ängelholms kommun som sker digitalt. I det här kapitlet går 
vi igenom övergripande begrepp som webbplatser, appar, 
tjänster men också sociala medier och rörlig media.
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Våra digitala kanaler ska alltid 
kännas aktuella, det gör vi genom 
att använda tidsenlig design och ett 
modernt gränssnitt. 

Våra digitala kanaler ska ha 
en tydlig avsändare, Ängelholms 
kommun, för att besökarna ska 
kännas sig trygga att de kommit 
rätt. Detta gör vi genom att följa 
vår grafiska profil.

Riktlinjer för webb & andra digitala kanaler

Läs fullständiga regeler och detaljer i riktlinjer för 
webb och i Mått och mallar.

Våra webbplatser
Ängelholms kommun har en officiell hemsida, 
www.engelholm.se och ett antal undersidor. 
Sidornas utseende styrs av ett inbyggt mallsystem. 
Mallarnas utvecklas och underhålls av kommuni-
kationsenheten i samråd med extern leverantör.

Webbredaktörer har möjlighet att påverka sidans 
innehållsdel utifrån de mallar som finns i systemet 
samt det som beskrivs i riktlinjer för webb.

Grafik, dekorelement eller motsvarande i sidornas 
innehållsdel får endast publiceras i samråd med 
kommunikationsenheten. 

Våra e-tjänster, appar och program
Våra sidor för e-tjänster, egenutvecklade appar, 
bloggar och program följer samma riktlinjer som 
våra webbplatser. 

Om avsteg måste göras där det särskilt motiverat 
tas beslut av kommunikationschef.
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Sociala medier
Vårt uttryck på sociala medier styrs av mediets 
förutsättningar, vår grafiska profil samt våra rikt-
linjer för användning av sociala medier.

Profilbild
Kommunens konton i sociala medier ska som 
regel använda vår logotyp som profilbild. Genom 
att kommunvapnet används förmedlar samtliga 
konton en tydlig och enhetlig avsändare.

Omslagsbild
I många sociala medier finns det möjlighet att 
använda en omslagsbild. Välj en bild som på ett 
korrekt sätt representerar just din verksamhet. 
Vald bild ska följa de riktlinjer som presenteras 
under avsnittet Bilder.

Inlägg
Vår rekommendation är att ladda upp bilder och 
information i format som är anpassade efter me-
diet du använder. Undvik att ladda upp informa-
tion som PDF eller Word-dokument. 

Typsnitt väljs automatiskt av mediet som används. 
Om material med text laddas upp ska typsnitten 
följa kommunens grafiska profil. 

Långa texter ovanpå bild ska i största mån und-
vikas, separera bild och bildtext och lägg texten i 
inlägget. 

Att ha text på bild kan påverka inläggets sprid-
ning negativt vid annonsering. Ladda inte heller 
upp en bild av text, exempelvis en skärmdump 
från ett dokument. Texten blir svårläst och funk-
tioner som hjälpmedel för textuppläsning funge-
rar inte.

Riktlinjer för användning av 
sociala medier

Läs fullständiga regeler i riktlinjer för sociala medier.
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Rörlig bild och film
Rörligt material som exempelvis film och anima-
tioner i digitala kanaler blir ett allt viktigare sätt 
att kommunicera. Ängelholms kommun publice-
rar rörligt material på exempelvis sociala plattfor-
mar som Facebook, Vimeo och Youtube samt på 
vår webbplats.

Allt material som publiceras på ovanstående ka-
naler eller på eventuella andra platser ska följa vår 
grafiska profil. 

Vi anpassar riktlinjerna för medietypen, det inne-
bär exempelvis att vi arbetar efter RGB-skalan 
med våra färger och att vi använder våra typsnitt 
som definieras under avsnittet typsnitt för bild-
skärm.

Tonalitet och tillgänglighet
Vi utgår från vår värdegrund och vårt bildmanér 
när vi producerar film, läs mer under avsnittet Bil-
der. Ängelholms kommun ska vara tydlig avsända-
re i våra filmer. Detta görs genom att vår logotyp 
visas i början eller i slutet av filmen. 

Filmer som publiceras på kommunens hemsida 
och/eller på Facebook ska i regel vara textade. 
Mer information om textning och undantag för 
detta finns på intranätet.

Grafik i filmproduktioner
All typ av grafik, som exempelvis namnskyltar, 
ikoner och infographic ska följa våra generella 
riktlinjer som presenteras i avsnittet Grafisk profil 
(detta gäller även typografi och färgval).

Musik
Om musik används i en film, tänk på att även 
musiken ska följa kommunens värdegrund. Säker-
ställ att eventuell musiktext inte strider mot våra 
värderingar.

Vi följer alltid gällande lagstifning som exem-
pelvis publicering av personuppgifter och upp-
hovsrätt. Mer information om detta finns i vår 
kommunikationspolicy. 

Lagen om upphovsrätt och Dataskyddsförord-
ningen skall alltid följas vid produktion av rörligt 
material. Detta gäller även ljudspår. 

Riktlinjer för rörlig bild och 
animation

Läs fullständiga regeler i riktlinjen Mått och mallar.

57



Övrig profilering
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Övrig profilering handlar om hur Ängelholms kommun syns ute 
i samhället på olika sätt. Det kan vara allt ifrån hur vi skyltar 
våra verksamheter till profilprodukter.

I det här kapitlet beskrivs grunden för hur Ängelholms 
kommun gestaltas i det offentliga rummet. 
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Övrig profilering och skyltning
Det ska synas när Ängelholms kommun är aktiva 
ute i samhället och i det offentliga rummet. Förut-
om att stärka varumärket blir den grafiska profilen 
och logtypen en garant till medborgarna om att 
det är kommunen som agerar.

När vi skyltar våra offentliga mötesplatser och 
verksamheter ska det vara tydligt och enkelt för 
kommunens olika målgrupper att hitta rätt. Det 
handlar om våra fasadskyltar, entréskyltar eller 
interiöra skyltar på exempelvis skolor, bibliotek 
eller äldreboenden.

Profilprodukter
Med profilprodukter avses till exempel pennor, 
paraplyer, nyckelband, t-shirts, mössor, muggar, 
väskor, vattenflaskor med mera. Profilprodukter 
tas fram i syfte att marknadsföra vårt varumärke 
och skiljer sig på så sätt åt jämfört exempelvis mot 
våra arbetskläder eller tjänsteverktyg. 

Profilprodukter och gåvor tas fram centralt av 
kommunikationsenheten och säljs både internt 
och externt via kundtjänst. 

Ibland finns det behov att ta fram andra profilpro-
dukter. Detta sker i samråd med kommunikations-
enheten när det gäller design och i samråd med upp-
handlingsenheten när det gäller upphandlingsregler. 

Skyltning av kommunala verksamheter
Verksamheter som syns i det offentliga rummet 
och som har besök av medborgare, externa kunder 
eller partners ska ha tydliga skyltar som gör det 
enkelt för målgruppen att hitta rätt.

För att säkerställa detta ska skyltens design följa 
de regler som finns i vår grafiska profil. Det inne-
bär att skylten ska följa regler för typsnitt, läsbar-
het, färger och varumärkeshierarki. Dekor-
element får ej användas på fasadskyltar.

Förutom det som beskrivs i detta policydokument 
ska alla våra skyltar också följa de allmänna regler 
för skyltning som gäller i Ängelholms kommun.

Projekt-, event- och reklamskyltar
I samband med tillfällig verksamhet på offentliga 
platser behöver vi visa att Ängelholms kommun är 
avsändare. Det kan vara exempelvis vid våra pro-
jektplatser, byggnadsplatser, offentliga evenemang 
som festligheter och konserter. Lika viktigt är det 
att visa när vi utför servicearbeten. Det kan vara 
vägarbeten, gatusopning, VA-arbeten med mera.

När vi skyltar ska ledorden vara tillgänglighet och 
tydlighet. Det ska framgå att Ängelholms kom-
mun är avsändare och skyltning ska följa de regler 
som finns i denna policy. 

Fordon och maskiner
Ängelholms kommun har många fordon som 
rör sig i det offentliga rummet. Det kan vara 
allt ifrån maskinfordon till hemtjänstens tjäns-
tebilar. Våra fordon är en effektiv exponerings-
yta för att visa vår verksamhet och värdegrund, 
men också för att skapa trygghet.

Stripning, foliering och dekaler ska följa de reg-
ler som presenteras i detta policydokument och 
i samråd med kommunikationsenheten.

Riktlinjer för övrig profilering & skyltning

Läs fullständiga regeler i riktlinjen Mått och mallar.

61



62



63



Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 
0431-870 00 | info@engelholm.se
www.engelholm.se

Ängelholma 
komrnt.WI 



     Göteborg 2019-05-31 
 

 

Rörande förslag till ny grafisk profil för Ängelholms kommun 
 
Svenska Heraldiska Föreningen applåderar Ängelholms nya uppdaterade kommunvapen!  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Ängelholm har beslutat att förnya kommunens grafiska profil. Beslutet togs onsdagen 
den 29 maj 2019 och Svenska Heraldiska Föreningen gläds åt det fina förslaget och hoppas att det vinner bifall i 
fullmäktige. Beslutet är en följd av att det finns ett behov av att anpassa sig till det nya digitala landskapet där gamla 
vapenritningar ofta är svåra att använda på ett ändamålsenligt sätt. Beslut i frågan om godkännande av det nya förslaget 
tas 24 juni i kommunfullmäktige.  
 
Förslaget har utarbetats med lätt hand och i god heraldisk tradition, bland annat i samarbete med statsheraldikern vid 
Riksarkivet vilken har lämnat sitt godkännande av den reviderade nya vapenteckningen. Det är ett fint exempel på att 
man kan förnya kommunens symbol, vara trogen mot det kulturhistoriska arvet och samtidigt helt anpassad för de olika 
digitala plattformar som en kommun behöver för sin kommunikation med innevånare i kommunen. 
 
Svenska Heraldiska Föreningen välkomnar Ängelholms kommuns nya vapen vilket är helt troget blasoneringen. Vi 
hoppas och uppmuntrar kommunen att fortsätta använda sitt vackra vapen fullt ut – utan att åsidosätta det till att 
endast användas vid ceremoniella, högtidliga och exklusiva tillfällen, vilket tyvärr ofta varit fallet den senaste tiden när 
allt för många kommuner har ersatt sitt vapen med en logotyp. 
 
 
Skillnaden mellan en vapensköld och en logotyp 
Det är stor skillnad på ett heraldiskt vapen och en logotyp. Den senare glöms bort när en ny presenteras. Den förra lever 
för alltid eftersom det är originalet. Den nyskapade logotypen kommer alltid ses som ett onödigt påfund. Inte minst då 
det ursprungliga kommunvapnet lever vidare genom såväl äldre avbildningar som i användandet hos föreningar, 
privatpersoner mm. Det här har arbetsutskottet förstått och tagit fasta på. 
 
En vapensköld utstrålar trovärdighet och stabilitet, två egenskaper vars värde inte kan underskattas idag. En vapensköld 
är också ett kulturarv som har ett värde utöver det som känns trendigt och modernt idag.  
Vill man förmedla modernitet, trygghet, stabilitet och öppenhet finns det i heraldiken en inneboende styrka – det går att 
rita om vapnet så att det får en modernare stil och samtidigt fortfarande vara samma vapen. Det har Ängelholm gjort på 
ett synnerligen förtjänstfullt sätt. De har dessutom förstått att ta vara på den kunskap och hjälp som står att finna hos 
Riksarkivet. 
 
Vi uppmanar fullmäktige att säga ja till det förslag som föreligger. Ängelholm förtjänar det! 
 
 
 
 
Med glada heraldiska hälsningar, 
 
Svenska Heraldiska Föreningen 
Genom 
Stefan Bede, kommunikationsansvarig 
Telefon: 0705-521865 
bede@heraldik.se 
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1   Inledning

4

Liksom alla andra kommuner, företag och 
organisationer är Ängelholms kommun beroende 
av hur omgivningen uppfattar oss. Den grafiska 
profilen hjälper oss att kommunicera på ett enhetligt, 
uthålligt och konsekvent sätt. Målet är att omvärlden 
snabbt ska känna igen information från Ängelholms 
kommun. 

Den grafiska profilen är ett arbetsredskap, ett verktyg, 
som höjer kvaliteten i det dagliga arbetet. Genom 
vår grafiska profil kan arbetet med utformning av 
information både underlättas och effektiviseras.

Vår grafiska profil bygger på ett antal byggstenar 
med kommunvapnet som utgångspunkt. Andra delar 
är våra typsnitt, färger och grafiska element. Den 
grafiska profilen innehåller regler och anvisningar 

för hur de grafiska byggstenarna ska användas. 
Genom att vi följer reglerna uppnår vi igenkänning 
hos mottagarna och våra produkter får därför större 
genomslagskraft.

Färgerna i Ängelholms kommuns grafiska profil 
utgår från den blå och den grå färgen i vårt 
kommunvapen. Det är våra huvudfärger. Utöver 
huvudfärgerna har vi också tre kompletterande färger 
som valts utifrån den blå färgen i kommunvapnet. De 
tre kompletterande färgerna symboliserar värdeorden 
som kommunens värdegrund vilar på – öppenhet 
(grön), omtanke (rosa) och handlingskraft (orange).

Det nya grafiska elementet ängeln och mönstret 
med änglar på tar fasta på att Ängelholms kommun 
är den enda kommunen i Sverige med en ängel i 

kommunvapnet. Ängeln har använts som symbol för 
Ängelholm i flera hundra år och fanns bland annat 
med på det första kända sigillet från Ängelholm 
1693.

Den grafiska profilen har antagits av 
Kommunfullmäktige 2013-03-25 och innehållet i 
den gäller samtliga som kommunicerar i kommunens 
namn.

Har du frågor om vår grafiska profil eller produktion 
av kommunikationsmaterial är du varmt välkommen 
att kontakta kommunikationsavdelningen, till 
exempel via kommunikation@engelholm.se.

Inledning
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Primära logotyper
Vår huvudlogotyp är vårt kommunvapen och det 
är det som vi utgår ifrån som grundprincip. Ibland 
kan även andra logotyper få synas men de är då 
sekundära i förhållande till kommunvapnet som då är 
primär logotyp. Det är den primära logotypen som 
bestämmer vilken grafisk profil som styr.

Utöver kommunvapnet finns det tre logotyper inom 
Ängelholms kommun som har en särställning som 
innebär att de också kan användas som primära 
logotyper. Dessa tre är Järnvägens Museum 

Ängelholms, Ängelholms gymnasieskolas och 
Räddningstjänstens logotyper. Reglerna för hur och 
när våra primära logotyper används hittar du i detta 
kapitel. 

Förutom nämnda logotyper finns i princip inga 
undantag från regeln att det är kommunvapnet som 
är den primära logotypen som ska finnas med i 
alla sammanhang och placeras enligt reglerna i den 
grafiska profilen. 

Det finns dock sammanhang där det kan vara 
godkänt att utöver kommunvapnet även använda 
andra logotyper. Detta gäller till exempel vid vissa 
större evenemang och i de olika rektorsområdenas 
kommunikation. Reglerna för användning av dessa 
logotyper finns i kapitel tre.
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JÄRNVÄGENs MUSEUM 
III l l l l l l l l J Il l l ÄNGELHOLM 
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Kommunvapnet
Kommunvapnet registrerades av Kungliga Patent- 
och registreringsverket 1975 men fastställdes 
redan 1934 av Riksheraldikerämbetet sedan 
kommunvapnets nuvarande utformning hade 
skapats av dåvarande riksheraldikern Harald Gustaf  
Fleetwood. 
 
Patentskyddet gäller för blasoneringen: 
”I blått fält två korslagda laxar av silver under en 
krona av guld och däröver en kerub av silver”. 

Vårt namn Ängelholms kommun är placerat under 
vapnet i dess grundutförande.

”Kommunvapnet är 
gemensamt för hela 
organisationen.”

Kommunvapnet är det tydligaste kännetecknet för 
vår verksamhet. Tillsammans med våra typsnitt, 
färger, grafiska element, bilder och sätt att gestalta 
vår information förstärker kommunvapnet bilden 
av Ängelholms kommun. Därför är det viktigt 
att vi är konsekventa och följer riktlinjerna kring 
kommunvapnet och resten av vår grafiska profil. 

Ängelholms kommuns vapen ska användas i alla våra 
produkter. Kommunvapnet är gemensamt för hela 
organisationen. 

Kommunvapnet har sitt ursprung i Ängelholms 
äldsta sigill från 1693. Ängeln står för ortsnamnet 
och fiskarna för laxfisket i Rönne å. Vad kronan 
ursprungligen hade för betydelse är okänt. 
Ängelholms kommun är den enda svenska 
kommunen med en kerub/ängel i sitt kommunvapen.
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ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Grundutförande
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Vapnet ska vara blått med guld och silver, alternativt 
blått med gult och grått. Texten i blått.

”Användandet av de två 
alternativa vapnen ska alltid 
vara motiverat.”

Om grundutförandet inte går att använda finns det 
alternativa utföranden av kommunvapnet som ska 
vara svart med vitt och grått med texten i svart eller 
vara vitt med svarta konturer och grått med texten i 
vitt.

Användandet av de två alternativa vapnen ska alltid 
vara motiverat.

Kommunvapnet får aldrig ritas om, förkortas, roteras 
eller användas i löpande text. 

Vapnet i silver
Kommunvapnet finns i en silvrig version som kan 
användas vid framtagandet av profilprodukter och i 
festligare arrangemang. Den versionen tillhandahålls 
av kommunikationsavdelningen.

Vapnet utan text
I vissa undantagsfall är det godkänt att använda 
kommunvapnet utan text samt i mindre format än 
beslutat (se avsnitt ”storlek”).
Dessa fall är:
• Profilprodukter där tryckytan är begränsad
• Rörlig bild där texten inte syns på grund av rörlig 

bakgrundsbild
• Ikoner och liknande bilder i webbsammanhang 

(exempelvis till adressfältet)

Användning
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ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Alternativa utföranden

Vapnet i blått, silver och 
guld med texten under.

Vapnet i svart med vitt och 
grått.

Vapnet i vitt och grått.
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Placering av 
kommunvapnet
Riktlinjerna för var vi placerar kommunvapnet finns 
till för att vi ska få ett enhetligt och konsekvent 
uttryck. Det huvudsakliga läget för vapnet är uppe 
till vänster i både tryckta och digitala produkter. 
Detta gäller alltid när kommunvapnet är den primära 
logotypen.

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Kommunvapen
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Kommunvapen

Kommunvapen

Placering

Storlek

Kommunvapen

Frizon

Placering



2    Primära logotyper

14

20 mm

Storlek
Eftersom kommunvapnet innehåller detaljer och 
text finns det en gräns för hur litet det kan tryckas 
med bibehållen läsbarhet. Det är också viktigt att 
upplösningen är korrekt. Kommunvapnet får inte 
vara mindre än 15 mm brett  och 23 mm högt.

Rekommenderad storlek för :
A5 är 15 mm brett då det är vår minsta storlek
A4 är 20 mm brett
A3 är 30 mm brett
A2 är 45 mm brett 

Förvrängning
Kommunvapnet får inte förvrängas på något 
sätt. Således får aldrig färger, annat än de som 
framkommer bland de alternativa utföranden av 
kommunvapnet, användas. Kommunvapnet får ej 
heller skuggas eller på annat sätt ändras till utseendet.

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Kommunvapnets storlek för en A4-sida Kommunvapnets proportioner får aldrig ändras Kommunvapnet får aldrig skuggas
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Kommunvapnet i bilder
Om kommunvapnet placeras i en bild är det 
viktigt att det har en god kontrast gentemot 
bakgrunden. Välj i första hand att placera den mot 
en jämnfärgad del av bilden. 

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Kommunvapnet försvinner 
mot bakgrunden

Kommunvapnet syns tydligt 
mot bakgrunden

Välkommen 
till skånska 



2    Primära logotyper

16

Kommunvapnets frizon räknar du ut genom att lägga 
till en tredjedel av vapensköldens bredd runt hela 
vapnet och texten. Den fungerar som barriär mot att 
annan information missuppfattas som en del av vårt 
kommunvapen.

Frizonen visar hur mycket fri yta det minst måste 
finnas runt kommunvapnet. Frizonen ger ett 
tydligare framträdande kommunvapen. 

Inom frizonen får inget annat placeras, som bilder, 
texter eller grafik, med undantag för bakgrunder och 
bakgrundsbilder. 

”Frizonen visar hur mycket 
fri yta det minst måste finnas 
runt kommunvapnet.”

Frizonen gäller också som minimiavstånd till 
ytterkanten på de material där kommunvapnet ska 
placeras.

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

30 mm

50 mm
Frizon
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Järnvägens Museum Ängelholm har en särställning 
som ett externt besöksmål som behöver marknadsföra 
sig på ett annat sätt än övriga kommunala 
verksamheter. 

Järnvägens Museum Ängelholm har en egen logotyp 
som får användas i marknadsföringsmaterial.

Järnvägens Museums logotyp får användas som primär 
logotyp ensamt eller tillsammans med kommunvapnet. 
Kommunvapnet bör i möjligaste mån finnas med som 

sekundär logotyp. När kommunvapnet är sekundär 
logotyp ska den helst placeras diagonalt från, det vill 
säga så långt ifrån som möjligt, den primära logotypen. 
Järnvägens Museum Ängelholms webbsidor kan ha ett 
utseende som skiljer sig från engelholm.se vad gäller 
sidans layout. 

Vad gäller övrigt, till exempel teckensnitt och färger, 
omfattas Järnvägens Museum av den grafiska profilen i 
sin helhet.

Järnvägens Museum Ängelholm
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Grundutförande

• 

•• •• 
JARNVAGENS MUSEUM 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ÄNGELHOLM 
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• 

JÄRNVÄGENs MUSEUM 
IIIIII l l l l l l i l l l ÄNGELHOLM 
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Frizonen för Järnvägens Museum 
Ängelholms logotyp räknar du ut 
genom att lägga till en fjärdedel av 
höjden runt hela logotypen. 

JÄRNVÄGENS MUSEUM

0431-46 89 20 - www.jarnvagensmuseum.se

Alternativa utföranden
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Räddningstjänsten
Inom räddningstjänsten används den åttauddiga 
stjärnan som logotyp. Stjärnan har använts sedan 
1800-talet inom brandkårer i Europa. Varje udd har 
sin speciella betydelse och stjärnan speglar en etisk 
norm för hela yrkeskåren. De åtta uddarna står för
• lojalitet
• skicklighet
• takt
• omtanke
• uppmärksamhet
• kunskap
• mod
• uthållighet

I Ängelholms kommun har räddningstjänsten 
kommunvapnet i mitten av stjärnan.

”När räddningstjänsten 
och en eller flera andra 
förvaltningar inom Ängelholms 
kommun är avsändare används 
kommunvapnet och inte 
stjärnan.” 

Räddningstjänsten får använda sin logotyp, stjärnan 
med kommunvapnet i mitten, när räddningstjänsten 
är ensam avsändare från kommunen. Stjärnan 
ersätter då kommunvapnet. Logotypens frizon ska 
vara lika bred som den röda ringen runt stjärnan i 
logotypen. I övrigt gäller den grafiska profilen. 

När räddningstjänsten och en eller flera andra 
förvaltningar inom Ängelholms kommun är 
avsändare används kommunvapnet och inte stjärnan. 
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Ängelholms gymnasieskola
Ängelholms gymnasieskola har en särställning vad 
gäller logotyp på grund av sina särskilda behov 
att marknadsföra sig gentemot potentiella elever 
och deras föräldrar. Ängelholms gymnasieskola 
har en egen logotyp som får användas i 
marknadsföringsmaterial. 

Ängelholms gymnasieskolas logotyp får användas 
som primär logotyp ensamt eller tillsammans med 
kommunvapnet. Kommunvapnet bör i möjligaste 
mån finnas med som sekundär logotyp. När 
kommunvapnet är sekundär logotyp ska den helst 

placeras diagonalt från, det vill säga så långt ifrån som 
möjligt, den primära logotypen.

Frizonen räknar du ut genom att ta en tredjedel av 
triangelns höjd runt hela logotypen.

Ängelholms gymnasieskolas webbsidor kan ha 
ett utseende som skiljer sig från engelholm.se vad 
gäller sidans layout. Vad gäller övrigt, till exempel 
teckensnitt och färger, omfattas Ängelholms 
gymnasieskola av den grafiska profilen i sin helhet.

• 
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Grundutförande

• 

•• ANGELBOLMS 
GYMNASIESKOLA 
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Alternativa utföranden
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Med sekundära logotyper avses i den här grafiska 
profilen logotyper som inte är primära avsändare 
utan snarare är att betrakta som förstärkare eller 
förtydligande av den primära logotypen, som i vårt 
fall oftast är kommunvapnet. 

De sekundära logotyperna kan till exempel vara 
kraftsamlingslogotypen (förstärker kommunvapnet), 

ett rektorsområdes logotyp (förtydligar vem 
avsändaren är) eller en evenemangslogotyp (som 
både förstärker kommunvapnet och förtydligar vad 
det handlar om). 

Den generella placeringen för sekundära logotyper 
är diagonalt ifrån den primära logotypen. Den 
sekundära logotypen är vanligtvis lika stor eller 

mindre än den primära logotypen. 

I de fall den primära och sekundära logotypen har 
olika grafiska profiler är det den primära logotypens 
grafiska profil som styr övrigt utseende, så som till 
exempel typografi och färger.

Sekundära logotyper
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Kommunens evenemang
Vid evenemang som har rätt att använda en egen 
logotyp är kommunvapnets roll i grafiskt material 
att markera vem avsändaren/arrangören är. 
Kommunvapnet ska därför ges en så tydlig och 
framträdande placering att detta enkelt framgår. 
Kommunvapnet ska placeras i enlighet med den 
grafiska profilen, det vill säga i övre vänstra hörnet. 

Kommunvapnet placeras inte tillsammans med 
eventuella sponsorer eftersom rollerna som arrangör 
och sponsor inte ska blandas ihop. 

”Kommunvapnet placeras inte 
tillsammans med eventuella 
sponsorer eftersom rollerna 
som arrangör och sponsor inte 
ska blandas ihop.” 

Evenemangslogotypen kan, till skillnad från 
andra sekundära logotyper, placeras i närheten av 
kommunvapnet och evenemangslogotypen kan 
också vara den till storleken större logotypen i 
sammanhanget.

De evenemang som har rätt att ha en egen 
logotyp är de kommunala evenemang som ges 
evenemangsbidrag av Kommunstyrelsen. 

För övriga evenemang som vill använda en egen 
logotyp krävs godkännande av kommunens 
arrangemangs- och marknadsföringsgrupp. I 
övrigt gäller den grafiska profilen i sin helhet för 
evenemang.
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I Ängelholms skolplan står att de kommunala 
skolorna ska ha en tydlig profil och vision. I stort 
sett alla rektorsområden har egna logotyper som får 
användas tillsammans med kommunvapnet.

”Rektorsområdenas egna 
logotyper är sekundära 
logotyper i förhållande till 
kommunvapnet.”

Grundregeln är att kommunvapnet alltid används 
i all kommunikation som går ut från det enskilda 
rektorsområdet. Om det enskilda rektorsområdet vill 
kan det dessutom använda sin egen logotyp för att 
synliggöra sin egen verksamhet. 

Rektorsområdenas egna logotyper är sekundära 
logotyper i förhållande till kommunvapnet. Som 
sådana ska de helst placeras diagonalt ifrån, det 
vill säga så långt ifrån som möjligt, den primära 
logotypen som är kommunvapnet. På webbsidor kan 

en sekundär godkänd logotyp placeras överst i det 
redigerbara fältet.

I övrigt gäller den grafiska profilen.

Rektorsområdenas 
kommunikation
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Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg är ett gemensamt 
platsvarumärke för Skåne Nordväst. Ängelholms 
kommun är en av familjemedlemmarna. I 
sammanhang där syftet är att stimulera turism, 
näringslivsutveckling eller inflyttning ska vi alltid ta 
ställning till om Familjen Helsingborgs logotyp bör 
finnas med. 

I de flesta fallen använder vi i Ängelholms 
kommun någon av de nio varianterna av Familjen 
Helsingborgs sekundära logotyp när vi har med 
Familjen Helsingborg i vår marknadsföring. 
Logotypen för Familjen Helsingborg kompletterar då 
kommunvapnet och vår egen grafiska profil. 

Den sekundära logotypen för Familjen Helsingborg 
ska placeras diagonalt ifrån Ängelholms 
kommunvapen och aldrig i direkt anslutning till 
kommunvapnet. Den sekundära logotypen markerar 
kommunens tillhörighet i Familjen Helsingborg, 
medan den primära logotypen för Familjen 
Helsingborg markerar avsändare. Den primära 

logotypen för Familjen Helsingborg används enbart 
när Familjen Helsingborg är ensam avsändare i 
kommunikationen.

Familjen Helsingborg:
”Vår gemensamma vision 
är att vi ska upplevas som 
en sammanhängande stad 
och vara en av Europas 
mest kreativa och toleranta 
regioner.”

Familjen Helsingborg används som avsändare för 
att främja näringslivsetablering, inflyttning och 
besök. För familjemedlemmarna, det vill säga 
kommuner men även andra organisationer, är 
grundidén frivillighet. Det innebär att Familjen 
Helsingborg kan användas när den upplevs tillföra 

den egna kommunikationen något. Exempel på 
användningsområden för Ängelholms kommun är 
platsannonser eller marknadsföring av evenemang 
och besöksmål.

Familjen Helsingborg har en egen grafisk profil 
som ska följas när Familjen Helsingborg används. 
I de fall mer än en logotyp används är den primära 
logotypens grafiska profil överordnad och den 
som ska följas på de punkter som skiljer sig åt. Det 
betyder att i de fall Familjen Helsingborgs sekundära 
logotyp finns med som komplement till Ängelholms 
kommunvapen är det till exempel typsnitt och färger 
från Ängelholms kommuns grafiska profil som gäller.

Den grafiska profilen och de sekundära logotyperna 
för Familjen Helsingborg finns på kommunens 
arbetsnät Insikten. Kommunikationsavdelningen 
har tillgång till samtliga versioner av logotypen för 
Familjen Helsingborg. 
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Varumärket Ängelholm
Ängelholms Näringsliv och Ängelholms kommun 
tog 2006 fram ett varumärke för platsen Ängelholm; 
Ängelholm, Land och Hav. Liv och Lust. Varumärket går 
i blått och silver. Från och med kommunfullmäktiges 
beslut om denna grafiska profil tar Ängelholms 
Näringsliv över huvudansvaret för varumärket, men 
Ängelholms kommun fortsätter att använda det i de 
sammanhang som vi själva väljer.

Varumärket Ängelholm används som en förstärkare 
av Ängelholms kommun och vårt budskap i 
utåtriktade sammanhang där vi bedömer att 
det passar. Vi använder aldrig bara varumärket 
Ängelholm. Använd gärna kommunvapnet 
och varumärket Ängelholm tillsammans då 
kommunvapnet säger Ängelholms kommun som 

organisation, och varumärket Ängelholm säger platsen 
Ängelholm.

Om varumärket används är det en sekundär logotyp. 
Varumärket ska vara mindre eller lika stort som 
kommunvapnet och placeras i nedre högra hörnet, 
det vill säga motsatt sida till kommunvapnet. 

Det finns en utförlig grafisk profil för hur 
varumärket Ängelholm får användas och det är 
reglerna i den som gäller. Den grafiska profilen för 
varumärket finns på Insikten. 
 
Ängelholms Näringsliv kommer under 2013 att 
uppdatera den grafiska profilen för varumärket 
och göra vissa justeringar vad gäller utseendet på 

varumärket. Dessa justeringar gäller framför allt färg 
och typsnitt på payoffen. 

Ängelholms Näringsliv kommer att använda 
varumärket som sin enda logotyp. I de flesta 
sammanhang, och särskilt de som syftar till att locka 
hit besökare och företag, kommer de att använda 
varumärket med payoffen Land och hav, liv och lust 
som avsändare. I sammanhang där de vill framhäva 
att det är de som juridisk person som är avsändare 
kommer de att använda varumärket med payoffen 
Ängelholms Näringsliv (nyskapas). 

Den nya grafiska profilen för varumärket gäller 
från och med det datum då Ängelholms Näringslivs 
styrelse fattat beslut om den.
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Kraftsamling  
Ängelholm

Kraftsamling Ängelholm är ett visionsprojekt med 
siktet inställt på år 2020. Ängelholms kommun är 
en av deltagarna i partnerskapet som också består 
av företrädare för näringslivet, organisationer, 
föreningar och myndigheter. Partnerskapet har 
enats om en vision för Ängelholm med mål, 
strategier, indikatorer samt ansvarsfördelning för 
ett antal åtgärder som ska leda till att målbilden för 
år 2020 ska nås. Denna innehåller även en modell 
för uppföljning och, vid behov, korrigering av de 
åtgärder som handslaget omfattar. 

Kraftsamlings vision
”Ängelholm är möjligheternas kommun, som 
kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar 
som ges av det geografiska läget och utmärkt 
infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, 
studie- och besöksort och för företag som vill 
utveckla sin verksamhet. 
Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en 

expanderande Öresundsregion, växer genom såväl 
inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder 
miljöer för boende och rekreation, där närheten till 
havet är särskilt utmärkande. 
Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, 
idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.” 

Logotyp
Kraftsamling Ängelholm har en logotyp som finns i 
flera olika varianter. Det är den runda logotypen som 
är huvudalternativet. Logotypen ska sammanfatta 
allt det positiva som finns inom Ängelholms 
kommungräns och logotypen är tänkt att användas 
i den utåtriktade marknadsföringen. Människorna i 
logotypen symboliserar de fyra profilområdena,  
Ungdomsstaden – Idrottsstaden – Kunskapsstaden – 
Hälsostaden. 

Ängelholms kommuns användande av 
Kraftsamlingslogotypen kan används tillsammans 

med kommunvapnet i sammanhang som handlar 
antingen generellt om näringslivsfrågor eller specifikt 
om Kraftsamling eller något av de projekt som 
ingår i Kraftsamling. Vi använder aldrig enbart 
Kraftsamlingslogotypen. 

Kraftsamlingslogotypens 
färger i CMYK
Blå: C=91, M=58, Y=15, K=1
Grön:  C=85, M=23, Y=100, K=7 
Röd: C=18, M=92, Y=100, K=9
Gul: C=0, M=42, Y=93, K=0 

Användande
Kraftsamlings logotyp får användas av 
företag, organisationer eller föreningar som 
deltar i Kraftsamling och har ett godkänt 
Kraftsamlingsprojekt. Annan användning ska 
godkännas av koordinatorn för Kraftsamling.
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När Ängelholms kommun samverkar med andra kan 
situationer uppstå då Ängelholms kommunvapen ska 
samsas med andra logotyper.

Om Ängelholms kommun är huvudavsändare ska 
Ängelholms kommuns grafiska profil följas. Övriga 
logotyper är då att betrakta som sekundära logotyper. 
Finns det en annan huvudavsändare än Ängelholms 
kommun, ska huvudavsändarens grafiska profil 
följas. Observera dock att reglerna för minsta tillåtna 
storlek och frizon fortfarande gäller för Ängelholms 
kommunvapen även då Ängelholms kommun 
är medarrangör och kommunvapnet därmed är 
sekundär logotyp.

”Om Ängelholms kommun 
är huvudavsändare ska 
Ängelholms kommuns grafiska 
profil följas.”

När två eller fler kommuner inom Skåne Nordväst 
marknadsför sig tillsammans för att främja 
exempelvis näringslivsetableringar, inflyttning 
och turism gör de det via varumärket Familjen 
Helsingborg och då ska den grafiska profilen för 
Familjen Helsingborg användas. 

I fall där det inte finns en huvudavsändare ska de 
samverkande avsändarnas logotyper placeras så att de 
alla framstår som likvärdiga. Fortfarande gäller dock 
att regler om till exempel minsta tillåtna storlek och 
frizon ska följas.

Samarrangemang
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Kämpa mot dig själv 
i Ängelholms kommuns 

Exempel

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Friskvård 
i Skåne

Cykla från 
Kulla- till 

Bjärehalvön

Anmälan sker till Höganäs kommun, 
Ängelholms kommun eller Båstads kommun.

Kommunen är huvudavsändare men 
evenemanget arrangeras tillsammans med 
Socialstyrelsen och Region Skåne vars lo-
gotyper blir sekundära. Det är Ängelholms 
kommuns grafiska profil i sin helhet som 
gäller med bland annat vår typografi och 
våra färger.

Evenemanget arrangeras av en förening.  
Socialstyrelsen, Region Skåne och 
Ängelholms kommun har sponsrat 
evenemanget och logotyperna blir 
sekundära i förhållande till föreningen 
vars logotyp är primär. Huvudarrangörens 
grafiska profil gäller.

När Ängelholms kommun arrangerar 
något tillsammans med någon av de övriga 
kommunerna i Familjen Helsingborg blir 
det den logotypen och grafiska profilen 
som sätter förutsättningarna för informa-
tions-/kommunikationsmaterialet.

Föreningen arrangerar i samarbete 
med Socialstyrelsen, Ängelholms 
kommun och Region Skåne ett 

friskvårdsevenemang.

Anmälan sker 
till kundtjänst, 

tel. 870 00

Cykelutmaning

~, 
-~ SKANE 

jl 
Soclalscyrelsen 

• 

~ 
Socialstyrelsen 
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Typografi
Trebuchet MS
Till rubriker använder vi typsnittet Trebuchet MS. 
Detta är ett lättläst typsnitt utan seriffer.

Trebuchet MS får även användas i längre stycken som 
inte är löpande brödtext i trycksaksproduktion, till 
exempel på affischer.

Garamond
Vi använder Garamond som typsnitt i tryckt 
produktion för brödtext. I löpande brödtext är 
storleken alltid 12 punkter för A4-papper för att 

få god läsbarhet. Vi använder alltid Garamond i 
löpande text i våra officiella dokument exempelvis 
nämndshandlingar och styrdokument. För dessa 
dokument används alltid dokumentmallen.

Arial
Vi använder Arial som typsnitt i all 
digital text (exempelvis webbtexter och 
powerpointpresentationer) och på vägskyltar.
Arial är ett typsnitt utan seriffer.  Det ger en ren och 
klar ordbild och används flitigt på internet.

Läsbarhet
För personer med nedsatt synförmåga blir det svårt 
att uppfatta texten om det är för svag kontrast mellan 
typsnitt och bakgrund. Svag kontrast ger till exempel 
svart text på mörkgrå bakgrund. Även mönster 
bakom text gör det svårt att uppfatta texten, så det 
bör undvikas. 

I löpande text använder vi som huvudregel alltid 
svart teckenfärg. Som förstahandsval när det gäller 
annan teckenfärg väljer vi den blå nyans som du 
finner i nästa kapitel.
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Trebuchet MS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZBOLDÅÄÖ
abcregulardefghijklmn italicopqrstuvxyzåäö
0123456789

Garamond      
ABOLDBCDEFGH ITALIC JKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghi jk lmnopqregulars tuvxyzåäö
0123456789

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOREGULARPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefgh i ta l ic jk lmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
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T
Används till

Rubriker, underrubriker, bildtext, citat och faktarutor. 
Främst till trycksaker.

Nämndshandlingar, brödtext och ingress.

Text på skärm (till exempel webbtexter och 
Powerpointpresentationer), digitala infartsskyltar, 
vägskyltar och bildekaler.

Typsnitt

Trebuchet MS 

Garamond

Arial
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Trebuchet

Arial

ABCDEFGH

Garamond

Text

123456789

abcdefghi

T

Typogra123456789

Text
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Profilfärger
Det är viktigt att texten framträder på ett tydligt 
och kontrastrikt sätt gentemot bakgrunden. I 
vissa situationer produceras logotypen med hjälp 
av andra tekniker än tryckt på papper eller på en 
datorskärm. Det kan gälla i inredningssammanhang, 
till profilprodukter, kläder eller fordon. Det är viktigt 
att även dessa produktionstekniker följer riktlinjerna 
för Ängelholms kommuns färger. Saknar du någon 
färgkod, kontakta kommunikationsavdelningen för 
att få fram rätt värden.

Utöver våra grundfärger har vi även 
kompletteringsfärger:  

• Grönt, står för öppenhet
• Rosa, står för omtanke
• Orange, står för handlingskraft
• Svart
• Vitt

Beroende på vilket medium du ska använda så 
definieras färgerna på olika sätt. Färgkoderna är till 
för att vi ska få samma resultat oavsett vilket medium 
vi använder.

CMYK  (cyan, magenta, gult, svart) är det  
  vanligaste sättet på vilket man   
  definierar färger för    
  trycksaksproduktioner. CMYK kallas  
  även för Europaskalan.

RGB   (rött, grönt, blått) är skalan som  
  används vid digitala produktioner,  
  som till exempel    
  powerpointpresentationer.

Hexadecimal är webbproducenternas skala.

Pantone  ska du använda när det är viktigt  
  med en exakt färgåtergivning, som  
  för exempelvis brevpapper och  
  visitkort.
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CMYK
100, 43, 0, 0

RGB
0,113,184

Hexadecimal
#0071b8

Pantone
300

75% 50% 25%

CMYK
5, 0, 0, 15

 

RGB
219, 223, 226

 

Hexadecimal
#dbdfe2

Pantone
877

CMYK
31, 0, 69, 9

 

RGB
187, 199, 109

Hexadecimal
#bbc76d

Pantone
384

CMYK
19, 100, 0, 9

RGB
160, 2, 116

Hexadecimal
#a00274

Pantone
234 

CMYK
0, 47, 100, 0

RGB
222, 151, 27

Hexadecimal
#de971b

Pantone
137 

CMYK
0,0,0,0

RGB
255,255,255

Hexadecimal
#ffffff

75% 50% 25% 75% 50% 25% 75% 50% 25% 75% 50% 25%

CMYK
100, 100, 100, 100

RGB
0, 0, 0

Hexadecimal
#000000

75% 50% 25%

Grundfärger Kompletteringsfärger

Omtanke HandlingskraftÖppenhet

• 

••• •• ••• •• • •• 
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Bilden är en av de viktigaste delarna i vår 
kommunikation. Det är viktigt att bilderna ger 
samma intryck så att bildspråket inte spretar. 

När vi arbetar med bilder vill vi skapa en känsla 
och tydlighet. Vi ser gärna bilder på människor 
och då helst närbilder. Helst ska det vara i en 
ängelholmstypisk miljö. Tänk på att vi med både bild 
och text vill visa upp Ängelholm som en attraktiv 
kommun att leva och bo i.

En mall för fotomedgivande finns att hämta på 
Insikten.

Rättigheter och 
skyldigheter
Du som använder bilder kontrollerar alltid själv vem 
som äger de bilderna. Tänk på att vissa bilder är bara 
tillåtna/köpta för att användas för specifika ändamål.

Var noga med att du har rätt att använda fotot i 
de olika sammanhang du har planerat. För bilder 
vi köper regleras rättigheter och skyldigheter i 
köpeavtalet.

Vid användandet av bilder på barn så behöver vi även 
ha ett godkännande från deras vårdnadshavare att vi 
får använda bilden. Godkännandet ska vara skriftligt.

Filformat
EPS  vektoriserad illustration som går att  
  förstora/förminska utan att kvaliteten  
  påverkas

TIF   bildformat för tryck av fotobilder

JPG  framtaget för webbpublicering.  
  Komprimerade bilder, men fungerar  
  ofta bra för tryck om den är   
  högupplöst

GIF/PNG har mindre filstorlek och   
  ger möjlighet till att ha genomskinlig  
  bakgrund. Ej lämplig för fotografiska  
  bilder

Bilder
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Illustrationer
Illustrationer kan användas för att förtydliga det 
du vill uttrycka i text.  Exempel på illustrationer är 
kartor, pilar och diagram.

När vi använder oss av illustrationer ska dessa, i de 
fall det är möjligt, vara skapade utifrån de färger och 
typsnitt du finner i den grafiska profilen.

”När vi använder oss av 
illustrationer ska dessa, i 
de fall det är möjligt, vara 
skapade utifrån de färger du 
finner i den grafiska profilen.”

Exempel
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Att använda sig av bilder tillsammans med text kan 
vara väldigt effektfullt, och balansen mellan luft, 
bilder och text gör uppslaget mer tillgängligt för 
läsaren.

Man kan använda bilder på många olika sätt, men 
det viktigaste är att materialet får ett enhetligt 
utseende. Att blanda stilar kan kan ge ett stökigt 
intryck och leda till att läsaren blir överväldigad 
och inte kan ta till sig materialet på det sätt vi vill.
Därför vill vi att bilder som används på samma 
uppslag ska harmonisera både med varandra och 
med texten.

Bilder som mottagaren kan relatera till eller känna 
något för är att föredra. Det är bland annat här 
som människor, aktivitet, färgkombinationer, 
kontraster och bilder i Ängelholmsmiljö spelar stor 
roll. 

Bilder talar
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Tänk på att
- Bildernas upplösning ska helst ligga på 300 dpi
- Bilder ska sparas i jpeg eller eps-format
- Bildstorleken ökas och minskas alltid proportionellt
- Bilderna ska ha koppling till texten
- Bilderna ska tillföra exempelvis känslor eller stämning åt materialet
- Bilderna är till för mottagaren

Inte bara motivet utan även placeringen av motivet i bilden bidrar till hur 
bilden uppfattas. Människor som utför en aktivitet ger extra liv åt bilden.
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Grafiska element
Grafiska element är former som kan användas 
som symboler för en organisation. Till skillnad 
från logotyper används dessa mer som dekorativa 
symboler, men som ändå syftar till att göra material 
från kommunen mer enhetligt och lättare att känna 
igen. Som grafiska element har vi olika versioner av 
kommunvapnets ängel.

Vi har valt just ängeln för att den är grafiskt vacker 
och för att Ängelholms kommun är den enda 
kommunen i Sverige med en ängel i kommunvapnet. 
Ängeln har också symboliserat Ängelholm i olika 
sammanhang sedan senast i slutet av 1600-talet.

Vårt mönster har vi skapat utifrån kommunvapnets 
ängel. Mönstret är tänkt att användas på en 
begränsad yta för att skapa en mer grafiskt tilltalande 
produktion. 

Varken text eller bild får placeras ovanpå mönstret 
och vi använder aldrig ängeln med svart fyllning.
Mönstern får aldrig blandas med varandra. Har 
du exempelvis en sida där du har ett av de gröna 
mönstren längst ner så kan du använda ett av de rosa 

mönstren längst upp men de får aldrig gå ihop så att 
de fungerar som ett och samma mönster.

Änglarna måste i sin fulla bredd vara minst 
20 mm bred. Storleksändringar ska alltid vara 
proportionerliga.

På nästa sida finner du de olika alternativen som 
mönstret finns i.

Änglamönstret
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Från kommunvapnet har vi brutit ut ängeln som 
ett grafiskt element. Ängeln blir på det sättet en 
unik symbol för Ängelholms kommun, och ängeln 
förstärker både vårt kommunvapen och vårt namn. 

Ängeln kan användas hel eller halv. Den används 
enbart mot eller i våra egna färger. Vi använder dock 
aldrig ängeln i svart färg. Ängeln måste i sin fulla 
bredd vara minst 20 mm bred.

Ängeln så som vi använder den som grafiskt element 
symboliserar hela Ängelholms kommun. Det är 
inte tillåtet att använda ängeln som en symbol för 
enbart en del av kommunen eller att lägga till text i 
anslutning till ängeln på ett sätt som gör att den kan 
uppfattas som en ny logotyp.

Du kan lägga in en halv 
ängel för att ge plats åt 
viktig text.

Ängeln
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Exempel
I detta kapitel presenteras exempel på hur den 
grafiska profilen används. Samtliga mallar finns att 
tillgå på Insikten.
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ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Förnamn Efternamn
Titel
Förvaltning
0431-12 34 56 | förnamn.efternamn@engelholm.se
Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm engelholm.se | facebook.com/angelholm | twitter.com/engelholm

engelholm.se | facebook.com/angelholm | twitter.com/engelholm

engelholm.se | facebook.com/angelholm | twitter.com/engelholm

engelholm.se | facebook.com/angelholm | twitter.com/engelholm

Visitkorten beställer du via tryckeriportalen 
som du når från Insikten. Du väljer själv vil-
ken av de fyra baksidorna du vill ha.

• 
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Exempel på dokument enligt dokumentmallen. Exempel på korrespondenskort.
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Exempel på powerpoint-presentationer.
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Ängelholm
Ängelholm

ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Exempel på bildekaler.

• 

~ A.'I"GELHOUIS 
KoMMUN DC 



59

8    Exempel

Ängelholm
Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Den grafiska profilen är 
i huvudsak framtagen av 
Jessica Nilsson, Ismar Zvirkic 
och Nadia Abdellah på 
Kommunledningskontorets 
kommunikationsavdelning.

Enbart 
kommunikationsavdelningen 
kan godkänna eventuella 
undantag från den grafiska 
profilen.





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-21

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 230                  Dnr   KS 2017/438

Uppdrag att revidera Ängelholms kommuns grafiska profil

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommuns grafiska profil beslutades av Kommunfullmäktige 2013. Sedan dess har 
mycket skett både internt och i omvärlden som påverkar tillämpningen av den grafiska 
profilen. Kommunikationsenheten ser därför ett behov av att revidera den nuvarande grafiska 
profilen. En revidering innebär att den grafiska profilen utvecklas och moderniseras utifrån 
dagens krav och att reglerna i den ses över och i vissa fall förtydligas. En revidering skulle 
också innebära att hänsyn tas till organisationsförändringar som gjorts sedan 2013 och att 
andra förändringar, till exempel vad gäller möjligheter och trender inom webbpublicering och 
sociala medier vägs in. En reviderad grafisk profil innebär inte att befintligt material, 
exempelvis broschyrer och roll ups, behöver bytas ut eftersom det handlar om att förfina den 
nuvarande grafiska profilen och inte om att byta ut den.
Kommunikationsenheten vill därför få i uppdrag att ta fram en reviderad grafisk profil som 
bättre motsvarar organisationens och omvärldens behov av en tydlig grafisk igenkänning i all 
kommunikation som har Ängelholms kommun som avsändare.

Beslutsunderlag
Ängelholms kommuns grafiska profil, beslutad av Kommunfullmäktige 2013-03-25

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Robin Holmberg (M), Liss Böcker Sellgren 
(C), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (-), Jim Brithén (-), Ola Carlsson (M), Stig Andersson 
(EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Patrik Ohlsson (SD) begär och beviljas att lämna 
protokollsanteckning enligt nedan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Servicestöd, Kommunikation, att utarbeta ett förslag till en reviderad grafisk 
profil.

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-06-21

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna vill i sammanhanget påminna om av kommunfullmäktige beslutad beredningsrapport, 
där lergöken framhävs som viktig symbol för Ängelholms kommun. Vi är dock medvetna om att den 
åtminstone inte i nuläget ingår i den grafiska profilen för Ängelholms kommun, och att den revidering som nu 
föreslås inte behandlar ev utökning av den grafiska profilen med ytterligare symboler.

Patrik Ohlsson (SD)

Beslutet expedieras till:
Kommunikationsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 120                  Dnr   KS 2015/123  

Utredning rörande framtida stadshus

Ärendebeskrivning
Stadshusets framtid har utretts i ett flertal rapporter och utifrån olika perspektiv. 
Kommunstyrelsen beslutade hösten 2017 att genomföra en utredning rörande stadshusets 
framtida användning. Upphandlingen ledde till att Tengbom med Tyréns som underkonsult 
fick uppdraget att genomföra utredningen som presenterades för Kommunstyrelsen i augusti 
2018. I en tidigare utredning som genomförts av Niras har fokus varit på placering av ett 
framtida stadshus.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-29
- Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26
- Exploateringsutredning Ängelholms stadshus, Tengbom
- Evakueringskalkyl samt riskanalys alternativ 3
- Utredning ”Ängelholms stadshus – En förstudie kring lokalisering och kostnadsanalys av 

ett nytt stadshus”, 2016-09-06, Niras
- Avsiktsförklaring mellan Ängelholms kommun och Jernhusen Stationer AB

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Lars Nyander (S), Johan Wifralius (SD), 
Maija Rampe (M), Linda Persson (KD), Liss Böcker (C) och Eric Sahlvall (L).

Lars Nyander (S) yrkar även på att få lov att lämna en protokollsanteckning vilket medges.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ett nytt stadshus ska uppföras och placeras på stationsområdet, 

att ett nytt stadshus ska ägas av kommunen och att finansiering av detta beaktas i kommande 
budgetarbete,

Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera beslut rörande det framtida stadshusets dimensionering, inom ramen för angiven 
budget, till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_____

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S):

Hanteringen av frågan rörande situationen kring vårt nuvarande stadshus verkar ännu en gång vara redo för 
beslut.

Tyvärr är det inte första gången. Redan 2016 fanns denna fråga på dagordningen för kommunstyrelsen. Den 
enda förändring kring den fakta som fanns då jämfört med nu är att vi kan konstatera att huset är i ännu 
sämre skick än vad vi då trodde. Arbetsmiljön i huset har nu påverkat ännu fler i personalen och ytterligare 
kostsamma utredningar har gjorts.

I stort alla beslutsunderlag som var framtagna inför beslut 2016 är detsamma som idag, placeringar av ett nytt 
stadshus, hantering av det nuvarande stadshuset och dess tomt osv. Vi kan bara konstatera att detta borde 
gjorts mycket tidigare och att denna process nu kostat ängelholmarna avsevärt mycket mer i skattepengar och 
tid. Samtidigt som fler av dem som nu arbetar på stadshuset blir påverkas av den dåliga arbetsmiljön.
Detta borde och kunde ha gjorts mycket tidigare.

Beslutet expedieras till:
Stefan Marthinsson, ekonomichef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 74                  Dnr. KS 2015/123  

Angående utredning rörande framtida stadshus

Ärendebeskrivning
Stadshusets framtid har utretts i ett flertal rapporter och utifrån olika perspektiv. 
Kommunstyrelsen beslutade hösten 2017 att genomföra en utredning rörande stadshusets 
framtida användning. Upphandlingen ledde till att Tengbom med Tyréns som underkonsult 
fick uppdraget att genomföra utredningen som presenterades för Kommunstyrelsen i augusti 
2018. I en tidigare utredning som genomförts av Niras har fokus varit på placering av ett 
framtida stadshus.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26
- Exploateringsutredning Ängelholms stadshus, Tengbom
- Evakueringskalkyl samt riskanalys alternativ 3
- Utredning ”Ängelholms stadshus – En förstudie kring lokalisering och kostnadsanalys av 

ett nytt stadshus”, 2016-09-06, Niras
- Avsiktsförklaring mellan Ängelholms kommun och Jernhusen Stationer AB

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Lars Nyander (S), Linda Persson (KD),
Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M) instämmer.

Lars Nyander (S) begär och beviljas att lämna en protokollsanteckning enligt nedan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att ett nytt stadshus ska uppföras och placeras på stationsområdet, 

att ett nytt stadshus ska ägas av kommunen och att finansiering av detta beaktas i kommande 
budgetarbete,

Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera beslut rörande det framtida stadshusets dimensionering, inom ramen för angiven 
budget, till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_____

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S):

Hanteringen av frågan rörande situationen kring vårt nuvarande stadshus verkar ännu en gång vara redo för 
beslut.

Tyvärr är det inte första gången. Redan 2016 fanns denna fråga på dagordningen för kommunstyrelsen. Den 
enda förändring kring den fakta som fanns då jämfört med nu är att vi kan konstatera att huset är i ännu 
sämre skick än vad vi då trodde. Arbetsmiljön i huset har nu påverkat ännu fler i personalen och ytterligare 
kostsamma utredningar har gjorts.

I stort alla beslutsunderlag som var framtagna inför beslut 2016 är detsamma som idag, placeringar av ett nytt 
stadshus, hantering av det nuvarande stadshuset och dess tomt osv. Vi kan bara konstatera att detta borde 
gjorts mycket tidigare och att denna process nu kostat ängelholmarna avsevärt mycket mer i skattepengar och 
tid. Samtidigt som fler av dem som nu arbetar på stadshuset blir påverkas av den dåliga arbetsmiljön.
 Detta borde och kunde ha gjorts mycket tidigare.

Beslutet expedieras till:
Stefan Marthinsson, ekonomichef
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Ekonomichef 
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Angående utredning rörande framtida stadshus

Ärendebeskrivning
Stadshusets framtid har utretts i ett flertal rapporter och utifrån olika perspektiv. 
Kommunstyrelsen beslutade hösten 2017 att genomföra en utredning rörande stadshusets 
framtida användning. Upphandlingen ledde till att Tengbom med Tyréns som underkonsult 
fick uppdraget att genomföra utredningen som presenterades för Kommunstyrelsen i augusti 
2018. I en tidigare utredning som genomförts av Niras har fokus varit på placering av ett 
framtida stadshus.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26
- Exploateringsutredning Ängelholms stadshus, Tengbom
- Evakueringskalkyl samt riskanalys alternativ 3
- Utredning ”Ängelholms stadshus – En förstudie kring lokalisering och kostnadsanalys av 

ett nytt stadshus”, 2016-09-06, Niras
- Avsiktsförklaring mellan Ängelholms kommun och Jernhusen Stationer AB

Utredning
Utredningen rörande stadshusets framtida användning fokuserades på tre alternativ som 
Kommunstyrelsen bedömt som intressanta:

Alternativ 1:
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande stadshus ska vara att det istället nyttjas för 
annan kommunal verksamhet. Stadshusets nuvarande exteriöra utformning ska i huvudsak 
bevaras. Tomtytan i övrigt ska nyttjas för byggnation av bostäder. 
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Alternativ 2:
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande stadshus ska vara att detta byggs om för 
bostadsändamål. Stadshusets nuvarande exteriöra utformning ska i huvudsak bevaras. 
Tomtytan i övrigt ska nyttjas för byggnation av bostäder. 

Alternativ 3:
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande stadshus ska vara att detta även 
fortsättningsvis används som stadshus. Utökning av nuvarande stadshus sker genom att en ny 
byggnad uppförs i anslutning till befintligt stadshus. Stadshusets nuvarande exteriöra 
utformning ska i huvudsak bevaras. Tomtytan i övrigt ska nyttjas för byggnation av bostäder.

I utredningen ingick följande delar:
- Geoteknisk utredning för att ge svar på fastighetens geotekniska förutsättningar för ökad 

exploateringsgrad och därtill tillhörande kostnader för byggnationer.

- Bullerutredning för bostadsändamål för att klargöra förutsättningar för ny detaljplan och 
lämplig exploateringsgrad.

- Trafikutredning för bostadsändamål för att klargöra förutsättningar för ny detaljplan och 
lämplig exploateringsgrad.

- Layout med förslag på en harmonierande detaljplan över kommande utformning av 
fastigheten för de olika alternativen och ekonomisk utredning för de tre alternativen som 
visar kostnader samt intäkter för respektive alternativ.

Ekonomi
I konsulternas analys ingick bedömningar av marknadsläge och förväntade intäkter vid 
försäljning av fastigheten för bostadsbebyggelse. Detta är en viktig del i den ekonomiska 
bedömningen. Bedömningen av investeringsutgifterna för uppförandet av ett nytt stadshus 
(7000 kvm) på annan plats grundar sig på schabloner från tidigare genomförd utredning. De 
årliga driftkostnaderna i de olika alternativen beräknas i utredningen till följande:

Årlig kostnad, mnkr
Alternativ 1 9,4
Alternativ 2 5,1
Alternativ 3 9,2*

*I alternativ 3 tillkommer etablering av evakueringslösning i paviljonger som uppskattas till 46 
mnkr. Dessa kommer att belasta kommunens resultat under tre år med 15,3 mnkr/år. 
Alternativ tre har även kompletterats med en riskanalys som pekar på de problem som finns 
med denna lösning. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
3 (4)

Diarienummer
2019-04-26

 

  KS  2015/123

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

I samtliga alternativ ska beaktas att det finns ett befintligt bokfört värde på stadshuset som 
uppgår till ca 21 mnkr.

Placering
Tidigare genomförd utredning rörande etablering av nytt stadshus (Niras konsulter) har 
fokuserat på fyra alternativa placeringar; 

- Industrigatan (tidigare gatuförråd)
- Parkskolan
- Åsboskolan
- Stationsområdet 

Marken på det tidigare gatuförrådet på Industrigatan ägs av kommunen och har ett ur 
kommunikationssynpunkt gynnsamt läge nära stationsområdet och busstationen. Närheten till 
järnvägsspåren gör det svårt att använda marken för bostadsändamål. Däremot finns inte 
dessa restriktioner vad gäller kontor.

Beslut har fattats om att sälja Parkskolan varför denna placering inte längre är aktuell.

Åsboskolan ägs också av kommunen. Området har ingen naturlig koppling till centrum, utan 
är mer ägnat för bostadsändamål och gränsar till ett villaområde. 

Stationsområdet närmast järnvägs- och busstationen ägs av Jernhusen. Ett stadshus i detta 
område skulle kunna vara ett steg i processen att skapa mer liv i stationsområdet och binda 
samman staden. Mark- och exploateringsenheten har fört diskussioner med Jernhusen i syfte 
att åstadkomma markbyten för att åstadkomma två större kvarter, allmänna platser för 
infrastruktur, parkeringshus samt en ny bussangöringsplats. Parterna har tagit fram ett förslag 
till avsiktsförklaring om markbyte som innebär att kommunen får tillgång till ett större kvarter 
i nära anknytning till järnvägsstationen. Detta skulle vara mycket lämpligt för byggnation av 
nytt stadshus då det ligger nära allmänna kommunikationer, parkeringsmöjligheter och även 
med närhet till stadskärnan. 

Övriga förutsättningar
Nuvarande stadshus är på 5400 kvm. I utredningsförutsättningarna för det nya stadshuset har 
utgångspunkten varit en yta om 7000 kvm. Omfattningen på det framtida stadshuset är 
beroende på vilka av de verksamheter som idag är utlokaliserade från stadshuset och som bör 
inrymmas i det framtida. Detta måste kartläggas i den fortsatta planeringsprocessen. Beslut om 
dimensionering inom ramen för angiven budget skulle kunna delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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Planenheten bör få i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för den nybildade fastigheten för 
kontorsändamål.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ett nytt stadshus ska uppföras och placeras på stationsområdet, 

att ett nytt stadshus ska ägas av kommunen och att finansiering av detta beaktas i kommande 
budgetarbete,

Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera beslut rörande det framtida stadshusets dimensionering, inom ramen för angiven 
budget, till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Ange mottagare.
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UPPDRAGSBESKRIVNING

Bakgrund
Ängelholms kommun arbetar med planering för ett eventuellt 

nytt stadshus på en annan plats än det nuvarande. En viktig 

fråga i detta sammanhang är vad det nuvarande stadshuset 

och tillhörande tomt kan användas till om stadshuset förläggs 

på en annan plats. Stadshusets karaktär är speciell och det 

finns starka intressen från kommunen att exteriört bevara 

nuvarande byggnadskropp, kanske med annat innehåll. 

Kommunledningen har därför fått kommunstyrelsens 

uppdrag att genomföra en kompletterande utredning rörande 

framtida användning av nuvarande stadshus.

Förutsättningar
Nuvarande stadshus är på ca 5300 kvm i fyra våningar med 

suterräng och ägs av Ängelholms kommun. På uppdrag 

av kommunen har Åkermans Ingenjörsbyrå genomfört 

en utredning av skicket och man kan konstatera att detta 

är mycket dåligt. Utredningen pekar på att det krävs 

investeringar i storleksordningen 150 mnkr för att kunna 

återfå byggnaden i gott skick. Denna utredning ska ligga till 

grund för utredningen som nu upphandlas men behöver 

prisjusteras efter dagens byggindex.

Fastigheten har ett synnerligen attraktivt läge med närhet 

till Rönne å och till centrum. Fastighetens (tomten) yta 

uppgår till 14287 kvm och en stor del av ytan upptas idag av 

parkeringsplatser. 

Delar av denna yta skulle kunna exploateras för 

bostadsändamål, vilket i sig kräver en planändring.

Närheten till Rönne å ger speciella tekniska förutsättningar. 

Byggnaden är förankrad med så kallad jordankare och detta 

påverkar också förutsättningarna för nybyggnation på 

fastigheten.

Kommunen kan tänka sig att fastigheten försäljs till det 

helägda allmännyttiga fastighetsbolaget AB Ängelholmshem 

alternativt att försäljning sker direkt till externa intressenter på 

fastighetsmarknaden.

Aktuella upplåtelseformer är hyresrätter eller bostadsrätter. 

Även en kombination av de båda upplåtelseformerna är 

tänkbar.

Alternativ
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra tre olika 

utredningsalternativ vad gäller stadshusets framtida 

användning:

Alternativ 1.
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande 

stadshus ska vara att det istället nyttjas för annan kommunal 

verksamhet. Stadshuset nuvarande exteriöra utformning 

ska i huvudsak bevaras. Tomtytan i övrigt föreslås nyttjas för 

byggnation av bostäder.

Alternativ 2.
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande stadshus 

kan vara att detta byggs om för bostadsändamål. Stadshusets 

nuvarande exteriöra utformning ska i huvudsak bevaras.

Tomtytan i övrigt föreslås nyttjas för byggnation av bostäder.

Alternativ 3.
Inriktningen vad gäller användningen av nuvarande stadshus 

ska vara att detta även fortsättningsvis används som stadshus. 

Utökning av nuvarande stadshus sker genom en ny byggnad 

uppförs i anslutning till befintligt stadshus. Stadshusets 

nuvarande exteriöra utformning ska i huvudsak bevaras.

Tomtytan i övrigt föreslås nyttjas för byggnation av bostäder.

Utredningsområden/uppdraget
Genomförd utredning ska belysa följande:

Geoteknik
- Fokusera på påverkan befintliga 

grundläggningskonstruktioner (jordankare)

- Analys av möjlighet för garage under marknivå.

- Geotekniska förutsättningar för nybyggnationer på 

stadshustomten.

- Förutsättningar för att eventuellt kunna påföra nya laster på 

befintligt stadshus.

- Riskanalys avseende Rönne Å:s påverkan på fastigheten 

Rosen 1.

Buller
- Bullerutredning för såväl bostäder som kontorsverksamhet 

med beaktande av de 3 utredningsalternativen.

Väg och trafik
- Trafikutredning med beaktande av de 3 

utredningsalternativen.

- Parkeringsbehov med beaktande av de 3 

utredningsalternativen.

Arkitektarbete och gestaltning
- Redovisning av gestaltningsförslag för fastigheten Rosen 1 

med beaktande av de 3 utredningsalternativen. Redovisning 

ska utföras i färg i såväl 2D som 3D.

- I de tre utredningsalternativen förutsätts att stadshusets 

exteriöra utformning i huvudsak ska bevaras.

Ekonomi och kalkylering
Ekonomisk utredning för de 3 olika alternativen. (redovisa 

intäkter – kostnader = nettoresultat)

1. Kostnad för att göra om befintligt stadshus till lokaler för 

kommunal verksamhet ( Komvux, föreningsverksamhet etc). 

Utreda exploateringsvinster för nya bostäder. (Detta alternativ 

kommer att innebära att ett nytt stadshus måste uppföras)

2. Kostnad för att göra om befintligt stadshus till bostäder 

samt utreda totala exploateringsvinster för nya bostäder på 

fastigheten (Detta alternativ kommer att innebära att ett nytt 

stadshus måste uppföras)

3. Kostnad för att renovera befintligt stadshus till moderna 

kontorslokaler samt att utföra lämplig tillbyggnad av 

stadshuslokaler utgörande ca 5000 m² *. Om förutsättningar 

ytmässigt kvarstår vid detta alternativ ska exploateringsvinst 

för bostäder redovisas. (I detta alternativ måste även 

evakueringskostnader för stadshusdrift medräknas)

*På avstämningsmöte med uppdragsgivaren 2018-02-13 

reviderades den efterfrågade tillbyggnaden till att omfatta en 

volym som tillsammans med befintligt hus skulle rymma 350 

anställda. Den bedömda volymen var total yta på 7000 kvm 

BTA (befintligt plus nytt). Det befintliga stadshuset bedömdes 

kunna disponeras med en yta på 21-22 kvm per person och 

tillbyggnaden på cirka 17-18 kvm per person.

GRUNDLÄGGANDE
FRÅGESTÄLLNINGAR

Grundläggande frågeställningar
Uppdraget innehåller komplexa frågeställningar där 

samhällsutveckling, strategier för staden och gestaltning ska 

beaktas samt att ekonomi, genomförbarhet och tidplan ska 

utredas. I uppdraget har inte ingått att ge en sammanvägd bild 

och en rekommendation om vilket alternativ som bör väljas. 

Det kan vara så att det är en parameter som omöjliggör ett 

alternativ eller ett enskilt ställningstagande som skiljer ut ett 

annat alternativ. 

I uppdraget har ingått att ta fram en grundläggande analys 

av förutsättningarna för en utveckling av fastigheten samt 

belysa dessa. För att hantera detta har en bred grupp av olika 

kompetenser från Tengbom och Tyréns satts samman. Syftet 

med utredningarna har både varit att se vad som kan vara 

styrande eller begränsande för utvecklingen av fastigheten 

men också ge underlag för att göra rätt avvägningar i 

gestaltningen som är den andra delen av uppdraget. Därtill 

läggs kostnadsbiten och tidplanen. Vilka investeringar behöver 

göras och vad kan vi få för pengarna? Det ekonomiska 

värdet är beroende av graden av möjligheter att exploatera 

fastigheten. Fördelningen mellan bostads- och lokalytor spelar 

också roll för möjlig intäktsnivå och exploateringsvärde. Och 

när kan detta genomföras? Tidplan och behov av evakuering 

är en viktig del att ha med i utvärderingen. Ambitionen är att 

ha ett inflyttningsklart stadshus om fem år.

Med det läge vid Rönne å som stadshuset har idag och på 

det sätt som byggnaden är utformad är sammanhanget unikt. 

Byggnadens solitära utformning och långsträckta form är 

inte självklar att komplettera. Byggnaden är placerad lågt 

och med en stark vattenkontakt. Då omgivande gator ligger 

betydligt högre och syftet med uppdraget har varit att ta fram 

ett förslag med en realistisk bebyggelse och god ekonomi så 

behöver ny bebyggelse utformas med en högre byggnadshöjd 

än stadshuset. 

Vår ambition har varit att ge en så realistisk och tydlig bild 

av förslagen som möjligt. Det finns andra sätt att utforma ny 

bebyggelse, men utifrån förutsättningarna har vi tagit fram tre 

förslag som vi tror är utvecklingsbara och genomförbara.

Processen

Tidigt i uppdraget lyftes frågan om medborgardialog upp av 

staden. Medborgardialog har gjorts vid två tillfällen med dålig 

uppslutning. I detta uppdrag har inte en medborgardialog 

ingått. Kommunen bör internt föra en dialog om vad man 

vill ha dialog om och vad man kan tänkas ge medborgarna 

möjlighet att påverka. Handlar det om att medborgarna 

ska vara informerade eller faktiskt kunna påverka delar 

av förslaget till utveckling? Vår uppfattning är att frågans 

komplexitet kräver att beslut tas på hög nivå i detta skedet 

och där kommer medborgarna indirekt in via de folkvalda 

politikerna. 
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RAMAR/FÖRUTSÄTTNINGAR

Översiktsplan 2035 för Ängelholm

I kommunens översiktsplan har ett antal strategier för 

utveckling av Ängelholm arbetats fram. En av strategierna 

är Samspel för att skapa en helhet. Vårt uppdrag har en 

tydlig bäring på denna strategi som innebär att existerande 

identitetsbärande miljöer ska bevaras, en del av utveckling 

av kommunen ska ske genom förtätning, ny bebyggelse ska 

planeras i kollektivtrafiknära lägen. Strategin står också för 

att främja en blandad bebyggelsestruktur i centralorten samt 

skapa bostäder inom olika boendekategorier.

En annan strategi är att utveckla En hållbar infrastruktur, 
vilket innebär bland annat god kollektivtrafik, ett väl utbyggt 

gång- och cykelvägnät, framåtsyftande parkeringsstrategi och 

attraktiva gaturum. 

Andra strategier som kan vara av viktig att ta stöd i vid en 

utveckling av stadshuset och dess fastighet är Utveckling av 
Ängelholms identitet, Arena för näringslivet, Ett inkluderande 
samhälle med sikte på framtiden, En resurseffektiv kommun och 
En attraktiv livsmiljö.

Slutsats:
Alla alternativen ligger väl i linje med översiktsplanen och 

särskilt strategin Samspel för att skapa en helhet. Att behålla 

och utveckla stadshusets byggnad men eventuellt med 

ett annat innehåll kan vara en möjlighet att ta tillvara en 

identitetsbärande byggnad och ge den en ny kontext. Att som 

i alternativ 1 och 3 föreslå en blandad bebyggelse främjar 

strategin. Med olika funktioner kan resurser sparas genom 

att t ex parkering samnyttjas och vägnätet belastas jämnare 

över dygnet. Alla alternativen innebär en högre exploatering 

på fastigheten som stödjer ett gott markutnyttjande i ett 

kollektivtrafiknära läge (inom 1000 meter från spårburen 

kollektivtrafik för bostäder). 

Gällande En hållbar infrastruktur så tar alla alternativ tillvara 

befintliga gc-stråk och är framsynta i parkeringsfrågan med 

flera olika mobilitetsåtgärder för cykel. Genom att utveckla 

bebyggelse utmed omgivande gator finns möjlighet att 

utveckla attraktiva gaturum i dess anslutning. Fler entréer mot 

gatan, bostäder med fönster och förgårdsmark samt en mindre 

platsbildning och passager för visuell kontakt och gena stråk 

kan alla stödja ett attraktivt gaturum.

Övriga ovan nämnda strategier i översiktsplanen kan 

också vara stödjande vid en utveckling av stadshuset 

beroende på vilken inriktning man väljer. Den renodlade 

bostadsalternativet kan bli en fin livsmiljö, men övriga 

alternativ har större möjligheter att driva en utveckling med 

stöd av strategier för näringslivet, Ängelholms identitet och ett 

inkluderande samhälle. 

PÅGÅENDE 
MARKANVÄNDNING

  Bostäder

  Verksamheter

  Grönstruktur

  Slättlandskap

  Motorvägar

  Riksvägar

  Järnväg

  Flygplats

  Regional nod/
             stationsnod

  Kollektivtrafiknod

FRAMTIDA 
MARKANVÄNDNING

  Nya större bostads-
  områden

  Utredningsområden    
             för bostäder

  Nya särskilda 
  verksamhetsområden

  Större grönområden

 Gröna stråk

 Möjligt framtida 
            snabbtåg 250 km/h

 Möjligt framtida
 persontåg

 Möjligt framtida
            yttre godståg    
            (sträckning ej utredd)

 Möjlig framtida  
 regionbuss

 Möjlig framtida länsväg

 Möjlig framtida trafik-
 plats

 Tyst område

 Områden för vindkraft

 Hänsynsområde för    
 bad och friluftsliv

 Hänsynsområde för    
            höga naturvärden

 Hänsynsområde för   
 värdefullt havsområde
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RAMAR/FÖRUTSÄTTNINGAR

Gällande DP över Kv Rosen 1
DP B192

Gällande detaljplan B192 från 1971 reglerar att fastigheten 

får bebyggas med allmänt ändamål. Detaljplanen innehåller 

få regleringar med en byggnadshöjd på 9,5 meter, prickmark 

på cirka 5-7 meter mot omgivande gator och allmän plats. 

Mot Östra vägen finns ett utfartsförbud och mot söder ett 

u-område.

Slutsats 
Vid en utveckling av fastigheten med nya bostäder måste 

en ny detaljplan tas fram. I samband med detta behöver 

omfattning på utfartsförbud och u-område utredas. 

Nuvarande ut- och infart ligger idag inom området med 

utfartsförbud och vi prövar i förslagen en möjlighet till att 

justera läget för in- och utfarten för att optimera nyttjandet 

av fastigheten. Enligt det underlag vi har tagit del av finns 

ledningar i den södra delen av fastigheten utanför u-området 

som kan behöva ligga kvar alternativt ledas om, se vidare 

under Ledningar och fiber under mark.

Med en omgivande bebyggelse norr om Östra vägen med en 

tillåten byggnadshöjd på 20 meter så har vi utgått från att 

pröva en högre byggnadshöjd inom fastigheten, dock med 

respekt för stadshusets skala. 

Vi har också antagit att fastighetens utbredning mot 

omgivande gator kan justeras för att skapa gaturum med mått 

som stödjer strategin för En hållbar infrastruktur och En 

attraktiv livsmiljö. 
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RAMAR/FÖRUTSÄTTNINGAR

Ledningar och fiber under mark.

Ledningskartan visar en sammanställning över alla 

förekommande ledningar och fiber som ligger i Kv Rosen 1.

Fjärrvärme drogs fram relativt nyligen till fastigheten, men 

betjänar bara en mindre del av energibehovet. Det finns även 

en solcellsanläggning på taket.

Annars så är det direktverkande el som ligger kvar i stora delar 

av stadshuset.

Det finns en separat reservkraftstation i den nordöstra delen 

av tomten.

Slutsats:

Det är inga större ledningar eller fiber i den östra delen av 

tomten (där de nya bostäderna kommer att ligga) utan enbart 

mindre elledningar till belysningsstolparna. 

Däremot så måste reserv kraftstationen flyttas i alt 3 (då 

stadshuset bevaras som stadshus och ett kompletterande 

stadshus kommer att placeras på ledningarna till reserv 

kraftstationen) och därmed behöver även nya dragningar till 

reserv kraftstationen dras fram.

Jordankare minnesbild och enligt 
K-ritning.

Enligt våra beställare skall det finnas jordankare och 

tillhörande plintar som håller stadshuset tillbaka så att inte 

jordtrycket förflyttar byggnaden.

Det har inte varit helt lätt att få fram var dessa jordankare och 

plintarna befinner sig. 

Anders Bramnert, konstruktör på Åkermans beskrev 

konstruktionen/jordankrarna i ett mail 2017-12-04:

“Det är ett bärande system med betongpelare i fasad samt i två 
rader i centrum hus.
Det finns tre vindavstyvande väggar i huset (de lite tjockare) 
egentligen fyra eftersom väggen vid huvudtrappan ej linjerar rätt 
genom huset.
Dessutom är gavlarna avstyvande. Enligt någon ritning som jag 
hade är samtliga avstyvande väggar förankrade mot gatan med 
jordankare i marken.”

Enligt Anders minnesbild så har vi markerat var jordankarna 

finns med blåa pilar.

Bland alla K-handlingar som vi har erhållit så har vi bara 

lyckats hitta två jordförankringar i grundplanen, se de röda 

pilarna i kartan intill (de ligger i linje 26 och 42).

Slutsats:

Vi blev tvungna att koppla in Tyréns som med hjälp av en 

metalldetektor skulle verifiera var dessa jordankare ligger, eller 

rättare sagt var plintarna (med armering) befinner sig.

Deras slutsatser om läget finner ni i denna rapport.

DNB2144

DNB2148

DNB0610

DNB2140

DNB2141

DNB2142

DNB2139

DNB2249

DTB0754

DUT10224

SNB2124

SNB0321

SNB0322

SNB0323

VAV1787

VBP0384
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STYRKOR:

- Etablerat läge
- Bibehållen exteriör

SVAGHETER:

- Ekonomi och avkastning, utfall
- Begränsa utnyttjandegrad och flexibilitet
- Dåliga kollektivförbindelser. Ej närhet till dessa
- En arbetsmiljöfråga
- Får man plats med bostäder också om man
bygger ett nytt stadshus på tomten?
- Etapper kan vara dåligt

MÖJLIGHETER:

- Mer omhändertagen miljö, utemiljö
- Mindre P-yta

HOT:

- BBR Krav, Nybyggnadskrav
- Säkerhet, svårt att skydda
- Evakueringskontor-dyrt. Logistikbekymmer
- Medborgerligt bekymmer
- Att hitta ett “tillfälligt” stadshus innebär 
osäkerhet- Störningar under byggnationen

RAMAR/FÖRUTSÄTTNINGAR

Gällande lagar och regler.

Gällande nybyggnadsdelarna så har vi haft som förutsättning 

att BBR25 gäller medan det i ombyggnaden av stadshuset blir 

en bedömningsfråga för bygglovsenheten i vilken omfattning 

dessa krav skall gälla.

En av de svårare förutsättningarna i det befintliga stadshuset 

(förutom den dåliga tekniska prestandan) är den låga 

rumshöjden, det är enbart 2500 mm mellan golv och tak, 

vilket begränsar användningen om man skall följa BBR-

kraven.

Vi frågade då bygglovschefen i Ängelholm; Johan Maniet i 

vilken omfattning nybyggnadskrav (BBR25) träder in vid 

ombyggnaden av stadshuset, vi fick då som svar:

Alternativ 1; Nybyggnadskraven gäller för ventilation och 

brand. (Energikraven måste vi också uppfylla enligt vår 

beställare.) Däremot så krävs det inte att vi ska demolera 

hela byggnaden för att uppnå kraven på rumshöjd, dels för 

att det kulturella värdet på byggnaden är stort, dels för att 

kostnaderna skulle bli orimligt höga i proportion till vad man 

får ut.

Alternativ 2;  Nybyggnadskraven gäller för ventilation och 

brand. (Energikraven måste vi också uppfylla enligt vår 

beställare.) Då det enbart är bostäder i detta alternativ (och 

kravet är min 2400 mm) så klarar vi nybyggnadskraven.

Alternativ 3; Nybyggnadskraven gäller för ventilation och 

brand då vi väsentligt ändrar planlösningen.

(Energikraven måste vi också uppfylla enligt vår beställare.)

Däremot så krävs det inte att vi ska demolera hela byggnaden 

för att uppnå kraven på rumshöjd, dels för att det kulturella 

värdet på byggnaden är stort, dels för att kostnaderna skulle 

bli orimligt höga i proportion till vad man får ut.

Workshop

För att samla ihop tankar och föra en dialog med relevanta 

tjänstemän i Ängelholm så genomfördes en Workshop 2018-

01-19.

Bland annat genomfördes en gruppövning, en SWOT-analys 

kring 3 olika scenarion

SC1:

Vilka kommunala hyresgäster kan tänkas finnas här?

Fördelar/Nackdelar

Undantag bygglov? Nybyggnadskrav?

SC2:

Vilka målgrupper riktar sig Sc2 till? Fara för privatisering av 

byggnaden? Kollektivt hus, bilpool kopplat till

målgruppen?

SC3:

Funktion stadshus och höjder bjälklag hur går det ihop? Vilka 

lösningar kan finnas?

STYRKOR:

- Tillgänglighet - Cykeln centralt
- GC-Stråk
- Enkelt med bil
- Nära skolor
- Längre tid att ta sig hit, från centrum
- Ta tillvara på symbolvärdet
- Samla hyresgäster
- Strategisk plats

SVAGHETER:

- Våningshöjd
- Teknik
- Tekniklösning luftomsättning krävs
- Ekonomisk fråga
- Ändamålsenlighet
- Lång smal byggnad, kommunikation i 
byggnaden
- Kulturhistoriskt värde
- Viktig P-yta som används av andra.
Pendlare, besökare från centrum

MÖJLIGHETER:

- Samla verksamheter, går ev att komma
runt vent och teknik
- Energi. Dragplåster och målpunkt. Nod
- Kultur (finns behov) De hyr idag externt.      
Sitter inte i bra lokaler idag
- Bottenvåning mera öppen och publik
- Andra våningen föreningar. Dela i zoner
- Byggnadens interiör har ej bevaran-
devärde
- Utescen
- Utemiljö, stråk, ån
- Ge tillbaka till allmänheten
- Åkanten
- Föreningsliv 06.00 -24.00 h
- Kombinera olika verksamheter olika tider 
på dygnet,  Trygghet
- Samnyttja parkering
- Bra kommunikation

HOT:

- För dyrt att bygga garage?
- Olika syn inom kommunen
- Ekonomi
- Regelverk
- Politik
- Om processen drar ut på tiden kan 
alternativa lösningar skapas

STYRKOR:

- Attraktivt bostadsläge
- Läget
- Närhet, tillgänglighet, Rönne å
- Kommunikationer
- Ökat underlag, handel, kollektivtrafik
mm
- Bostads och parkmiljö istället för parke-
ringar
- Intäkter genemot andra scenarier
- Positiva effekter på centrum

SVAGHETER:

- Kostanader behålla befintlig fasad
- Nya trapphus etc. Ändrad fasad. Stora in-
grepp

MÖJLIGHETER:

- Nya bostäder
- Behålla byggnad fast med ny funktion
- Att utnyttja fastigheten
- Allmännyttig gemensamhetslokal

HOT:

- Buller
- Geoteknik
- Opinion medborgare
- Ökad biltrafik

SC1

SC2

SC3
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DIAGRAM/ANALYS

STRUKTUR OCH MÅLPUNKTER

Struktur:

Diagrammet ovan visar de röda fälten som illustrerar 

sammanhängande stadsstruktur (solid) och de vita fälten är 

öppna ytor (void). Man kan se att stadshuset ligger i ett öppet 

sammanhang med stadsstruktur i norr och väster.

Diagrammet till höger visar stads- strukturens volymer 

ihopkopplade efter struktur. Man kan se att stadshuset 

ligger bredvid dels storskalig bebyggelse i norr och småskalig 

bebyggelse i väster.

Grönt område = småskalig bebyggelse

Blått område = blandad stadsstruktur

Gult område = mellanskalig bebyggelse

Rött område = storskalig bebyggelse

Avstånd:

Diagrammet visar vilka byggnader och funktioner som ligger 

inom 500 m (6 minuters gångväg) resp 1 km (12 minuters 

gångväg).

De svarta punkterna är målpunkter (närmsta busshållplats, 

skola, järnvägsstation etc)

Det man kan se är att stadshuset ligger centralt, nära centrum. 

Trots att det ligger centralt upplever man inte att det ligger 

i en urbant kontext då det ligger i en parkmiljö och har en 

relativt stor markparkering.

    

 

Busshållplatser:

Det är relativt långt till närmaste busshållplats, vilket gör att 

stadshuset i dag inte känns speciellt tillgängligt.

Då det troligtvis även kommer att bli bostäder på 

stadshustomten så bör man i framtiden se över var 

busshållplatserna ligger.

6 min
500 m

12 min
1 km

CentrumJvg stn
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DIAGRAM/ANALYS

KLIMAT OCH TOPOGRAFI

Solförhållanden:

Stadshuset ligger mycket gynnsamt mot sydväst. Läget ger 

optimala solförhållanden.

Eventuell ny byggnadsstruktur på tomten placeras bäst ett 

stycke från befintlig byggnad för att uppnå bästa 

solförhållande.

Topografi:

Tomten sluttar mot väster och höjdskillnaderna varierar från 

+3,5m i väster  till +7m i öster. De centrala delarna av tomten 

och parkeringen ligger på en relativt plan nivå. Den stora höjd 

skillnaden ligger i tomtgränsen i öster (från +7m till + 11m) 

med höjdpunkten i det nordvästra hörnet. Det här medför 

att när du kommer på Östra vägen och är vid korsningen 

med Kristian II väg så upplever man att stadshuset ligger i en 

svacka och är delvis dolt.

På den östra sidan av tomten finns tät vegetation mot Kristian 

II väg.

Grön- och vattenkontakten:

Stadshuset ligger placerat i ett grönområde med 

anslutning till Tegelbruksparken i öster via en gångtunnel 

(Tegelbrukstunneln).

Den nära kopplingen till Rönne Å i väster erbjuder goda 

möjligheter till fina utblickar och uteplatser.

Vind:

I Sverige är den förhärskande vindriktningen vanligen mellan 

syd och väst. På så sätt är stadshuset relativt vindutsatt men 

terrängen är kuperad på ett gynnsamt skyddande sätt.

En skyddad innergård uppstår naturligt.
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DIAGRAM/ANALYS

BARRIÄRER OCH STRÅK

Barriärer:

Tomten ligger inkilad mellan Rönne Å i väster och ett 

grönområde i form av sly och träd samt Kristian II väg i öster. 

Båda dessa barriärer utgör såväl avgränsningar som skydd. 

Tomten definieras av dessa tydliga naturliga riktlinjer i väster 

och öster. Insynen mot stadshuset försämras pga träden men 

bullernivån förbättras då de utgör ett skydd.

Huvudstråk:

De två huvudstråken, vägar utgörs av Kristian II:s väg i öster 

samt Östra vägen i norr.

Enligt trafikutredningen så är dessa vägar relativt högt 

belastade i intervall från 7.280 - 12.300 t/d (2017).

Stadsarkitekten gav också info på workshopen att de i en 

framtid ser en utveckling av Kristian den II:s väg utan 

mittrefug, med rondell och med gc-banor. 

GC-stråk:

GC-stråken är etablerade runt tomten. Stråket längs med 

Rönne Å används flitigt av både gående, cyklande och 

motionerande. Det är en del av ett större rekreationsstråk i 

staden. 

I cykelplanen redovisas förslag till ny cykelbana utmed 

Kristian II:s väg. Cykelbanan skulle kunna förläggas till 

västra delen av befintlig körbana. Detta bör vara möjligt med 

utgångs-punkt från de beräkningar som gjorts.

Buller:

Läget är mycket utsatt för buller både från Östra vägen i norr 

men framför allt Kristian II:s väg i öster, speciellt bullerutsatt 

är korsningen mellan dessa två vägar.

Denna bullersituation måste hanteras med skyddande 

byggnation och genomgående lägenheter med “tysta” sidor.
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DIAGRAM/ANALYS

KLIMATPÅVERKAN
ÖVERSVÄMNINGSRISK

Buffert:

Då det måste bli en ny detaljplan över kvarteret Rosen 1 så 

kommer frågan om översvämningsrisk bli aktuell (då den 

ligger precis intill Rönne å).

Diagrammet ovan illustrerar hur vattnet i värsta fall kan 

svämma över i stadshusets entréplan mot väster, något som 

måste undvikas.

FG på stadshusets bottenplan ligger på +4.11, hur kommer 

detta att påverka de olika alternativen och tankar kring den 

nya detaljplanen?

SMHI gjorde 2016-08-23 en “Detaljerad 
översvämningskartering längs Rönne å - uppdatering” 

(finns även med som bilaga) och det högra diagrammet på 

denna sida.

Vi frågade planarkitekt Joacim Dahlberg (bygglov Ängelholm)

hur de såg på bufferten kring Rönne Å och fick till svar:

“I översvämningskarteringen har olika tvärsektioner gjorts vilka 
finns längst bak i (SMHI) dokumentet. Gällande stadshuset så är 
det mest intressant att titta på nummer 13-16.
Aktuella tvärsektioner 

13: +4,01
14: +3,87
15: +3,83
16: +3,80

I liknande planärenden längs Rönne å har vi lagt på +0,3 meter 
högre än den beräknade vattennivån i syfte att skapa en marginal 
och buffert. En framtida planbestämmelse om färdigt golv med 
en buffert lär därför vara lämpligt även i detta fall. Om lokaler, 
källare eller liknande uppförs under denna nivå bör de utföras 
vattentäta. Vi försöker undvika att byggnader hamnar så pass 
lågt att det behövs vallar. Den slutgiltiga bedömningen angående 
översvämningsrisk görs inom ramen för själva planarbetet, men 
värdena ovan är något som vi kommer förhålla oss till i arbetet.”

Vi kan konstatera att tvärsektion 14 och 15 verkar ligga 

närmast stadshuset vilket med marginalen Joacim anger ger 

färdigt golv:

14: +3,87 + 0,3 = +4,17

15: +3,83 + 0,3 = +4,13

Stadshuset ligger som sagt på +4,11 i bv så det ligger med 

andra ord lågt i förhållande till riktlinjerna ovan. 

Joacims svar:

“Det är viktigt att komma ihåg att ställningstagandet om 
+0,30 meter som gjorts i tidigare planärenden är kopplat till 
nyproducerade bostäder vid Rönne å. Stadshuset är en befintlig 
byggnad och har därmed andra förutsättningar som man måste ta 
hänsyn till. I detta fall kan jag dessvärre inte ge er ett rakt besked 
om frågorna nedan. Ställningstaganden kring klimatpåverkan 
måste redas ut ordentligt i varje enskilt ärende som ni säkert 
förstår och detta kommer göras inom ramen för en framtida 
detaljplaneprocess.”

Slutsats:

Då det gäller bostäder, alternativ 2, så måste skyddsåtgärder 

göras för att undvika vatteninträngning.

I alternativ 1 och 3, där stadshuset är en publik lokal gäller 

inte dessa regler. Däremot måste man, som Joacim säger, 

ordentligt utreda ställningstaganden kring klimatpåverkan, då 

en ny detaljplan arbetas fram.

Karta med samtliga scenaries översvämningsytor från 

SMHI’s kartering.
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UTREDNINGAR/SUMMERING
Slutsatser/summering av de utredningar som Tyréns har tagit 

fram:

GEOTEKNIK

Jordlager
Jordlagren inom fastigheten Rosen 1 i centrala 

Ängelholm utgörs generellt av fyllning ovanpå sand som 

underlagras av lera till relativt stort djup. Fyllningen har 

en uppmätt mäktighet som varierar mellan 0,8 och 3,0 

m i utförda undersökningspunkter. Materialet utgörs 

främst av humusjord, lera, sand, tegel och gyttja. I en 

undersökningspunkt har slagg noterats. Sand återfinns under 

fyllningen och utgörs av siltig sand, siltig finsand, finsand 

och lerig sand. Mäktigheten är uppmätt till 0-2,7 m. I två 

undersökningspunkter nära Rönne å, väster om befintlig 

byggnad, har en något gyttjig siltig sand påträffats på 2 m 

djup under markytan. Lerans överyta påträffas på mellan 1,0 

och 4,0 m under markytan. Leran är siltig eller innehåller 

mycket tunna siltskikt. Leran har medel till hög odränerad 

skjuvhållfasthet med uppmätta värden på 40-130 kPa men 

i huvudsak varierar skjuvhållfastheten mellan 50 och 90 

kPa. Leran underlagras av förmodad fast morän. I tidigare 

utförda undersökningspunkter norr om Östra vägen har 

en något sandig grusig lermorän påträffats på 13,5 m djup 

under markytan. Enligt tidigare undersökning förväntas fast 

morän påträffas på 12-17 m djup under markytan i läge för 

befintlig byggnad. Enligt SGU:s jorddjupskarta är uppskattat 

djup till berg >50m. Den sedimentära berggrunden utgörs av 

sandsten.

Grundvattennivåer
Uppmätta grundvattennivåer i de östra och södra delarna 

inom fastigheten ligger mellan +3,4 och +5,6, vilket 

motsvarar 1,3–3,4 m under markytan. I röret närmast Rönne 

å har nivåer på +0,6 noterats, vilket motsvarar 3,4 m under 

markytan. Grundvattennivån i jordlager närmast ån kan 

förväntas följa variationerna avseende vattennivån som erhålls 

i Rönne å. 

Grundläggningsförhållanden och utredning 
av lägen för förankringsstag
De geotekniska förutsättningarna för grundläggning inom 

området är mindre goda då marken utgörs av okontrollerad 

fyllning och sand med ställvis låg lagringstäthet ovanpå lera 

till stort djup. Belastning i form av upplag av massor och 

ytlig grundläggning av konstruktioner kommer att generera 

sättningar i fyllningen och sanden inom hela fastigheten. 

Byggnation öster om befintlig byggnad bedöms som mer 

gynnsamt då en byggnation ej kommer att orsaka några 

stabilitetsproblem utmed Rönne å. Närmast Rönne å, väster 

om befintlig byggnad, måste en stabilitetsutredning utföras 

för att säkerställa stabiliteten i slänten innan marken här 

belastas. Vid byggnation på västra sidan om befintlig byggnad 

bör således grundläggning utföras på pålar med fribärande 

bottenplatta för att eventuellt undvika att tillskottslaster ska 

skapa stabilitetsproblem utmed Rönne å.

Grundläggning av byggnader såsom bostäder och 

verksamhetslokaler ska utföras på pålar för att undvika 

sättningsproblem. På östra sidan om befintlig byggnad 

bedöms mindre byggnader såsom skjul, förråd och carportar 

kunna grundläggas på lastspridande platta efter att fyllning 

utskiftats och ersatts med friktionsmaterial samt att 

byggnader som uppförs med 1 plan troligen kan grundläggas 

utan pålar men kan behöva kompensationsgrundläggas 

genom utskiftning av befintliga jordmassor till lättfyllning. 

Konstruktioner under mark såsom underjordiska garage ska 

utföras vattentäta då grundvattennivån ligger relativt ytligt. 

Befintlig byggnad är pålgrundlagd och försedd med 

förankringsstag. Då det råder osäkerhet om var 

förankringsstagen är placerade har en geofysisk undersökning 

utförts som visar på troliga lägen för plintar som stämmer 

relativt bra överens med den minnesbild som har delgetts 

projektet avseende plintarnas avstånd från befintligt hus. 

För att säkerställa stagens placering bör provgropar utföras 

för att verifiera förankringsstagens och dess plintars lägen. 

Nya konstruktioner får ej medföra påhängslaster på befintlig 

byggnads pålar utan att befintlig grundläggningskapacitet 

utreds av konstruktör. På östra sidan om befintlig byggnad 

får marken ovanför befintliga stag ej belastas utan här ska 

tillbyggnader grundläggas på pålar och med fribärande 

bottenplatta så att alla tillskottslaster förs ned under 

förankringsstagens nivå. Tillbyggnader får ej medföra 

schaktarbeten så att stagen och dess plintar friläggs, källarplan 

bör därmed undvikas att byggas intill befintlig byggnad.

Fortsatt utredningsbehov
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt 

kartlägga jordprofilen och jordlagrens tekniska egenskaper 

inom området. När byggnaders lägen och planerade laster är 

fastställda krävs kompletterande undersökningar i dess läge 

för att ta fram materialparametrar för grundläggning av varje 

specifikt objekt.

Följande undersökningar föreslås:

• Provgropar för att verifiera förankringsstagens och  

 dess plintars lägen.

• Fortsatta avläsningar i installerade grundvattenrör för  

 att kunna bestämma karakteristisk grundvattennivå  

 inom området.

• Miljöprovtagning för att undersöka om marken kring  

 undersökningspunkt T5 är förorenad.

• Avvägning av markytan nära Rönne å för att kunna  

 utföra stabilitetsberäkning.

• Kompletterande skruvprovtagning för att ta reda på  

 fyllningens mäktighet och innehåll i

 planerade byggnadslägen.

• Kompletterande CPT-sondering för att närmare   

 kunna beskriva fyllningens, sandens och

 lerans tekniska egenskaper.

• Hejarsondering för att ta reda på förväntade   

 pålstoppsnivåer. Alternativt att provpålning utförs  

 innan grundläggningsarbetena påbörjas.

TRAFIKBULLER

Trafikbullerberäkningar har gjorts för prognosår 2037 

för befintlig bebyggelse av Rosen 1 samt för de tre olika 

utredningsalternativen i uppdraget. Beräkningarna baserar 

sig på trafikflöden från Östra vägen, Kristian II:s väg och 

Östergatan.

Resultaten i utredningen förhåller sig till riktvärden i 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse (SFS 

2015:216). Där gäller att grundkravet för dygnsekvivalent 

trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA utanför 

fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället Leq 

65 dBA. Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av 

rummen lokaliseras mot sida med högst Leq 55 dBA/Lmax 

70 dBA. På uteplats gäller Leq 50 dBA/Lmax 70 dBA. 

För kontor finns inga riktvärden för fasad, varför det i 

alternativen där stadshuset ska fungera som detta enbart 

gäller att uppfylla krav för inomhusnivåer. Vilka nivåer 

detta är bestäms utefter vald ljudklass på byggnaden vid 

projekteringen.

På befintligt stadshus uppfylls trafikbullerförordningens 

riktvärde Leq 60 dBA på alla fasader i alla tre 

utredningsalternativ och kan således bebyggas med valfri 

planlösning om bostäder förläggas i byggnaden. 

På ny bebyggelse är ljudnivåerna ut mot väg höga och 

överskrider 60 dBA i alla tre utredningsalternativ. Genom 

att planera bostäderna i denna byggnad genomgående med 

minst hälften av rummen mot sida (in mot planområdet) 

som uppfyller Leq 55 dBA/Lmax 70 dBA kan riktvärdena i 

trafikbullerförordningen uppfyllas. Det är också möjligt att 

bygga små lägenheter, högst 35 kvm, mot väg, då det för dessa 

istället gäller att Leq 65 dBA inte bör överskridas utanför 

fasad.

Genom att lokalisera uteplatser på ytor som vetter in mot 

planområdet eller mot Rönne å kan varje byggnad få en 

uteplats där riktvärdet Leq 50 dBA/Lmax 70 dBA innehålls 

med god marginal utan bullerdämpande avskärmning. Detta 

gäller för alla utredningsalternativ. 

Enligt beräkningarna är det således möjligt att bebygga 

fastigheten Rosen 1 enligt alla utredningsalternativ förutsatt 

att man använder kompensationsåtgärder för nybyggnationen 

enligt ovan.

TRAFIK OCH PARKERING

Trafikutredningens syfte är att redogöra för det 

parkeringsbehov som de tre utredningsalternativen ska möta, 

samt att kartlägga de trafikala konsekvenserna av förslagen 

med fokus på det omkringliggande gatunätet.

Flöden

Trafikflödena på gatorna i anslutning till planområdet 

uppskattas till: Östra vägen, väst om Kristian II:s väg 8000 fd/

vardagsdygn, Kristian II:s väg, norr om Östra vägen 16 300 

fd/d och   Kristian II:s väg, söder om Östra vägen 9000 fd/d 

med mellan 5–7 % tung trafik. Trafikmängderna bedöms öka 

till prognosår 2037 till 11 600 fd/d på Östra vägen, väst om 

Kristian II:s väg, 18 400 fd/d på Kristian II:s väg, norr om 

Östra vägen samt till 11 200 fd/d på Kristian II:s väg, söder 

om Östra vägen. Planområdet bedöms idag alstra knappt 500 

fordonsrörelser under vardagsdygnet. I samtliga tre alternativ 

beräknas trafikalstringen från planområdet att vara snarlik 

eller lägre än idag.

Parkeringsbehov

Bruttobehovet av bilparkeringsplatser inom planområdet 

för respektive alternativ, beräknat utifrån gällande 

parkeringsnorm är i alternativ ett 136 platser, i alternativ två 

139 bilparkeringsplatser och i alternativ tre 174 platser.

Bilparkeringsbehovet kan minskas genom åtgärder som 

minskar efterfrågan på bilparkeringsplatser. Exempel på 

sådana åtgärder är samnyttjande, cykelåtgärder och bilpool. 

Samnyttjande innebär att en bilplats kan nyttjas av flera olika 

bilister om anspråken på platsen sker vid olika tidpunkter. 

Detta beror på att olika typer av verksamheter har olika 

parkeringsbehov över dygnet och därför kan samsas om vissa 

parkeringsplatser.

Trots den goda potentialen för samnyttjande som finns inom 

planområdet tillåter Ängelholms kommuns parkeringsnorm 

endast en reduktion av parkeringsplatserna med 10 % genom 

samnyttjande. Utöver samnyttjande kan bilparkeringsbehovet 

sänkas med ytterligare 10 % genom diverse cykelåtgärder. 

Även bilpool är ett alternativ för att reducera med ytterligare 

5 %, men detta ses inte som ett alternativ inom projektet med 

hänsyn till de ekonomiska aspekterna.

Nedan redovisas bilparkeringsbehovet vid en reduktion 

på 10 % respektive 20 %. I projektet läggs det till grund 

att bilparkeringsbehovet kan reduceras med 20 %. Detta 

förutsätter dock att minst tre av cykelåtgärderna som är 

listade i Ängelholms kommuns parkeringsnorm genomförs.

Nedan redovisas behovet av antalet cykelplatser inom 

planområdet för respektive alternativ, beräknat utifrån 

gällande parkeringsnorm. För att cykel ska upplevas 

som ett attraktivt färdmedelsval är det viktigt att goda 

cykelparkeringsmöjligheter erbjuds

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgänglighet med närhet till både 

kollektivtrafik (buss) och ett väl utbyggt gång- och cykelnät. 

Närmsta busshållplats är Stortorget som trafikeras av ca 

310 bussar under vardagsdygnet. En dubbelsidig gång- och 

cykelbana finns längs Östra vägen förbi planområdet samt att 

en gång- och cykelväg finns längs ån, väster om planområdet. 

I dagsläget saknas dock en gång- och cykelväg längs Kristian 

II:s väg.
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Trafiksäkerhet

Det finns inga uppenbara trafiksäkerhetsproblem i dagsläget 

i de punkter där oskyddade trafikanter passerar vägnätet vid 

planområdet. Med ökad trafik till år 2037 enligt kommunens 

prognos ökar risken för olyckor något, men bedöms inte 

heller framöver utgöra något egentligt problem. Punkter 

där oskyddade trafikanter korsar gator behöver dock 

hastighetssäkras.

I samtliga tre utredningsalternativ förutsätts en ombyggnad 

av Kristian II:s väg som innebär att vägen smalnar av från 4 

till 2 körfält på sträckan söder om Östra vägen, att cykelbana 

anläggs utmed gatan samt att dagens signalreglerade korsning 

Östra vägen/Kristian II:s väg ersätts med en cirkulationsplats. 

Utredningen av en ny utformning av Kristian II:s väg ligger 

utanför detta projekt, men i utredningen ges ett exempel på 

hur en framtida ombyggnad av korsning Östra vägen/Kristian 

II:s väg skulle kunna se ut. I nuläget finns inga konkreta 

planer på att bygga om Kristian II:s väg varför idéerna som 

föreslås innanför detta projekt endast är tidiga förslag. Innan 

en ombyggnad av Kristian II:s väg aktualiseras bör därför mer 

djupgående utredningar genomföras för att finna den bästa 

trafiklösningen för Kristian II:s väg och korsningen Östra 

vägen/Kristian II:s väg.

I det fortsatta arbetet är det angeläget att goda förutsättningar 

för fotgängare och cyklister skapas, såväl inom som i 

anslutning till området. 

MARKNADSANALYS

Sammanfattning marknadsanalys bostäder 
och lokaler
Läget i kv Rosen är centralt med bra kommunikationer. 

Ängelholm som ort har överlag ett bra geografiskt 

läge i regionen - och nationellt - med goda 

kommunikationsmöjligheter för både företag och boende i 

kommunen. Utvecklingen i kommunen bedöms som gynnsam 

bland företagande, särskilt för mindre företag. 

Målgrupp bostäder

Tyréns ser att det finns tre huvudsakliga målgrupper som 

bostäder i detta läge bör rikta in sig på: 

• Par utan barn

• Par med utflyttade barn

• Aktiva äldre

Bostadsrätter
• Bostadspriserna har ökat mycket de senaste åren

• Tvåor och treor är de som betingar högst pris per  

 kvadratmeter (BRF) och även de storlekar som varit  

 vanligast på marknaden vilket tyder på en stark   

 efterfråga på dessa.

• I det aktuella läget, som till stor del består av   

 nybyggda bostäder är priset runt 25 000 kr/kvm

• I  området bor mest äldre idag 

• Tyréns har granskat två nyproduktionsprojekt på   

 andrahandsmarknaden, Thulins trädgårdar och   

 Rönne brygga. Dessa visade sig sälja till högre priser  

 än vad andra lägenheter gör, vilket talar väl   

 för nyproducerade bostadsrätter.

• Tyréns föreslår att tvåor och treor prioriteras samt 

 ett antal fyror till sekundära målgruppen. Ettor kan  

 förekomma som utfyllnad, någon femma (kanske i  

 etage) kan locka enstaka köpare.

• Tyréns föreslår priser på knappt 40 000 kr/kvm,   

 men priserna bör varieras med våningsplan   

 och utifrån lägenhetsspecifika bostadskvalitéer. 

Hyresrätter
• Hyrorna varierar mellan 1000-1500 kr/kvm/år idag

• Läget avgör kötiden – de centrala projekten har   

 generellt längst kötid. Nyproduktion har högst hyror  

 och ingen kö.

• För att få motsvarande intäkt från hyresrätter som för  

 bostadsrätter skulle det krävas en hyra på uppåt 2 000  

 kr/kvm/år, vilket inte bedöms som rimligt jämfört  

 med vad hyrorna ligger på idag.

• Att bygga hyresrätter motiveras således endast utifrån  

 icke-ekonomiska syften.

Lokaler
• Idag saknas en publik plats i Ängelholm med klustrat  

 innehåll inom kultur och utbildning. Kan den   

 befintliga byggnaden inrymma sådana verksamheter  

 borde det vara förstahandsvalet av målgrupp jämfört  

 med mer icke-publika kontorsytor/-hotell. 

• I kv Rosen finns möjlighet att utforma ett unikt   

 kontorsprojekt i en småskalig miljö med historisk   

 prägel – Ängelholms fd stadshus. Rimliga hyresnivåer  

 kontors-/utbildningslokaler skulle kunna vara ca  

 1100 kr/kvm. Bostäder är dock ett mer ekonomiskt  

 lönsamt alternativ om inte andra värden vägs in.

• Flera projekt planeras på orten med liknande innehåll  

     bl a utveckling av Arenastaden och Kv Strutsen, med 

     blandat innehåll som kommer att konkurrera med 

     tjänsteföretag och utbildning som hyresgäster.

Målgrupper lokaler 
Hyresgäster och verksamheter som utnyttjar f d stadshusets 

publika läge. Ett vardagsrum för amatörer men också för 

den professionella kulturutövaren boende i Ängelholm samt 

besökare utifrån. Målgruppen värdesätter de unika värdena 

bestående av närheten till Rönne å och promenadavstånd 

till centrum samt mycket god tillgänglighet med bil och 

kollektivtrafik. Möjlig målgrupp är även mindre tjänsteföretag 

som söker mindre lokaler, t ex kontorshotell med flexibla ytor 

och flexibla hyreskontakt. Dessa hyresgäster söker centralt 

läge med god tillgänglighet. 

KALKYL

Sammanfattning kalkyl
Kalkylnivå
Kalkyluppdragen klassificeras, grovt, i en av följande tre 

kalkylnivåer:

• En kostnadsuppskattning - Utförs på övergripande   

 projektinformation vad avser mängder och kvaliteter.  

 Den projektspecifika informationen kompletteras   

 med erfarenhetsdata från liknande projekt.

• En kostnadsbedömning - Utförs på preciserad   

 projektinformation vad avser kostnadsbetydande   

 byggnadsdelar, exempelvis mängd och    

 kvalitet på ytterväggar, stomme och liknande. Den  

 projektspecifika informationen kompletteras med  

 erfarenhetsdata från liknande projekt.

• En kostnadsberäkning - Utförs på detaljerad   

 projektinformation av typen system- och/eller   

 bygghandling.

Inom detta uppdraget har vi tagit fram en 

kostnadsuppskattning.

I uppskattningen redovisas kostnaderna för tre olika 

alternativa lösningar för hur fastigheten kan exploateras.

Förutsättningar och avgränsningar 
för kalkylen

Ingående kostnader är 

Entreprenadkostnader avseende:

• Hus/bygg

• Mark

• VVS

• El 

• Styr, övervakning

• Transport

• Tillkommande kostnader under byggskedet

I entreprenadkostnaderna ingår även 

projekteringskostnader för detalj-projektering samt 

entreprenörsarvode och arbetsplatsomkostnader.

Ej ingående kostnader är

Byggherrekostnader:

• Interntid för kommunens personal i projekten

• Exploateringskostnader

• Konstnärlig utsmyckning

• Miljöcertifieringskostnader 

Entreprenadkostnader avseende:

• Verksamhetsspecifik inredning, utrustning

• Arkeologiska arbeten

Övriga kostnader:

• Mervärdeskatt

• Kostnader för provisoriska evakueringslokaler 

(Dessa redovisas separat, då de eventuellt inte 

kommer att behöva användas och då omfattningen 

är allt för oklar avseende tid.)

Kostnadsläge

Kostnadsläge för kalkylen är maj 2018.

STÄLLNINGSTAGANDE  OM-/
NYBYGGNAD

Tengboms ställningstagande utifrån förutsättningar, analyser 

och Tyréns utredningar.

För befintlig bebyggelse är byggnadens långsträckta form och 

låga våningshöjd två utmaningar som begränsar byggnadens 

användning och ny disposition. Byggnadens konstruktion har 

också påverkat våra val av att anpassa byggnaden till en ny 

funktion.

För ny bebyggelse i form av bostäder har utgångspunkten 

varit att ta tillvara platsens möjlighet till en gård i fint solläge, 

hantera byggnadens volym och utbredning i relation till 

omgivande bebyggelse och stadshuset höjd och form. Då den 

obebyggda delen av fastigheten är ut mot omgivande gator 

har trafikbullerpåverkan också styrt byggnadens placering och 

form. De omgivande gatorna ligger också högre än befintlig 

anslutande mark på fastigheten, vilket också har påverkat 

utformningen.

Gemensamt för situationsplanerna
Den föreslagna bebyggelsen ramar in gården och ger den 

ett bullerskyddat läge. För att ta till vara på topografin har 

gården utformats i gradänger med terrasser som ger kvalité. 

Terrasserna innehåller olika funktioner som till exempel lek 

och sittmöjligheter. Intill den nya byggnaden finns privata 

uteplatser mot sydväst och nedanför slänten generösa 

gemensamma ytor. 

Det finns två passager från gatunivån genom den nya 

byggnaden för att kunna ta sig ut till den gemensamma 

gården. I övrigt kopplar nya gc-vägar till befintliga stråk. En 

damm föreslås ta hand om dagvattnet och bidrar med ett 

värde till gården. Dammen utformas i samma runda form som 

den nya byggnaden. För att främja cykel som transportmedel 

placeras cykelparkeringar strategiskt nära entréerna i samtliga 

alternativ. 

Ny bostadsbebyggelse placeras i anslutning till gatorna med 

en förgårdsmark på 1,5-2 meter. Därmed kan trafik till 

bebyggelsen i form av angöring, lasttrafik och sophämtning 

hanteras mot gatan och vi kan minska trafiken inne på gården 

till förmån för en bilfri bostadsgård.
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FOTON

EXTERIÖR

Byggnadsantikvariska aspekter 

Vi rådfrågade Erik Wikerstål (slotts- och domkyrkoarkitekt) 

hur han såg på Ängelholm stadshus antikvariska värde.

Erik hade haft Sten Samuelsson som lärare på arkitekt skolan 

och har stor respekt för honom och hans arbete.

Ängelholms stadshus har ingen antikvarisk klassning, men 

det finns restriktioner i vårt uppdrag i hur vi kan hantera 

byggnaden.

Vi har fått som riktlinje att ”stadshusets nuvarande exteriöra 

utformning ska i huvudsak bevaras”.

Erik anser att vi kan addera nya franska balkonger i det 

alternativet då det ska bli bostäder i stadshuset. Vi anser också 

att det är en framkomlig väg och har nu arbetat in franska 

balkonger både mot öster och väster.

När det gäller alternativet då vi ska lägga till en addition 

till stadshuset med en kompletterande byggnadskropp, så 

hittade Erik en relevant referens i statens museum för konst 

i Köpenhamn. En inspirerande referens som vi har haft med 

oss i skiss processen.

Vi diskuterade även den övergripande situationsplanen med 

Erik, hur man bäst skulle utforma de nya bostädernas form i 

relation till stadshuset.
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FOTON

INTERIÖR STATUS

Ängelholms stadshus stod klart 1975. I stort så har byggnaden 

sitt ursprungliga utförande. Ombyggnader har skett genom 

åren i receptionen, utbyte av fönster mm. 

Byggnaden har till stora delar orörd prestanda från 1975 

gällande energi, utformning, installationsteknik mm. 

Gällande ventilationen så uppfyller byggnaden knappt 

idag kraven. Bygglovsenheten har redan drivit tillsyn med 

byggsanktionsavgift mot kommunen när OVK visade att 

minimikrav inte uppfylldes.

På några ställen i fastigheten kan man känna en tydlig 

mögeldoft.

I dagens skick så har stadshuset problem att leva upp till 

gällande regler och samhällskrav. 

Arbetsmiljöaspekterna måste beaktas i det framtida arbetet.
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ALTERNATIV 1

STADSHUSET
Utifrån byggnadens förutsättningar och slutsatserna från 

marknadsanalyserna så har vi tillsammans med Tyréns gjort 

den bedömningen att stadshuset kan inrymma utbildning 

(med vissa restriktioner) och kontor/företagshotell.

Det centrala läget, den publika karaktären som stadshuset 

har i staden gör att byggnaden med fördel kan inrymma 

utbildning/konferens och matsal i bottenvåning och 

entrévåning. Vi föreslår en samlokalisering av (med möjlighet 

att samnyttja) Komvux,  SFI och Språkenheten. De är 

avskilda men sitter i samma byggnad. Deras behov idag får 

plats på bottenvåningen och entrévåningen, med möjlighet 

att expandera högre upp i huset. Vi har ritat på klassrum 

med max 16 elever (med möjlighet att öppna upp mellan 

klassrummen) pga den låga våningshöjden. I bottenvåningen 

tar vi upp bjälklag som medger ett större konferensrum/aula.

På våning tre och fyra placeras företagshotell, enklare HUBar, 

mindre enheter som max tar 16 personer. Vi har tittat på ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt.

En ny entré vid det södra trapphuset (med en ny hiss) gör att 

flexibiliteten och uthyrbarheten ökar.

Att lägga musikskola i stadshuset ser vi som en tekniskt svår 

lösning, komplicerat att lösa de akustiska kraven.

Att ha föreningslokaler i stadshuset känns också olämpligt då 

det ger låga intäkter och som har en ganska låg nyttjandegrad.

DE NYA BOSTÄDERNA
Föreslagen ny bebyggelse mot gatorna är lika alternativ två, se 

vidare beskrivning på sidorna 22. Totalt rymmer alternativ ett 

92 lägenheter fördelat på 11 ettor, 22 tvåor och 59 treor.

SITUATIONSPLANEN
I alternativ ett används stadshuset för utbildning och kontor i 

kommunal regi. De många cykelplatser som behövs placeras 

lättillgängligt nära entréerna längs med huskroppens fasad. 

På andra sidan gården, mot den nya bebyggelsen, sträcker sig 

en gc-väg i släntens nederkant och följer den nya byggnadens 

form. Detta gör att innergården får en så stor samlad yta 

som möjligt. För de som kommer till kvarteret med bil 

finns en avlämningsplats med korttidsparkering och en 

besöksparkering i nära anslutning till entrén, samt infart till 

garage.

Situationsplan skala 1:1000
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ALTERNATIV 1

Utsnitt de nya bostäderna skala 1:200

Sektion skala 1:500

Plan 100 bef stadshus

Utbildning, konferens, servering, förråd

Plan 200 bef stadshus

Utbildning

Plan 300 bef stadshus

Företagshotell, kontor

Plan 400 bef stadshus

Företagshotell, kontor

Medium fokus

Låg fokus

Aktiv del, möten

Låg fokus

Medium fokusLåg fokus
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ALTERNATIV 1

3D BILDER

vy från Östra vägen mot öster

fågelvy från sydost
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ALTERNATIV 1

INSPIRATION
AKTIVITETSBASERAT KONTOR DE NYA BOSTÄDERNA
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ALTERNATIV 1

KALKYL OCH TIDPLAN

Kostnadssammanställning Alternativ 1

Administration, byggherre, egna kostnader 13 036 000

Initiering och projektering 14 215 000

Summa direkta byggherrekostnader 27 251 000

Riskreserv 21 600 000

Oförutsett 12 000 000

Summa reserver och oförutsett 33 600 000

Entreprenadkostnad 229 407 000

SUMMA 290 258 000

Indexökning bedömd 29 025 800

SUMMA inkl index 319 283 800

Byggherrekostnader Alternativ 1

Interntid 0

Försäljningskostnader 1 000 000

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 7 036 000

Övriga byggherrekostnader 5 000 000

Administration, byggherre, egna kostnader 13 036 000

Riskreserv 21 600 000

Oförutsett 12 000 000

Summa reserver och oförutsett 33 600 000

Initiering och projektering 14 215 000

Initiering och projektering 14 215 000

SUMMA 60 851 000

 
Entreprenadkostnader Alternativ 1

Markarbeten 17 285 000

Byggarbeten 141 926 000

Elarbeten 21 676 000

VS-arbeten 20 893 000

Vent-arbeten 13 125 000

SRÖ 6 402 000

Hiss-arbeten 8 100 000

SUMMA 229 407 000

Kostnadssammanställning Alternativ 1 Ängelholms kn:s projektkostnader

Administration, byggherre, egna kostnader 4 868 000

Initiering och projektering 5 850 000

Summa direkta byggherrekostnader 10 718 000

Riskreserv 12 000 000

Oförutsett 8 000 000

Summa reserver och oförutsett 20 000 000

Entreprenadkostnader 70 585 000

SUMMA 101 303 000

Indexökning bedömd 10 130 300

SUMMA inkl index 111 433 300

Byggherrekostnader Alternativ 1 Ängelholms kn:s projektkostnader

Interntid 0

Försäljningskostnader 0

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 1 568 000

Övriga byggherrekostnader 3 300 000

Administration, byggherre, egna kostnader 4 868 000

Riskreserv 12 000 000

Oförutsett 8 000 000

Summa reserver och oförutsett 20 000 000

Initiering och projektering 5 850 000

Initiering och projektering 5 850 000

SUMMA 30 718 000

Entreprenadkostnader Alternativ 1 Ängelholms kn:s projektkostnader

Markarbeten 4 940 000

Byggarbeten 27 640 000

Elarbeten 12 298 000

VS-arbeten 11 400 000

Vent-arbeten 9 405 000

SRÖ 3 202 000

Hiss-arbeten 1 700 000

SUMMA 70 585 000
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ALTERNATIV 2

BOSTÄDERNA
För att utveckla stadshuset till bostäder föreslås sex nya 

trapphus och en del öppningar mellan våningsplanen för 

att utforma etagelägenheter i nedersta planet mot ån. Det 

gamla befintliga trapphuset med spiraltrappa och entréportal 

rivs. Tonvikten i förslaget är på tvåor och treor då det är 

den storlek som efterfrågas enligt marknadsanalysen. Mot 

gavlarna kan unika lägenheter med ett avsmalnande rum 

erhållas med en mer öppen planlösning. Ombyggnaden 

av stadshuset rymmer 45 lägenheter. Utöver bostäderna 

föreslås en gemensamhetslokal mot ån i den nedersta planet. 

Stadshuset har en souterrängdel som saknar dagsljus och där 

kan cykelförråd, lägenhetsförråd och teknikrum inrymmas. 

Fokus i utformningen av de nya bostäderna har lagts vid att 

hitta en form som ger ljudskydd, hanterar nivåskillnaderna 

och samspelar med stadshuset och kringliggande bebyggelse. 

Att bygga en traditionell kvartersstad har inte ansetts lämpligt 

och punkthus ger inte tillräckligt bra utformning med 

hänsyn till trafikbullerfrågan. De föreslagna nya bostäderna 

utformas som en långsträckt byggnad som liksom stadshuset 

böjs på mitten för att följa gatans sträckningar och anspela 

på stadshusets form. Byggnaden trappas upp mot mitten 

från tre till fem våningar mot gatan. Genom att byggnaden 

läggs i souterräng mot gården kommer huset från gårdssidan 

uppfattas som fyra till sex våningar. För att helt tillgodose 

behovet av tysta rum behöver dock lägenheterna som vetter 

mot gatan göras genomgående mot gård. Liksom i stadshuset 

föreslås i huvudsak tvåor och treor och totalt rymmer den nya 

byggnaden 92 lägenheter. Vid varje trapphus och våningsplan 

nås tre lägenheter: två treor som är genomgående mot 

gård och en mindre lägenhet; etta eller tvåa. Mot gården i 

souterräng möjliggörs åtta lägenheter tvåor och treor som 

är enkelsidiga mot gården. De får ett helt ljudskyddat läge 

och en egen terrass/uteplats mot gården. Detta ser vi som 

en attraktiv lösning för till exempel äldre som flyttar från 

villan och ändå vill ha möjlighet till en större uteyta. Dessa 

lägenheter är också attraktiva för gruppen par utan barn och 

par med utflugna barn. Totalt rymmer alternativ två 137 

lägenheter fördelat på 11 ettor, 38 tvåor, 83 treor och 5 fyror.

Souterrängplanen rymmer garage för cirka 90 

bilparkeringsplatser på det nedersta planet. Därutöver ryms 

cirka 200 cykelparkeringsplatser, soprum, undercentraler, 

elcentraler och lägenhetsförråd i souterrängplanet.

SITUATIONSPLAN
I alternativ 2 byggs stadshuset om till bostäder och får därför 

fler entréer som förses med cykelparkering i nära anslutning. 

För att kunna angöra bostäderna och för att sopbil ska kunna 

komma till dess miljöhus finns en vändplats i kvarterets södra 

del. Bostäderna i det gamla stadshuset får nya uteplatser 

i sydväst med utsikt mot dammen och ån. En samlad 

besöksparkering finns placerad nära till kvarterets entré och 

här kan man även nå garaget. Situationsplan skala 1:1000
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ALTERNATIV 2

Utsnitt de nya bostäderna 
skala 1:200

Sektion skala 1:500

Utsnitt bostäderna i fd stadshus
skala 1:200

Plan 100 bef stadshus

Bostäder, förråd

Plan 200 bef stadshus

Bostäder

Plan 300-400 bef stadshus

Bostäder
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ALTERNATIV 2

FASADUTSNITT 
NYA FRANSKA BALKONGER

Med hänsyn till fasadens form så föreslås franska balkonger 

som inte påverkar helhetsupplevelsen av volymen. 

Lägenheternas utformning tar hänsyn till byggnadens 

fönstersättning och mot ån föreslås lägenheter i två plan vid 

de dubbelhöga valven.
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ALTERNATIV 2

3D BILDER

vy från Östra vägen mot öster

fågelvy från sydost
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ALTERNATIV 2

INSPIRATION DE NYA BOSTÄDERNA
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ALTERNATIV 2

KALKYL OCH TIDPLAN

Kostnadssammanställning Alternativ 2

Administration, byggherre, egna kostnader 11 032 000

Initiering och projektering 10 150 000

Summa direkta byggherrekostnader 21 182 000

Riskreserv 25 000 000

Oförutsett 12 000 000

Summa oförutsett 37 000 000

Entreprenadkostnad 239 370 000

SUMMA 297 552 000

Indexökning bedömd 29 755 200

SUMMA inkl index 327 307 200

Byggherrekostnader Alternativ 2

Interntid 0

Försäljningskostnader 1 500 000

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 5 532 000

Övriga byggherrekostnader 4 000 000

Administration, byggherre, egna kostnader 11 032 000

Riskreserv 25 000 000

Oförutsett 12 000 000

Summa reserver och oförutsett 37 000 000

Initiering och projektering 10 150 000

Initiering och projektering 10 150 000

SUMMA 58 182 000

Entreprenadkostnader Alternativ 2

Markarbeten 18 092 000

Byggarbeten 162 015 000

Elarbeten 16 700 000

VS-arbeten 18 043 000

Vent-arbeten 9 420 000

SRÖ 4 700 000

Hiss-arbeten 10 400 000

SUMMA 239 370 000

Kostnadssammanställning Alternativ 2 Ängelholms kn:s projektkostnader

Administration, byggherre, egna kostnader 1 600 000

Initiering och projektering 1 150 000

Summa direkta byggherrekostnader 2 750 000

Riskreserv 3 400 000

Oförutsett 2 000 000

Summa reserver och oförutsett 5 400 000

Entreprenadkostnader 0

SUMMA 8 150 000

Indexökning bedömd 815 000

SUMMA inkl index 8 965 000

Byggherrekostnader Alternativ 2 Ängelholms kn:s projektkostnader

Interntid 0

Försäljningskostnader 0

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 100 000

Övriga byggherrekostnader 1 500 000

Administration, byggherre, egna kostnader 1 600 000

Riskreserv 3 400 000

Oförutsett 2 000 000

Summa reserver och oförutsett 5 400 000

Initiering och projektering 1 150 000

Initiering och projektering 1 150 000

SUMMA 8 150 000
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ALTERNATIV 3

STADSHUSET
I detta alternativ skall det befintliga stadshuset rustas upp och 

en kompletterande del adderas till stadshuset. Med tanke på 

de långa korridorerna i det befintliga långsmala stadshuset 

så har vi valt att addera en byggnad som ansluter till de två 

trapphusen för att förbättra logistiken. Utformningsmässigt 

så har vi sneglat på statens museum för konst i Köpenhamn, 

en robust moden tillbyggnad som med en sammanlänkande 

inglasad gård välkomnar besökaren. Vi har ritat den 

nya kontorsdelen och det befintliga stadshuset med 

utgångspunkten att det är ett aktivitetsbaserat kontor. På vissa 

strategiska ställen mellan bottenvåningen och entrévåningen 

så har vi tagit bort delar av bjälklaget för att ge en känsla av 

rymd. På avstämningsmöte med uppdragsgivaren 2018-02-

13 reviderades den efterfrågade tillbyggnaden till att omfatta 

en volym som tillsammans med befintligt hus skulle rymma 

350 anställda. Den bedömda volymen har en total yta på 

7000 kvm BTA (befintligt plus nytt). Det befintliga stadshuset 

bedömdes kunna disponeras med en yta på 21-22 kvm per 

person och tillbyggnaden på cirka 17-18 kvm per person.

DE NYA BOSTÄDERNA
Utformningen av bostäderna i alternativ tre följer samma 

principer som övriga alternativ, men med tanke på 

tillbyggnaden av stadshuset kan inte antal bostäder föreslås i 

samma omfattning som i de andra alternativen. Ytan räcker 

helt enkelt inte till för utemiljö, nya byggnader och parkering 

till fastigheten. Föreslagen ny byggnad får ett trapphus 

mindre och byggnaden sträcker därmed inte ut sig lika långt 

utmed Östra vägen. På så vis kan också den nya entrén och 

tillbyggnaden till stadshuset få en starkare visuell kontakt med 

Östra vägen. Totalt rymmer förslaget 75 lägenheter fördelat på 

10 ettor, 17 tvåor och 48 treor och 76 bilparkeringsplatser.

I alla alternativen föreslås en utökning av fastigheten på cirka 

500 kvm företrädesvis mot Kristian den II:s väg. En viss 

minskning av fastigheten mot Östra vägen och mot söder 

föreslås. 

SITUATIONSPLAN
I alternativ 3 delas den nya bebyggelsen upp i en offentlig del 

och en mer privat bostadsdel. Uppdraget har varit att i första 

hand tillgodose utrymme för tillbyggnaden av stadshuset 

och utbyggnad av bostäder i en mindre omfattning. En 

större offentlig byggnad kräver fler parkeringsplatser än ovan 

nämnda alternativ. För de som kommer till kvarteret i bil finns 

en avlämningsplats med korttidsparkering i nära anslutning 

till entrén. I det här alternativet föreslås tre besöksparkeringar, 

alla i nära anslutning till en entré. Gården delas av en väg 

för att ge bostadsgården en avgränsning mot den offentliga 

byggnadens utemiljö, samt för att nå personalparkeringen 

i söder. En offentlig uteplats placeras vid stadshusets södra 

entré. Situationsplan skala 1:1000
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ALTERNATIV 3

Sektion skala 1:500

Plan 100 befintligt stadshus

Plan 200 nytt och befintlig stadshus

Plan 500 nytt och befintlig stadshus

Plan 500 nytt och befintlig stadshus
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ALTERNATIV 3

3D BILDER

Vy från Östra vägen mot öster

fågelvy från sydost
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ALTERNATIV 3

INSPIRATION DET NYA STADSHUSET
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ALTERNATIV 3

KALKYL OCH TIDPLAN

Kostnadssammanställning Alternativ 3 Ängelholms kn:s projektkostnader

Administration, byggherre, egna kostnader 8 345 000

Initiering och projektering 12 950 000

Summa direkta byggherrekostnader 21 295 000

Riskreserv 22 000 000

Oförutsett 11 000 000

Summa reserver och oförutsett 33 000 000

Entreprenadkostnader 131 581 000

SUMMA 185 876 000

Indexökning bedömd 18 587 600

SUMMA inkl index 204 463 600

Byggherrekostnader Alternativ 3 Ängelholms kn:s projektkostnader

Interntid 0

Försäljningskostnader 0

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 2 645 000

Övriga byggherrekostnader 5 700 000

Administration, byggherre, egna kostnader 8 345 000

Riskreserv 22 000 000

Oförutsett 11 000 000

Summa reserver och oförutsett 33 000 000

Initiering och projektering 12 950 000

Initiering och projektering 12 950 000

SUMMA 54 295 000

Entreprenadkostnader Alternativ 3 Ängelholms kn:s projektkostnader

Markarbeten 6 667 000

Byggarbeten 63 042 000

Elarbeten 19 476 000

VS-arbeten 22 369 000

Vent-arbeten 12 526 000

SRÖ 4 529 000

Hiss-arbeten 2 972 000

SUMMA 131 581 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Beslut vägval

Förhandling köpeavtal
Köpeavtal

Markanvisning 
Detaljplan

Bygglovshandling

beroende  mellan aktiviteter

Samrådshandling måste finnas framme som 
underlag till förhandling om exploateringsavtal och 
exploateringsavtalet tecknas innan detaljplanen 
antas. 

2024 2025

Fastighetsbildning

Bygglov

Byggstart/byggnation

Bygglovshandling
Bygglov

Upphandling

Byggstart/byggnation nybyggnad
Byggstart/byggnation ombyggnad

Upphandling

Inflyttning kontor

Projektering

Evakuering

Upphandling
Projektering N
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Detaljplaneunderlag
Fastighetsbildning

S

S

Sept 2025

Jan 2024

Kostnadssammanställning Alternativ 3

Administration, byggherre, egna kostnader 15 074 000

Initiering och projektering 19 128 000

Summa direkta byggherrekostnader 34 202 000

Riskreserv 30 000 000

Oförutsett 15 000 000

Summa oförutsett 45 000 000

Entreprenadkostnad 265 891 000

SUMMA 345 093 000

Indexökning bedömd 34 509 300

SUMMA inkl index 379 602 300

Byggherrekostnader Alternativ 3

Interntid 0

Försäljningskostnader 1 000 000

Exploateringskostnad 0

Försäkring, myndighetsavg., besiktning 7 074 000

Övriga byggherrekostnader 7 000 000

Administration, byggherre, egna kostnader 15 074 000

Riskreserv 30 000 000

Oförutsett 15 000 000

Summa reserver och oförutsett 45 000 000

Initiering och projektering 19 128 000

Initiering och projektering 19 128 000

SUMMA 79 202 000

Entreprenadkostnader Alternativ 3

Markarbeten 15 695 000

Byggarbeten 158 102 000

Elarbeten 29 700 000

VS-arbeten 37 389 000

Vent-arbeten 14 618 000

SRÖ 5 099 000

Hiss-arbeten 5 288 000

SUMMA 265 891 000
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ALTERNATIV 3

EVAKUERINGSKOSTNADER

 
Evakueringskostnader paviljonger 6000m2 under 36 månader 
 
Administration, myndighetsavgifter, besiktning     500 000 
  
Initiering och projekteringskostnader    1 000 000 
 
Markarbeten         570 000 
 
Etablerings- och avetableringskostnader  12 000 000 
 
Flyttkostnader för en flytt (en riktning)       400 000 
 
SUMMA    14 470 000 
 
Hyra 36 månader 6000m2 Paviljong  31 212 000 
 
SUMMA    45 682 000 
 
Vid hyra 24 månader avgår ca 8 500 000 
 
Evakueringskostnader paviljonger 3600m2 och hyra kontorslokaler 2400 m2 under  
36 månader 
 
Administration, myndighetsavgifter, besiktning     500 000 
  
Initiering och projekteringskostnader   1 000 000 
 
Markarbeten        350 000 
 
Etablerings- och avetableringskostnader   7 200 000 
 
Flyttkostnader för en flytt (en riktning)       500 000 
 
SUMMA    9 550 000 
 
Hyra 36 månader 3600m2 Paviljong  19 200 000 
 
Hyra 36 månader 2400m2 Kontor  11 600 000 
 
SUMMA    40 350 000 
 
Vid hyra 24 månader avgår ca 8 250 000 
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ALTERNATIV 3

RISKANALYS 
- 60 % evakuering till paviljonger 
från befintligt stadshus vid en om- och 
tillbyggnad på plats

Förutsättningar

I alternativ 3 är en evakuering från befintliga lokaler 

oundviklig. Förutsättningen för riskbedömningen av 

evakueringen är att tiden är satt till 36 månader. Bedömning i 

tidplanen är dock att byggtiden inte är längre än 18 månader.

Tillgängligt underlag

Uppgifter om personalomsättning och åldersstruktur.

Kännedom om nuvarande standard på lokalerna genom 

pågående uppdrag kring utvecklingsscenarier.

Avgränsningar

Kontakt med verksamheten har ej gjorts.

Paviljonger på tomten 60 % och 40 % i förhyrning.

Slutsats

Möjligheter och risker vid en evakueringsflytt beror till 

stor del på strategi och planering av själva processen. 

Risken att problem uppstår bedöms kunna minimeras med 

god planering och tydlig kommunikation. En minskad 

evakueringstid från 36 till 24 månader ger en minskad 

kostnad med 8 miljoner.

Utifrån riskbedömningen i tabellen ovan är avgörande faktorer 

– de högst värderade (sannolikhet X effekt) – kostnaden för 
evakuering (se även sid 33 och Bilaga 12, Kostnadsrapport) 

men också personalens uppfattning kring ”flytten till det 
nya”. Evakuering är en stor kostnad för kommunen och 

genom att planera flytten och byggnationen med omsorg bör 

kostnaderna kunna minskas genom en kortare evakueringstid. 

Eftersom evakueringen till paviljonger tar ytan för föreslagen 

nybyggnation av bostäder i anspråk så är ett uppförande av 

nya bostäder inte möjlig förrän paviljongerna är avetablerade. 

I detta alternativ så bedöms kostnaden bli lägre genom att 

hyra ersättningslokaler i stället för paviljonger. 

I resonemanget kring hur evakueringen påverkar personalen 

och verksamheten kan noteras att utgångspunkten är att 

nuvarande arbetsplats i Stadshuset är undermålig i flera 

avseenden och flytt till provisoriska lokaler kan innebära 

möjligheter till en förbättrad arbetsmiljö – trots att det 

innebär ytterligare en flytt till permanenta lokaler efter 

evakueringstiden. Förväntningarna på bättre lokaler – i två 

steg – kan också innebära positiva effekter. 

Tillgängligheten påverkas för medborgarna, liksom säkerhet 

och handläggningstider. Risker kring reservkraftsbyggnaden 

finns också. Risker kring personalflykt finns men där bör 

också noteras att personalomsättningen är relativt hög så 

detta är en känslighet. Det betyder att även en liten ökning av 

personalomsättningen kan ge stor påverkan på verksamheten. 

Osäkert är hur stor del undermåliga lokaler är anledningen 

till det, men en flytt till provisoriska eller permanenta lokaler 

borde kunna innebära möjligheter i att ta avstamp i ett positivt 

förändringsarbete. 

Vid en uppdelad evakuering i paviljonger och andra lokaler 

tillkommer risker med samordning mellan de olika delarna av 

verksamheten och en sämre tillgänglighet för besökare utifrån 

att man kanske inte hittar rätt, men i gengäld större utrymme 

för besöksparkering när evakueringen delas upp. Det är inte 

enkelt att hitta 2000 kvm lediga lokaler och en uppdelning 

på flera lägen försvårar samordningen ytterligare. Med en 

förhyrning på andra platser än på nuvarande fastighet undgår 

en del av personalen byggtrafik och störningar från bygget, 

men kan få potentiellt längre eller förändrade resor, vilket kan 

ge en stor påverkan på enskilda individer. 
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ALTERNATIV 3

RISKANALYS 
- 100 % evakuering till paviljonger 
från befintligt stadshus vid en om- och 
tillbyggnad på plats

Förutsättningar

I alternativ 3 är en evakuering från befintliga lokaler 

oundviklig. Förutsättningen för riskbedömningen av 

evakueringen är att tiden är satt till 36 månader. Bedömning i 

tidplanen är dock att byggtiden inte är längre än 18 månader.

Tillgängligt underlag

Uppgifter om personalomsättning och åldersstruktur.

Kännedom om nuvarande standard på lokalerna genom 

pågående uppdrag kring utvecklingsscenarier.

Avgränsningar

Kontakt med verksamheten har ej gjorts.

Paviljonger på tomten 100 %.

Slutsats

Möjligheter och risker vid en evakueringsflytt beror till stor 

del på strategi och planering av själva processen. Risken 

att problem uppstår bedöms kunna minimeras med god 

planering och tydlig kommunikation. Kostnaden för att 

evakuera är betydande och går inte att undvika helt. En 

minskad evakueringstid från 36 till 24 månader ger en 

minskad kostnad med 8,5 miljoner.

Utifrån riskbedömningen i tabellen ovan är avgörande faktorer 

– de högst värderade (sannolikhet X effekt) – kostnaden för 
evakuering (se även sid 33 och Bilaga 12, Kostnadsrapport) 

men också personalens uppfattning kring ”flytten till det 

nya”. Evakuering är en stor kostnad för kommunen och 

genom att planera flytten och byggnationen med omsorg bör 

kostnaderna kunna minskas genom en kortare evakueringstid. 

Eftersom evakueringen till paviljonger tar ytan för föreslagen 

nybyggnation av bostäder i anspråk så är ett uppförande av 

nya bostäder inte möjlig förrän paviljongerna är avetablerade.

I resonemanget kring hur evakueringen påverkar personalen 

och verksamheten kan noteras att utgångspunkten är att 

nuvarande arbetsplats i Stadshuset är undermålig i flera 

avseenden och flytt till provisoriska lokaler kan innebära 

möjligheter till en förbättrad arbetsmiljö – trots att det 

innebär ytterligare en flytt till permanenta lokaler efter 

evakueringstiden. Förväntningarna på bättre lokaler – i två 

steg – kan också innebära positiva effekter. 

Tillgängligheten påverkas för medborgarna, liksom säkerhet 

och handläggningstider. Risker kring reservkraftsbyggnaden 

finns också. Risker kring personalflykt finns men där bör 

också noteras att personalomsättningen är relativt hög så 

detta är en känslighet. Det betyder att även en liten ökning av 

personalomsättningen kan ge stor påverkan på verksamheten. 

Osäkert är hur stor del undermåliga lokaler är anledningen 

till det, men en flytt till provisoriska eller permanenta lokaler 

borde kunna innebära möjligheter i att ta avstamp i ett positivt 

förändringsarbete. 

Inga risker med längre avstånd till sin arbetsplats för 

personalen finns i och med möjligheterna att kunna evakuera 

samtliga på ytor i befintligt läge. Däremot kan man inte räkna 

med att all personalparkering kan behållas på fastigheten.
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SUMMERING KALKYL

TYRÉNS SLUTSATS 

Som avslutning presenteras kalkyl avseende investeringar och 
exploateringsinkomster för att kunna visa på ett nettoresultat. 

• Uppgifterna i tabellerna är i mnkr
• Ett återstående restvärde för befintlig fastighet 

uppgår till 21 mnkr, 2018-12-31
• Ängelholms kommun står för antaganden om 

markförsäljning och investeringsutgifter nytt 
stadshus i ett nytt läge

• Investeringsutgifter kommer från byggkostnads-
kalkylen (separat rapport)

• Inkomster markförsäljning kommer från alternativet 
bostadsrätter med pris 40 000 kr/kvm omräknat 
till värde byggrätt multiplicerat med kvm BOA. 
För att hyresrätter ska vara mer lönsamma än 
bostadsrätter krävs en hyra på 1 800 kr/kvm per år 
vilket inte bedöms som rimligt, detta i kombination 
med en boendekostnad som blir avsevärt lägre för 
en privatperson i bostadsrättsalternativet jämfört 
med hyror på 1 880 kr/kvm, därför presenteras 
nedanstående kalkyl med antagandet att alla 
bostäder är bostadsrätter. Mer detaljer kring priser 
bostäder finns i marknadsanalysen (separat rapport).

• Avgående hyreskostnader: Uppgift saknas om 
nuvarande hyreskostnader därför har ett antagande 
om 1 100kr/kvm*LOA i nytt stadshus/år gjorts. 
Det förutsätter att antalet kvm befintliga lokaler 
motsvarar nytillkomna i stadshuset, raderat med de 
som idag sitter externt och som kommer att placeras 
i det nya stadshuset.

• Antaganden om driftskostnader för det 
befintliga stadshuset inkl paviljong finns i 
byggkostnadskalkylen (separat rapport). Kostnader 
för paviljongetablering/avetablering utfaller under 
tre år per år. För årlig driftkostnad nytt stadshus på 
annan plats har gjorts ett antagande om 140 kr/kvm.

Med givna antaganden som gjorts landar exploaterings-
kalkylen på vidstående värde för alternativ 1-3.
Bedömningen visar att alternativ 2 får högst netto. 
Exploateringskalkylen visar att fastigheten bedöms vara 
mycket attraktiv för bostadsutveckling, särskilt med tanke på 
områdets geografiska läge med närhet till centrum, möjlighet 
till vattenkontakt vid ån samt god tillgänglighet. 

* Årlig kostnad under åren med evakuering i paviljonger

Kalkyl avseende investeringar och expl inkomster
MSEK

Investeringsutgifter för omställning stadshus till annan användning ‐111 separat rapport
Inkomster markförsäljning för byggnation av bostäder 36 värde byggrätt*BOA
Investeringsutgifter för nytt stadshus ‐177 Uppgift från Ä‐holms kn
Summa netto ‐252
Återstående restvärde 2018‐12‐31 21

Driftkostnadskalkyl
Investering Avskrivningstid Antagen  Årlig kostnad årlig kostnad år 1*

Omställning stadshus till andra lokaler 111 30 2,50% 6,5 6,5
Årlig ränteintäkt avseende inkomst markförsäljning för uppförande av bostäder ‐0,9 ‐0,9
Årlig driftkostnad för verksamhetslokaler i stadshuset, El, va, värme 1,0 1,0
Avgår hyreskostnader för befintliga lokaler som istället inryms i stadshuset ‐5,7 ‐4,5

Nytt stadshus på annan plats 170 50 2,50% 7,7 7,7 uppgift från Ä‐holms kn
Markförvärv för etablering nytt stadshus 7 0 2,50% 0,2 0,2 uppgift från Ä‐holms kn
Årlig driftkostnad nytt stadshus på annan plats 0,7 0,7 140 kr/kvm
Summa 9,4 10,6

* årlig kostnad under åren med evakuering i paviljonger

Kalkyl avseende investeringar och expl inkomster
MSEK

troppar tarapes9- retfigtusgniretsevnI
 smloh-Ä nårf tfigppU771-suhsdats ttyn röf retfigtusgniretsevnI kn

gyb edräv45redätsob va noitanggyb röf gninjläsröfkram retsmoknI grä�*BOA
Summa ne�o -132

1213-21-8102 edrävtser edneåtsretÅ

Dri�kostnadskalkyl
Investering Avskrivnings�d Antagen Årlig kostnad årlig kostnad år 1*

Årlig ränteintäkt avseende inkomst markförsäljning för uppföran 4,1-4,1-%05,2redätsob va ed

7,77,7%05,205071stalp nanna åp suhsdats ttyN
2,02,007suhsdats ttyn gnirelbate röf vrävröfkraM

Avgår dri�kostnader för befintligt stadshus -1,1 -1,1
Årlig dri�kostnad ny� stadshus på annan plats 0,7 0,7
Avgår hyreskostnad extern lokal -1,0 -1,0
Summa 5,1 5,1

* årlig kostnad under åren med evakuering i paviljonger

Kalkyl avseende investeringar och expl inkomster
MSEK

Investeringsutgifter för ombyggnad av bef stadshus o tillbyggnad av ny del ‐204 se separat rapport

Investering avseende paviljongetablering under renovering/nybyggnation ‐46 se separat rapport
Inkomster markförsäljning för byggnation av bostäder 25 värde byggrätt*BOA
Summa netto ‐225
Återstående restvärde 2018‐12‐31 21

Driftkostnadskalkyl
Investering Avskrivningstid Antagen  Årlig kostnad årlig kostnad år 1*

Årlig ränteintäkt avseende inkomst markförsäljning för uppförande av bostäder 2,50% ‐0,6 ‐0,6

Renovering befintligt stadshus 120 30 2,50% 7,0 7,0
Nybyggnadsdel av nytt stadshus 84 50 2,50% 3,8 3,8
Årlig driftkostnad för nytt stadshus inkl tillbyggnad 1,1 1,1 se separat rapport, el, fjärrvärme, va
Avgår driftkostnader för befintligt stadshus ‐1,1
Kostnader för paviljongetablering/avetablering 3 15,3 Utfaller under tre år per år
Driftkostnader paviljongetablering 0,8 Utfaller under tre år per år
Avgår hyreskostnad extern lokal ‐1,0 ‐1,0
Summa 9,2 26,4

* årlig kostnad under åren med evakuering i paviljonger

Alternativ 1

Alternativ 3

Alternativ 2

·. liil :f.-: TYRENS . :: 
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Evakueringskalkyl
Evakueringskostnader paviljonger 6000m2 under 36 månader 
 
Administration, myndighetsavgifter, besiktning     500 000 
  
Initiering och projekteringskostnader    1 000 000 
 
Markarbeten         570 000 
 
Etablerings- och avetableringskostnader  12 000 000 
 
Flyttkostnader för en flytt (en riktning)       400 000 
 
SUMMA    14 470 000 
 
Hyra 36 månader 6000m2 Paviljong  31 212 000 
 
SUMMA    45 682 000 
 
Vid hyra 24 månader avgår ca 8 500 000 
 
Evakueringskostnader paviljonger 3600m2 och hyra kontorslokaler 2400 m2 under  
36 månader 
 
Administration, myndighetsavgifter, besiktning     500 000 
  
Initiering och projekteringskostnader   1 000 000 
 
Markarbeten        350 000 
 
Etablerings- och avetableringskostnader   7 200 000 
 
Flyttkostnader för en flytt (en riktning)       500 000 
 
SUMMA    9 550 000 
 
Hyra 36 månader 3600m2 Paviljong  19 200 000 
 
Hyra 36 månader 2400m2 Kontor  11 600 000 
 
SUMMA    40 350 000 
 
Vid hyra 24 månader avgår ca 8 250 000 
 

Inplaceringsskiss 1
Moduler i 3 plan ger ca 4000 kvm

Inplaceringsskiss 2
Moduler i 2 plan ger ca 3600 kvm, 3 plan ger ca 6000 kvm
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RISKANAL YS alt 3 - Ängelholms stadshus, 60% evakuering till paviljonger frön befintligt stodshus vid en om- och tillbyggnod pö plots. 2018-05-25 
rev2018-06-12 

Besökarna 

Petsonalen 

Pc omerer 

Medborgarnos tillgonglighet 
till besöksparkering 
Medborgarnos generella 
tillgänglighet till service, med 
kollektivtrafik, gång, cykel. 

Flytten till det nya 

Arbetsmiljö layout 

Arbetsmiljö klimot 

Rekryteringsfråga 

/Sy;Jgriden Byggtrofik 

Verksamileren 

Byggstort 

Störningar, ljud. do mm, 
avspärrningar 

Sannolikhet 
1-3 

2 

3 

3 

3 

:< ·ek. 1-:> 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

,,~k-~ ' E 

2 

6 

9 

3 

6 

.,. 
, ) 

6 

4 

6 

3 

4 

6 

Kommemar 

Samma tillgänglighet for HKP, porkenngslosnmgen 
generellt troligen 1nte heller påverkod 
Med stodshuset uppdelat på flera platser kommer 
tillgängligheten förändras och det kon bli svårare att h1tto 
till rott service. Ett annat loge kon också bli sämre 
tillgänglighetsmässigt. 
Slutmålet, det mon v1ll. 

Inte optimolloyout. 

Evokuenngslokolerno får bättre rumshöJd och tekn1sk 
prestanda än befintliga lokaler, bro luft. Andra tillfälliga 
lokoler forutsätts ho ok standard . 

Det f1nns en potentiell nsk att det blir forändrade restider 
för ersonalen 

Kon användas som införsäljnmgsorgument t1ll ny lokal. 

Beroende på vad som går att forebyggo. De som flyttar 1n 1 
ond ro lokoler på on non plats slipper byggtrofiken. 
Nybyggnad förutsotter att pov1ljongerno or ovetoblerode. 

Avsaknad ov tillgänglighet till vattnet. promenadstråk, 
sämre norm1ljci, k va lite. De som flyttar in i andra lokoler på 
on non plats slipper byggtrohken. 
Nära vägen, ev. merkostnader, men idog också öppet mot 
parkeringen. De som flyttar 1n 1 andra lokoler på annan 

1------------~--------------.&~---~ plats slipper detta.'------------------., 

Somordning mellan lokolerna 

Utrustningen Möbler 

Ekonomin 

Hårdvara och IT 

Reservkraftsbyggnad 

Arkiv 

Kostnad för evakuering 

Ersättningslokaler 40% 

Detta måste fungera, men kan få stora effekter om det inte 
gör det. 
Kontinuitet, risk för glapp mellan gommol och ny. 
Borde finnas. ----------1 

Kostnad 19 milj för 36 mån evakuering. Det f inns incitament 
för att begränsa evakueringstiden. En delvis förhyrning i 
lokaler i andra delar av staden kan minska kostnaderna för 
evakueringen. 
Kostnad 12 milj för 36 mån förhyrning. Det kan vara svårt 
att hitta rätt lokaler som ör tillgängliga och det kan bli 
uppdelning på flera lägen och mer perifera lägen. 

liil • ••• •• •• TYRENS 
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prestanda än befintliga lokaler, bro luft. 

Mycket material att hålla redo på handlingar, material 
tappas bort eller förekommes. 
Stor vikt att möjlighet att upprätthålla driftsäkerhet 
under pågående flytt, påverkan på enskilda. 

Detta måste fungera, men kan få stora effekter om det 
inte gör det. 
Kontinuitet, risk för glopp mellan gommal och ny. 

Borde finnas. 

Kostnad 46 milj för 36 mån evakuering. Det finns 
incitament för att begränsa evakueringstiden även om 
den inte går att undvika helt i detta alt. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

 
I mars 2016 var den politiska styrguppen eniga om att en ombyggnad av befintligt 
stadshus i Ängelholm inte är rimligt utifrån kostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade i 
april 2016 att istället att lämna uppdrag att bl.a. utreda byggnation av ett nytt stadshus 
på annan tomt. 

 
 

1.2. Uppdrag och syfte 
 
 Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-13  

 
- att med hänsyn till genomförd byggnadsteknisk utredning inte genomföra en 

ombyggnad av befintligt stadshus. 
- att istället lämna uppdrag till kommundirektören att genomföra en utredning 

avseende etablering av stadshus på annan plats innefattande de delar som nämns 
i tjänsteskrivelsen. 

 
 Enligt tjänsteutlåtande 2016-03-29 så ska utredningen fokusera på: 
 
- Kostnadsberäkning (investeringar och framtida driftskostnader) för att uppföra ett 

nytt stadshus inkl. ytor för verksamheter som bör finnas i stadshuset men som idag 
inryms i externa förhyrningar  

- Undersöka intresset för att involvera andra parter i en nybyggnation 
- Förslag till fysisk placering av stadshuset 
- Bedömning av vad en försäljning av stadshuset kan inbringa för inkomster 
- Bedömning av om alternativ till eget ägande kan vara gynnsamt ur ekonomisk 

och/eller verksamhetsmässig synpunkt. 
 
 

1.3. Ansvariga och medverkande 
 
Stefan Marthinsson, ekonomichef 
Gabriel Löfqvist, fastighetsstrateg 
Olof Scholtz, t.f. lokalsamordnare 
Bertil Oresten, konsult NIRAS 
Ida Dimberg, konsult NIRAS 
 
 

1.4. Genomförande 
 

 Arbetet med förstudien genomfördes genom att stämma av uppdraget  
 utifrån det beslut som fattats av Kommunstyrelsen. Platsbesök gjordes på  olika  
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tänkbara lokaliseringar.  Flera platsbesök genomfördes även för att skapa en överblick 
och ett sammanhang för de olika tomternas placeringar i staden. Vidare undersöktes 
den strategiska Översiktsplanen 2035 för Ängelholms kommun, där man bl.a. tar upp 
vikten av att stärka Ängelholms roll i Öresundsregionen. Där framgick även en utblick 
av ”Kraftsamling Ängelholm, vision 2020” som sammanfattar Ängelholms styrkor och 
svagheter. En annan rapport som visat sig intressant är UrbanLabs strukturplan för 
stationsområdet i utredningen om ”Stationsstaden i Ängelholm” . 

 
 Ett flertal personer inom olika befattningar i kommunledningen har intervjuats för att 
 konkretisera fördelar och nackdelar för de tre lokaliseringarna: Industrigatan, 
 Parkskolan och Åsboskolan. De intervjuade hade i stort sett en enad uppfattning 
 om att en ny tomt närmare stationsområdet var intressant. De tidigare utredningarna 
 av UrbanLab  visade också på att det är lättare att påbörja stadsutvecklingen av 
 Ängelholm i ett område närmare stationsområdet för att knyta samman den centrala 
 staden. Genom intervjuer med stadsarkitekten och företrädare för markägaren 
 Jernhusen blev stationsområdet intressant att studera. Jernhusen utvecklar 
 stationsområden i andra delar av Sverige och ser stationsområden som en del i 
 stadsutvecklingen och koppling till resande, mötesplatser och kommunikationer. 
 När det gäller andra utredningar som gjorts för lokaliseringar finns Parkskolan som ett 
 alternativ i syfte att ge nya verksamheter i Parkskolan.  
 

I arbetsprocessen har följande personer intervjuats: 
 
• Stadsarkitekt, Pontus Swahn och Planchef, Helena Östling 
• Mark – och exploateringschefen, Lars-Gunnar Ludvigsson 
• Samhällschef, Mikael Fritzon 
• Projektchef, Jonas Henriksson 
• Jernhusen, Andreas Meyer 
• UrbanLab, Louise Lövenstierna och Peter Siöström, LTH 

 
 Analysarbete har gjorts genom att lista fördelar, nackdelar och kostnadsberäkningar 
 för de olika alternativen. Arbetet med förstudien har stämts av med projektgruppen 
 under utredningens gång. 
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1.5. Vision 
 
Under utredningen blev det tydligt att en vision för det nya stadshuset behövdes för 
att kunna jämföra för- och nackdelar med de olika lokaliseringarna mot bakgrund av 
kommentarerna från intervjuerna. 
 
Visionen som föreslagits är: 
 
• Vara en naturlig mötesplats för medborgare och kommunala samhällsfunktioner 
• Vara en attraktiv arbetsplats för anställda i kommunen 
• Samlokalisera alla kommunala funktioner för att främja samarbete och nya 

former av arbetssätt mellan enheter och kommunmedarbetare  
• Skapa bättre flöden mellan medarbetare och funktioner 
• Vara en del i stads – och centrumutvecklingen 
• Vara en förebild gällande miljöbyggnad 

 
 
1.6   Utgångsläge 
 
I alla alternativen har utgångsläget varit att det nya stadshuset har en storlek på ca 
7000 kvm med plats för ca 350 arbetsplatser. I vissa av alternativen bedöms 
möjligheter för en utbyggnad till ca 10 000 kvm för uthyrning och för egna framtida 
behov.  
 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Ung i Ängelholm ses som en senare 
etapp i arbetsprocessen och i så fall utifrån ett utökat lokalbehov på ca 10 000 kvm. 
Eventuellt kan även andra intressenter då vara intresserade. Detta medför dock en 
mer utdragen process, då flera parter bör involveras. 
 
I alla alternativ förutsätts att sanering av mark är nödvändig. 
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2. Förstudie - alternativa lokaliseringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Karta över Ängelholm. 

 
Tre lokaliseringsalternativ. 
 
De 3 lokaliseringsalternativ som uppdraget fokuserar på är: 
 

Alt 1. Industrigatan, tomt placerad vid järnvägen och nära den s.k. Scantomten. 
Alt 2. Parkskolan, att riva eller delvis riva Parkskolan, precis intill stadsparken. 
Alt 3. Åsboskolan, riva befintlig skola och använda tomten, bredvid 
brandstationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Industrigatan 

2. Parkskolan 

3. Åsboskolan 
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2.1 Alt 1. Industrigatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto: Industrigatan 

2.1.1. Gränser Industrigatan 
 
Tomten vid industrigatan gränsar till nybyggnation av bostäder och till järnvägen. 
Placeringen är en bit ifrån järnvägsstationen i söder och med ett visst avstånd till 
centrum. 

 

 
Bostäder byggs vid den s.k. Scan-tomten. 

Järnvägen gränsar till tomten. 
 

1 
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2.1.2. Fördelar och nackdelar Industrigatan 
 
Fördelar med Industrigatan 
 
• Kommunen äger marken och det finns gott om yta. 
• Det finns ett behov av en förändring av området, för att skapa ett mer attraktivt 

område. 
• En placering vid Industrigatan kan eventuellt generera någon restaurang och 

servicebutik till området. 
• Placeringen är relativt nära, men ändå något svårtillgängligt från 

järnvägsstationen. Det bidrar till närhet till arbetsplatser för inresande med 
tåg/buss. 

• Det är nära till kollektivtrafik. 
• I och med att kommunen äger tomten och det finns en plan med befintligt ägd 

fastighet för kommunens Intraprenad-verksamhet, så kan planeringen inför ett 
nytt stadshus bli en relativt snabb process. 

 
 Nackdelar med Industrigatan 
 

• Placeringen/läget, ingen närhet till/från centrum 
• Något svårtillgängligt för gående till/från centrum 
• Ingen naturlig mötesplats för medborgarna 
• Mindre verkstäder i direkt anslutning till tomten 
• Gränsar till bostadsområde och bostadsutbyggnad pågår. Det ger inget direkt 

mervärde för stadshuset eller bostadsområdet. 
• Mindre möjlighet till lönsam uthyrning till externa parter 

 
  

2.1.3. Teknisk status  
 

• Marksanering måste göras. 
• Rivning av befintlig byggnad, där Intraprenad idag arbetar. 
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2.2.  Alt.2 Parkskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Foto: Parkskolan 

 
2.2.1. Gränser Parkskolan 

Tomten vid Parkskolan gränsar till stadsparken och närliggande service och 
bostadskvarter.  

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkering och lägenheter 

Stadsparken 
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2.2.2. Fördelar och nackdelar Parkskolan 
 

Fördelar med Parkskolan 
 

• Kommunen äger marken 
• Placeringen, mitt i centrum, närhet till service/centrumhandel 
• Tillgänglighet för medborgarna, gångavstånd till allt 
• Stadsparken kan ges en annan och bättre koppling till stadshuset och nyttjas 

bättre 
• Levandegör centrum 
• Närhet till Nya Torg och andra samhällsfunktioner 
• Behålla fasaden mot stadsparken som är ett kännetecken för Ängelholm 
• Löser problematiken med nyttjande av Parkskolans tomt 
• Möjlighet till lönsam extern uthyrning 

 
Nackdelar med Parkskolan 

 
• Debatterad byggnad 
• Låta en central tomt användas till kontor istället för till bostäder 
• Placeringen bidrar inte till stadsutvecklingen, utan endast till en förtätning av 

staden 
• Omfattande rivning 
• Svårigheter med trafiksituationen 
• Längre process att få igenom politiskt 

 
 

2.2.3. Teknisk status  
 

• Det finns hussvamp konstaterad i Parkskolan, vilket gör det svårt att bibehålla 
byggnaden. Möjligen kan viss del av fasaden återanvändas.  

• Sammanfattningsvis visar tidigare utredningar att lokalerna i Parkskolan kräver 
omfattande renovering oavsett framtida nyttjande där människor ska vara 
verksamma i lokalerna.  
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2.3. Alt.3 Åsboskolan 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto: Åsboskolan 
 
 
 

2.3.1. Gränser Åsboskolan 
Tomten vid Åsboskolan gränsar till ett villaområde och en större väg. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kristian II’s väg 

Villakvarter 



12 
 

2.3.2. Fördelar och nackdelar Åsboskolan 
 
Fördelar med Åsboskolan 
• Kommunen äger marken 
• Relativt stor tomt 
• Byggnaden står delvis tom och är utdömd till vissa delar 
 
Nackdelar med Åsboskolan 
• Ingen naturlig koppling till centrum 
• Gränsar till ett villaområde 
• Anonymt ger inget mervärde för området 
• Ingen placering för ett stadshus, passar bättre för bostäder 
• Tomten kan säljas till förmån för bostäder 
 

2.3.3. Teknisk status  
 

• Rapporten ”Statusbesiktning av Åsboskolan” från 20160523 av JLosell 
Projektledning AB,  visar att det krävs stor och omfattande renovering om 
byggnaden skall kunna återställas.  

• Alla ytskikt och installationer behöver till viss del bytas ut.  
• Problem med otjänlig luft och arbetsmiljö, vilket kan vara en bidragande faktor 

till att projektering och lösningar på problemet kan blir svår och dyr. 
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2.4. Nytt Alt. 4 Stationsområdet 
 

 Under analysarbetet uppkom Stationsområdet som ett nytt  4:e alternativ till 
 lokalisering av nytt stadshus.  
 

2.4.1   Gränser Stationsområdet 
 Stationsområdet gränsar till parkeringsplatser och busshållsplatsen, samt järnvägen. 
 

 

 
 
 

 
2.4.2 Fördelar och Nackdelar med stationsområdet 
 
Fördelar med stationsområdet 
 
• Placeringen, nära järnvägsstationen, skapar en generator till konceptet 

Stationsstaden 
• Utredningen av UrbanLab visar att stationsstaden bidrar till en naturlig 

stadsutveckling för Ängelholm 
• Ett stadshus i det här området blir ett första steg i processen kring att skapa mer 

liv i stationsområdet och att binda samman staden 
• Knutpunkt för kommunikationer 

Parkering 

Busshållplats/Järnväg 
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• Välkomnande entré mot Ängelholms centrum 
• Större tillgänglighet för medborgarna 
• Skapa en naturlig mötesplats för Ängelholmsborna 
• Utökad service/restauranger vid stationen 
• Attraktivt läge för lönsam uthyrning till externa hyresgäster 
• Markägaren är positiv till förslaget och erbjuder markbyte eller köp av mark 

 
 Nackdelar med stationsområdet 
 

• Kommunen äger inte marken 
• Visst avstånd till centrum 
• Svårighet med placering p.g.a. tomtstorlek 

 
 2.4.3 Teknisk status 
 
 Befintligt stationsområde består av hårdgjord mark med stationshus, busshållsplats,  
 parkeringsplatser, vägar, samt parkmiljö med mindre bostäder. 
 
 
3. Kostnadskalkyler 

 
I figur 1 redovisas årskostnadskonsekvenser för de olika handlingsalternativen baserat på kalkyler 
utifrån för dagen kända förutsättningar. Nedan redogörs för de förutsättningar utifrån vilka 
kalkylerna är upprättade.  
 
Kapitalkostnader 
 
Kapitalkostnaderna i de redovisade kalkylerna utgörs av avskrivningar och internränta för år 1 
baserat på initiala produktionskostnadskalkyler. I produktionskostnadskalkylen ingår kostnader för 
eventuell rivning av befintlig byggnad, sanering av mark samt för uppförande av byggnad.  
 
Kalkylerna bygger även på att de intäkter som försäljningen av det befintliga stadshuset samt 
Åsboskolan genererar används för att finansiera det nya stadshuset och på så sätt minska 
räntekostnaderna. Internräntan för år 1 är beräknad utifrån en räntesats på 1,75% vilket motsvarar 
SKL förslag på internräntenivå för 2017. 
 
Avskrivningarna för respektive handlingsalternativ är beräknade utifrån den totala 
produktionskostnaden med hänsyn tagen till regler komponentredovisning. De olika 
komponentkategorierna, respektive komponents bedömda andel av totala produktionskostnaden 
samt avskrivningstider för respektive komponent framgår av tabell 1. 
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Tabell 1 - Förutsättningar för komponentindelning och beräkning av avskrivningar 

Komponent Andel av produktionskostnad  Livslängd 
Stomme 29% 80 
Fasad, Yttertak 9% 30 
Installation, ledningssystem 13% 30 
Fönster 7% 20 
VVS produktionssystem 6% 20 
Kök och sanitet 5% 30 
Transportsystem 2% 20 
Ytskikt 11% 10 
Styr och regler 3% 15 
Stomkomplettering 15% 30 
   

 

Driftkostnader 

Driftkostnaderna i de redovisade kalkylerna är beräknade utifrån riktvärden för de olika kostnadsslag 
som ingår. Riktvärdena är anpassade för att i möjligaste mån motsvara förutsättningarna för ett nytt 
stadshus i Ängelholms kommun. Driftskostnaderna är beräknade med hänsyn till arean för respektive 
handlingsalternativ. De kostnadsslag som ingår i den beräknade driftkostnaden samt riktvärde för 
respektive kostnadsslag framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2 - Kostnadsslag och riktvärden för beräkning av driftkostnader 

Kostnadsslag Riktvärde, kr/m² BRA 
Administration 25 
Försäkring 6 
Värme, fjärrvärme 35 
El, fastighetsenergi 11 
El, kontorslokaler 22 
El, kyla 17 
VA 4 
Tillsyn och skötsel, mark 10 
Tillsyn och skötsel, byggnader 10 
Tillsyn och skötsel, installationer 14 
Larm och säkerhet 0 
Sophämtning 8 
Lokalvård * 0 
    
Felavhjälpande underhåll 16 
Planerat underhåll * 0 

  

*Kostnader för lokalvård samt planerat underhåll ingår inte i de beräknade kalkylerna 
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För de handlingsalternativ där en potentiell uthyrning är möjlig har kostnader avseende värme och el 
räknats bort för den uthyrbara arean då dessa kostnader förväntas betalas av en potentiell hyresgäst 
och således inte belasta kommunen.   
 
Befintliga lokal – och hyreskostnader 
För att få de totala årskostnadseffekterna av att bygga ett nytt stadshus har nuvarande 
lokalkostnader på ca 3,7 mkr/år för det befintliga stadshuset dragits av. Detta gäller även 
hyreskostnaderna för de externt inhyrda lokalerna på Laxgatan 2, Storgatan 23, Östergatan 71 och 
Lärkgatan/Rönnegatan med 2,7 mkr/år. 
 
Potentiella framtida hyresintäkter 
I handlingsalternativ 2a och 4b förutsätts att kommunen bygger ett nytt stadshus på 10 000 m² BRA 
till skillnad från övriga handlingsalternativ där förutsättningarna avser en total area på 7 000 m² BRA. 
I kalkylerna för handlingsalternativ 2a och 4b förutsätts därför att kommunen kan hyra ut resterande 
3 000 ² BRA till en hyresintäkt motsvarande 1 300 kr/m².
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KOSTNADSKALKYLER 

 
Figur 1 - Kostnadskalkyler med årskostnadskonsekvens

Alternativ 1 Alternativ 2a Alternativ 2b Alternativ 3 Alternativ 4a Alternativ 4b
Objekt: Industrigatan Parkskolan Parkskolan Åsboskolan Stationsområdet Stationsområdet
Areabegrepp: BRA BRA BRA BRA BRA BRA
Area, totalt: 7 000 10 000 7 000 7 000 7 000 10 000
Area, för kommunen: 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Projektkalkyl á pris, kr/m² 
Tomtkostnader -
Produktionskostnader 30 000 210 000 000 300 000 000 210 000 000 210 000 000 210 000 000 300 000 000
Rivning, vanlig 200 600 000 580 000 580 000 626 200 0 0
Rivning, special 1 000 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0
Sanering - 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Total produktionskostnad 216 600 000 307 580 000 217 580 000 216 626 200 216 000 000 306 000 000

Försäljning bef. Stadshus 11 000 -55 363 000 -55 363 000 -55 363 000 -55 363 000 -55 363 000 -55 363 000
Försäljning Åsboskolan 2 000 -6 262 000 -6 262 000 -6 262 000 0 -6 262 000 -6 262 000

Totalt 154 975 000 245 955 000 155 955 000 161 263 200 154 375 000 244 375 000

Årskostnader
Kapitalkostnader, år 1 10 969 938 16 030 700 11 024 450 11 080 980 10 936 563 15 942 813
Årliga driftkostnader, (exkl PU) 1 235 622 1 481 322 1 235 622 1 235 622 1 235 622 1 481 322
Totala årskostnader 12 205 559 17 512 022 12 260 072 12 316 602 12 172 184 17 424 134
Totala årskostnader per m² 1 744 2 502 1 751 1 760 1 739 2 489
Hyresintäkter 1 300 0 -3 900 000 0 0 0 -3 900 000
Avgående kostnader för bef. stadshus -3 755 000 -3 755 000 -3 755 000 -3 755 000 -3 755 000 -3 755 000
Avgående externa hyreskostnader -2 695 536 -2 695 536 -2 695 536 -2 695 536 -2 695 536 -2 695 536
Nettokostnader, år 1 5 755 023 7 161 486 5 809 536 5 866 066 5 721 648 7 073 598
Nettokostnader, år 1 per m² (7 000 m²) 822 1 023 830 838 817 1 011
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4. Rekommendation 

 
4.1.  Äga eller hyra nytt stadshus? 

 
 Rekommendationen är att äga byggnader som långsiktigt behövs för den kommunala 
 verksamheten. 
 
Motivering äga: 

• Ingen fastighetsskatt 
• Har full rådighet över förändringar i byggnaden 
• Långsiktigt sjunker kostnaden över tiden i takt med att kapitalkostnaderna 

minskar (avskrivningar och ränta) 
• Kommunen kan låna till lägre ränta än övriga aktörer 
• Vid eventuell framtida försäljning är vinsten skattefri 

 
Motivering hyra: 

• Kan lämna byggnaden efter kontraktidens slut 
• Behöver inte låna upp kapital 
• Någon annan får sköta driften 

 
 Vår rekommendation är alt 4, stationsområdet och på så vis förverkliga visionen – 
 stationsstaden Ängelholm. 
 
 Stationsområdet är det bästa läget för ett nytt stadshus. Det finns flera möjliga 
 placeringar inom stationsområdet och alla bidrar till stadsutvecklingen av Ängelholm. 
 Placeringen innebär även en generator för processen och antaget planprogram att 
 fortsätta utvecklingen av stationsstaden Ängelholm. Stadshuset skapar med sin 
 placering vid stationen, en välkomnande entré till staden. 
  

4.2 Kommunperspektivet  
 

• Genom att sälja stadshuset till Ängelholmslokaler uppstår flera vinster: 
 

- Försäljningen ger en stor intäkt till kommunen, ca 55 mkr. 
- Avgående driftskostnader 2 mkr/år. 
- Avgående externa hyreskostnader 2,7 mkr/år 
- Krav på kommande åtgärder i byggnaden försvinner 
- Ängelholmslokaler/Ängelholmshem kan bygga om byggnaden till bostäder (upp till 15 000 

kr/kvm och fortfarande få relativt bra hyresnivåer) 
- Den stora tomten medger ytterligare plats för fler bostäder 
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• Genom att sälja Åsboskolan uppstår flera vinster: 
 

- Försäljningen ger en intäkt till kommunen på ca 6 mkr 
- Mark kan exploateras för bostäder 
- Extern exploatör eller Ängelholmslokaler kan köpa 

 
• Alternativ 1 Industrigatan – marken kan säljas eller bytas med markägare vid 

stationsområdet. 
 

• Alternativ 4 Stationsområdet är redan utrett och vision och planer finns 
framtaget av neutral part. Stadshuset kan byggas i etapper och hela 
stationsområdet utvecklas successivt. 

 
 

4.3 Kommunperspektivet alt 4b – Stationsområdet  
 

• Alt 4b innebär en yta för nytt stadshus på 10000 kvm. 
 

• Totalkalkylen för kommunen blir en utgift för nytt stadshus för 300 mkr, men 
med försäljning av nuvarande stadshus, och Åsboskolan och minskade kostnader 
för befintligt stadshus, samt externa hyresintäkter blir nettokostnaden ca 1 011 
kr/kvm och år.  
 

• Kommunnyttan blir att det kan byggas mer bostäder där infrastruktur redan finns 
i form av vägar och allmänna kommunikationer, samtidigt som man löser 
problemen med Åsboskolan och befintligt stadshus. I ett nytt större och mer 
funktionellt stadshus kan man samla kommunala och andra verksamheter för att 
kunna förbättra flöden och samarbeten. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 121                  Dnr   KS 2019/274  

Avsiktsförklaring mellan Ängelholms kommun och Jernhusen 
Stationer AB

Ärendebeskrivning
Jernhusen Stationer AB (”Jernhusen”) äger fastigheten Ängelholm 3:136 som omfattas av 
planprogram för Stationsområdet. Diskussioner mellan kommunen och Jernhusen har förts 
under flera år om vilka möjligheter det finns att exploatera området. 

Kommunen och Jernhusen har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring som bland annat 
reglerar framtida markbyten mellan parterna samt ersättningsnivåer. Företrädare för Jernhusen 
har undertecknat avsiktsförklaringen.

Mark som planläggs för allmän plats samt bussangöring inom Ängelholm 3:136 ska överföras 
till kommunen. Markbyte ska även ske så att kommunen och Jernhusen kan möjliggöra ett 
bebyggelsekvarter vardera. Syftet är för kommunen att uppföra ett nytt stadshus och för 
Jernhusen huvudsakligen bostadsbyggnation. 

Kommunen ska erlägga en ersättning om 200 kr/m2 för allmän plats samt bussangöring. Vid 
framtida markbyte av kvartersmark för bostäder och lokaler mellan parterna ska det utgå en 
ersättning om 1000 kr/m2. 

Kommunen har sökt planbesked för de två kvarteren. Därmed finns inte längre behov av 
tidigare planbesked, DNr 2015/724, som avslutas.
 
Avsiktsförklaringen är inte ett bindande avtal utan syftar till att uttrycka parternas 
gemensamma vilja att exploatera i stationsområdet. Avsiktsförklaringen följs upp med 
framtida fastighetsköp, överenskommelser om fastighetsreglering samt exploateringsavtal som 
är juridiskt bindande mellan parterna. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-29
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 17 maj 2019.
Kartskiss till tjänsteutlåtande
Avsiktsförklaring mellan Ängelholms kommun och Jernhusen Stationer AB



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Eric Sahlvall (L), Lars Nyander (S),
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD),  Liss Böcker (C), Maija Rampe (M) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad avsiktsförklaring

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal, 
överenskommelser om fastighetsreglering samt exploateringsavtal under förutsättning 
att de följer godkänd avsiktsförklaring. 

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten, med två exemplar av markanvisningsavtalen i original. 
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Avsiktsförklaring 

Mellan Ängelholms kommun, org. nr 212000-0977, ("Kommunen") och Jernhusen Stationer AB, 

org. nr 556616-7366, ("Jernhusen") avseende exploatering i stationsområdet. 

Kommunen och lemhusen kallas nedan gemensamt "Parterna" och var för sig "Part". 

l. Berörda fastigheter 
Fastigheter ägda av Kommunen: Sockerbruket 11, Ängelholm 3:47, Ängelholm 3:49, Ängelholm 
3:130, Pilen 10 

Fastighet ägd av Jernhusen: Ängelholm 3:136. 

2. Syfte 
Huvudsyftet med denna avsiktsförklaring är att enas kring riktlinjer och att lägga fast förutsättningar 

för Parternas fortsatta utredningar, förhandlingar och samarbeten. De stora dragen för markbyten, 
ersättningsnivåer, fördelning av kostnader och villkor i framtida överlåtelseavtal regleras i denna 

avsiktsförklaring. Ett markbyte kan möjliggöra bildande av ett kvarter vardera för exploatering. 
Kommunen har för avsikt att placera ett stadshus inom sitt kvarter och Jernhusen har för avsikt att 
exploatera för bostäder inom sitt kvarter. 

3. Bakgrund 
stationsområdet i Ängelholm kommer att genomgå en stor utveckling. Planprogram för 
stationsområdet i Ängelholm godkändes av kommunfullmäktige i oktober 2017 
("Stationsplanprogrammet"). I stationsplanprogrammet har en utredning av områdets förutsättningar 
gjorts tillsammans med en vision för området. stationsplanprogrammet är inte bindande men ligger 

till grund för detaljplaneringen av området. Området omfattar Ängelholms station samt 
omkringliggande kvarter och nya byggnader innehållande minst 135 000 kvm BTA bedöms kunna 
uppföras i området ("Stationsområdet"). 

Diskussioner mellan Kommunen och Jernhusen har pågått under flera år om vilka möjligheter det 
finns att tillskapa fler bostäder, lokaler och verksamheter inom stationsområdet. Under 2015 erhöll 
Jernhusen planbesked för bostäder på stationsområdet men planarbetet kom aldrig igång. 

I januari 2018 beslutade Kommunen om planbesked för detaljplan för Ängelholm 3: 136 m. fl. (KS 
2017 /709) som omfattar allmänna platser för infrastruktur, nytt område för bussangöring samt 
parkeringshus ("Detaljplan A"). För genomförande av Detaljplan A krävs att Kommunen förvärvar 

mark från Jernhusen. I Bilaga l redovisas de områden i Detaljplan A som avses bli allmän plats för 
gata (figur 2), kvartersmark för ny bussangöring (figur l) respektive kvartersmark för parkeringshus 
(område 3a och 3b). 

Diskussioner har även förts mellan Kommunen och Jernhusen avseende markbyten för att kunna 
ta fram en ny detaljplan ("Detaljplan B") innefattande två kvarter. Kvarteret i norr ska utvecklas 
för bostäder ("Bostadskvarteret") och kvarteret i söder ska utvecklas för kontor 
("Kontorskvarteret"). Planstart för Detaljplan B bedöms ske under 2019. Ambitionen är att 
detaljplanen ska drivas gemensamt av Partema fram till att antagande. På så sätt uppnås skalfördelar 
för bland annat utredningar som behövs i planprocessen. Partema kan komma överens om att 
kvarteren ska delas upp i två separata detaljplaner med olika tidpunkt för antagande. 
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Avsikten är att Jernhusen initialt ska äga och utveckla Bostadskvarteret och storleken på 

byggrätten bedöms till ca 14 000 BT A. Jernhusen har för avsikt att sälja det norra kvarteret vilket 

kan ske under planprocessen alternativt efter att detaljplan för kvarteret vunnit laga kraft. En 

köpare kan med fördel delta i planarbetet för att utforma detaljplanen efter tänkt byggnation. 

Avsikten är vidare att Kommunen ska äga och utveckla Kontorskvarteret för ett nytt stadshus och 

storleken på byggrätten bedöms till ca 14 000 BTA. Detaljplan B ska om möjligt medge bostäder 

som en alternativ användning i Kontorskvarteret i det fall stadshus inte skulle komma till stånd. 

4. Framtida överlåtelser och ersättning 
De områden som omfattas av avsiktsförklaringen redovisas på bilagd karta, Bilaga l . Arealerna är 

preliminära och fastställs slutligt när Detaljplan A och Detaljplan B vunnit laga kraft och 

fastighetsbildning genomförts. 

4.1 Detaljplan A 

4.1.1 Bussangöring 

En ny bussangöring planeras söder om stationen. Partema är överens om att figur l ska 
överforas från Ängelholm 3:136 till Kommunen. Ersättning till Jernhusen ska utgå med 200 

kr/m2
• 

4 .1.2 Allmän plats 

Område inom Jernhusens fastighet Ängelholm 3:136 som utgör allmän plats (figur 2) i 

Detaljplan A, och även i efterföljande detaljplaner (exempelvis figur 7), ska överföras från 

Ängelholm 3:136 till kommunal gatufastighet. Ersättning för allmän plats inom Detaljplan A 
ska utgå med 200 kr/m2

. 

4.1.3 Aterinvesteringskostnader för parkering 

När Kommunen tillträder område för allmän plats samt bussangöring förlorar Jernhusen del av 

sina befintliga parkeringsplatser inom fastigheten. Parterna är överens om att Kommunen vid 
överlåtelsen ska ersätta Jemhusen med 210 000 kronor för återinvesteringskostnader för 

parkeringsplatser. Ersättningen avser parkeringsplatser inom figur l och 2. Jernhusen ansvarar 

själva för utförandet av nya parkeringsplatser inom Ängelholm 3: 136. 
4.1 .4 Område för parkeringshus 

För att kunna minska behovet av parkering inom kvarteren på stationsområdet planeras det 

för att förlägga nya parkeringshus längs med järnvägen. Parkeringshusen kommer, förutom att 
försörja de bebyggda kvarteren med parkeringar, även att möjliggöra parkering för pendlare 

och besökare. Område för parkeringshus i Detaljplan A omfattar mark som i dagsläget ägs av 

Jemhusen (figur 3a och 3b), Trafikverket samt Kommunen avseende fastigheten Pilen 10. För 

full utbyggnad av parkeringshusen krävs marköverföringar mellan de tre fastigheterna. 
Jemhusen äger idag ett område som enligt Detaljplan A möjliggör uppförande av ett första 

parkeringshus. Det är vid framtagande av denna avsiktsförklaring inte bestämt om 

parkeringshus kommer att uppföras, och i det fall parkeringshus uppförs vilken Part som ska 
äga, bygga och drifta framtida parkeringshus. Ersättning ska utgå med 200 kr/m2 oberoende 

av om marköverföring sker till Kommunen eller till Jernhusen. 
4.1.5 Arrende för parkering 

I samband med att kommunen tillträder område för allmän plats samt bussangärning förlorar 
Jernhusen befintliga parkeringsplatser i stationsområdet. Partema är överens om att Jernhusen 

ska fä bibehålla befintliga parkeringsplatser till dess att kommunen behöver påbörja 

utförandet av allmän plats samt bussangöming. För ändamålet kommer ett arrendeavtal, utan 

ersättning, att träffas. 



4.2 Detaljplan B 
4.2.1 Bostadskvarteret och Kontorskvarteret 

I stationsplanprogrammet redovisas två kvarter för exploatering, Bostadskvarteret och 
Kontorskvarteret Genom ett markbyte mellan Kommunen och J ernhusen kan vardera Part 

erhålla ett helt kvarter. stationsplanprogrammet anger att kvarteren kan användas för en 
blandad bebyggelse med bostäder, lokaler och verksamheter. Parterna har möjlighet att i 
planarbetet för sitt kvarter driva önskad inriktning. De kommande byggrättema inom 
kvarteren har grovt uppskattats av planenheten på Kommunen till 14 000 m2 BT A för vardera 
kvarteret. 

4.2.2 Markbyte 
Parterna är överens om att Jernhusen ska erhålla Bostadskvarteret (figur 4a+5a). Figur 6a och 
6b kan komma att utgöra kvartersmark alternativt allmän plats för park. Detta avgörs slutligt i 
en framtida planprocess utifrån behovet av grönytor inom stationsområdet. 
Kommunen erhåller i sin tur Kontorskvarteret (figur 4b och 5b). Vid behov kan kvarteren 
behöva delas upp i två detaljplaner, detta avgörs under planprocessen. 
F ör att kunna bilda kvarteren enligt ovan behöver markbyte ske genom att område 4b överförs 
från Jemhusen till Kommunen och att område 5a och eventuellt även område 6a överlörs från 
Kommunen till Jernhusen. 

4.2.3 Ersättning 
Ersättning ska utgå med l 000 kr/m2 för de områden som överförs. Byggrätten inom områdena 
som överförs påverkar inte ersättningen. Ingen ersättning ska utgå för återinvestering av 
parkeringsplatser som Jernhusen förlorar inom området. Skulle framtida planläggning ange 
allmän plats (exempelvis figur 6a och 6b) inom Bostadskvarteret ska dessa områden överföras 
utan ersättning till Kommunen. 

5. Åtaganden och kostnadsfördelning 
5 .l Exploateringsbidrag 
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Kommunen ska utföra och bekosta anläggningar inom allmän plats. Jernhusen bidrar genom av 
Kommunen fastslaget exploateringsbidrag. Detta bidrag kommer att betalas av samtliga exploatörer 
inom stationsområdet utifrån den ny- och orobyggnation som kommer att ske. Exploateringsbidraget 
är preliminärt beräknat tilll200 kr/m2 BTA bostad samt 900 kr/m2 BTA lokaler. Möjlighet till 
reduktion av exploateringsbidraget för hållbarhetsåtgärder undersöks. Exploateringsbidrag per m2 

BT A ska beslutas och anges av Kommunen innan det första exploateringsavtalet skrivs för bostäder 
eller kontor inom stationsområdet. För Detaljplan A, som omfattar område för parkeringshus, ska 
Jemhusen inte erlägga något exploateringsbidrag. Uppräkning av exploateringsbidraget kommer att 
tillämpas för att reglera att exploatering kommer ske under lång tid inom stationsområdet. 

5.2 Parkering 
Kommunfullmäktige har, samtidigt som man godkände Stationsplanprogrammet, godkänt en 
parkeringsstrategi för stationsområdet. Parkeringsnormen för stationsområdet anger de krav som 
ställs på parkering vid byggnation, bland annat får maximalt 15% av parkeringsbehovet lösas inom 
den egna fastigheten. Största delen av parkeringsbehovet behöver därför ordnas på annat sätt. 
Planläggning i Detaljplan A pågår för att möjliggöra parkeringshus längs med järnvägen. Genom köp 
av parkeringsplatser i kommande parkeringshus kan behoven lösas. Kostnaden för 
parkeringsrättigheter är inte bestämd och inte heller vem som kommer att äga och drifta 
parkeringshusen. Kommunens och Jemhusens ambition är att förutsättningarna för hur 
parkeringshusen ska ägas och driftas är klara innan Detaljplan A antas. 
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5.3 Sanering 

Om fororenade massor i marken skulle finnas i en koncentration som kräver sanering for den i 

Detaljplan A respektive B tillåtna användningen svarar respektive part for den mark som ägdes före 

marköverföringama. Den part som exploaterar området svarar for utredning, schaktarbeten, sortering 

och transporter upp till sammanlagt 50 000 kronor. Om kostnaden for sanering överstiger 50 000 
kronor svarar tidigare ägare for den överstgutande delen. Den som exploaterar svarar for arbetet som 

hänfors till transporter och upptagning av massorna. Kostnaderna särredovisas for begäran om 
ersättning. 

5.4 Nätstation 
Öresundskraft har behov av att etablera en nätstation som ska stå fårdig vid årsskiftet 2019/2020. 
Öresundskraft har tillsammans med Jernhusen och Kommunen bedömt att en placering inom figur 3b 
är lämplig, söder om de tänkta parkeringshusen. Öresundskraft undersöker for närvarande 

forutsättningarna för en sådan placering. Område om 9*7 m for nätstation samt område for 
ledningsdragning ska då upplåtas med servitut inom Ängelholm 3: 136.0mråde for nätstation 
planläggs som E-område i pågående detaljplan och upplåts lämpligen med servitutsrättighet 
Ersättning för upplåtelsen bestäms mellan Jernhusen och Öresundskraft vid tecknande av 
servitutsavtal. 

6. Förvärv och fastighetsbildning 
6.1 Allmän plats samt bussangöring 

Överenskommelse om överlåtelse avseende allmän plats samt bussangöring tecknas samtidigt som 

överenskommelse om forvärv avseende del av Bostadskvarteret respektive Kontorskvarteret enligt 
punkt 6.3 nedan, dock senast innan Detaljplan A antas. Med stöd av pågående planarbete kan en 
ansökan om fastighetsreglering eventuellt vilandeforklaras av Lantmäteriet. Kommunen ansöker och 
bekostar lantmäteriförrättning för överföring av allmän plats samt område för bussangöring. Tillträde 
till områdena bestäms vid tecknande av överenskommelse om överlåtelse och ska anpassas efter när 
Kommunen behöver påhölja utförandet, dock senast när detaljplan för området vunnit laga kraft. 

6.2 Parkeringshus 
Avtal avseende nödvändiga markförvärv för parkeringshusen ska tecknas när partema är överens om 

formerna för ägande och drift av parkeringshusen. Den part som förvärvar mark för parkeringshus 
betalar förrättningskostnader för denna del. 

6.3 Bostadskvarteret och Kontorskvarteret 
Avtal om förvärv avseende markbyte för att skapa Bostadskvarteret respektive Kontorskvarteret 
tecknas så snart planbesked erhållits. Förvärven kan behöva förnyas till följd av tidsåtgången för 
planarbetet eller överklagande av densamma. Markbytet ska ske genom två separata förvärv, 
eftersom planarbetet kan komma att delas in i två detaljplaner för respektive kvarter, med olika 
tidpunkter för antagande och laga kraft. Kostnaderna för fastighetsbildning som uppstår till följd av 
markbytet för kvarteren ska betalas av mottagande part. Tillträde till områdena bestäms vid 
avtalstecknandet och ska anpassas till när Kommunen och Jernhusen behöver påhölja exploateringen, 
dock senast när detaljplanen för respektive kvarter vunnit laga kraft. Jernhusens förvärv kan komma 
att genomföras av annat bolag i Jernhusenkoncemen. 

7. Plankostnader 
Kommunen betalar samtliga kostnader kopplade till planarbetet avseende Detaljplan A. Kommunen 
har vid undertecknande av denna avsiktsförklaring sökt planbesked för Detaljplan B. Positivt 
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planbesked väntas kunna lämnas vid samma tidpunkt som godkännande av denna avsiktsforklaring. 
Plankostnaderna for Detaljplan B ska fordelas lika mellan Jernhusen och Kommunen. 

8. Option Kontorskvarteret 
Skulle en placering av stadshus inte ske inom Kontorskvarteret ska Kommunen erbjuda Jernhusen att 
forvärva marken innan den bjuds ut till övriga marknaden. Köpeskillingen ska då vara 
marknadsmässig utifrån tillåten användning i detaljplan och marknadsvärdet tas fram genom extern 
värdering. 

9. Exploateringsavtal 
Innan respektive detaljplan antas ska bindande exploateringsavtal tecknas mellan Kommunen och 
Jernhusen. Exploateringsavtalen ska godkännas genom politiskt beslut i samband med respektive 
detaljplans antagande. Exploateringsavtalen ska baseras på denna avsiktsforklaring och ske i 
samstämmighet med densamma. I samband med tecknande av exploateringsavtal för 
Bostadskvarteret ska Jernhusen ställa säkerhet avseende uppskattat exploateringsbidrag samt 
kostnad for parkeringsrättigheter. 

10. Giltighet 
Denna avsiktforklaring utgör inte något bindande avtal mellan partema utan syftar ti ll att uttrycka 

parternas gemensamma avsikt att fullfolja intentionerna. Endera part har därmed rätt att intill 
bindande avtal träffas välja att avsluta forhandlingarna utan rätt till ersättning for någon part. 

A vsiktsforklaringens giltighet villkoras av kommunstyrelsens godkännande. 

Denna avsiktsforklaring har upprättats i två (2) exemplar varav partema har tagit var sitt. 

Ängelholm 2019-
Ängelholms kommun 

Stockholm 2019- O'S" ...-9:1-
Jernhusen Stationer AB 



Bilaga 1. Kartskiss över markbyten mellan Angelholms kommun och Jernhusen 
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Figur 1: kvarter buss, Jemhusen 
Figur 2: AP gata, Jemhusen 
Figur 3a: kvarter P-hus, Jernhusen 
Figur 3b: ev. kvarter Phus, Jemhusen 
Figur 4a: kvarter bostad/kontor, Jernhusen 
Figur 4b: kvarter bostad/kontor, Jernhusen 
Figur Sa: kvarter bostad/kontor, Kommunen 
Figur Sb: kvarter bostad/kontor, Kommunen 
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Figur 6a: AP park/kvarter bostad/kontor, Kommunen 
Figur 6b: AP park/kvarter bostad/kontor, Jernhusen 
Figur 7: AP gata, Jemhusen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 109                  Dnr   KS 2019/192  

Försäljning av fastigheten Syrsan 1, "Läkarvillan" till Hälsostaden 
Ängelholm AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Syrsan 1 har under lång tid varit på kommunens förteckning över fastigheter som 
är tänkta att avyttras. Fastigheten är belägen vid Ängelholms Sjukhus, norra sjukhusområdet. 
Inom fastigheten finns den så kallade ”Läkarvillan” som disponeras för verksamhet av 
Individ- och familjeomsorg på Ängelholms kommun. 

Hälsostaden Ängelholm AB (köparen) har under många år arrenderat södra delen av 
fastigheten för etablering av ett tillfälligt projektkontor. Köparen har visat intresse av att 
förvärva fastigheten varför förslag till köpekontrakt tagits fram för Syrsan 1.

Förslag till köpekontrakt anger bland annat att köparen tillträder fastigheten senast den 1 
januari 2020 samt att köpeskilling ska erläggas med 3,8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-29
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 17 maj 2019
Köpekontrakt
Bilaga 1 till köpekontrakt, Värdering genomförd av Widehov Konsult AB

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag från Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Åsa Larsson (S), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten, med två exemplar av köpekontraktet i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 63                  Dnr. KS 2019/192  

Försäljning av fastigheten Syrsan 1, ”Läkarvillan”, till Hälsostaden 
Ängelholm AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Syrsan 1 har under lång tid varit på kommunens förteckning över fastigheter som 
är tänkta att avyttras. Fastigheten är belägen vid Ängelholms Sjukhus, norra sjukhusområdet. 
Inom fastigheten finns den så kallade ”Läkarvillan” som disponeras för verksamhet av 
Individ- och familjeomsorg på Ängelholms kommun. 

Hälsostaden Ängelholm AB (köparen) har under många år arrenderat södra delen av 
fastigheten för etablering av ett tillfälligt projektkontor. Köparen har visat intresse av att 
förvärva fastigheten varför förslag till köpekontrakt tagits fram för Syrsan 1.

Förslag till köpekontrakt anger bland annat att köparen tillträder fastigheten senast den 1 
januari 2020 samt att köpeskilling ska erläggas med 3,8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 17 maj 2019
Köpekontrakt
Bilaga 1 till köpekontrakt, Värdering genomförd av Widehov Konsult AB

Föredragande tjänsteperson
Annika Andersson mark- och exploateringsingenjör föredrar ärendet.

Yrkanden 
Lars Nyander (S ) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M) instämmer.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten, med två exemplar av köpekontraktet i original.
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 Mark- och exploateringsingenjör
 Annika Andersson
 0431-468981
 annika.andersson3@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Försäljning av fastigheten Syrsan 1, ”Läkarvillan”, till Hälsostaden 
Ängelholm AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Syrsan 1 har under lång tid varit på kommunens förteckning över fastigheter som 
är tänkta att avyttras. Fastigheten är belägen vid Ängelholms Sjukhus, norra sjukhusområdet. 
Inom fastigheten finns den så kallade ”Läkarvillan” som disponeras för verksamhet av 
Individ- och familjeomsorg på Ängelholms kommun. 

Hälsostaden Ängelholm AB (köparen) har under många år arrenderat södra delen av 
fastigheten för etablering av ett tillfälligt projektkontor. Köparen har visat intresse av att 
förvärva fastigheten varför förslag till köpekontrakt tagits fram för Syrsan 1.

Förslag till köpekontrakt anger bland annat att köparen tillträder fastigheten senast den 1 
januari 2020 samt att köpeskilling ska erläggas med 3,8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 17 maj 2019
Köpekontrakt
Bilaga 1 till köpekontrakt, Värdering genomförd av Widehov Konsult AB

Utredning
Köparen har under många år arrenderat södra delen av fastigheten Syrsan 1 för etablering av 
ett tillfälligt projektkontor. Köparen har under denna tid visat intresse av att förvärva 
fastigheten i sin helhet. Köparen har även bekostat en ändring av gällande detaljplan för 
fastigheten. Tillåten användning enligt detaljplanen är idag kontor, bostad, hälsovård samt 
äldrevård.

Ett förslag till köpekontrakt har tagits fram för försäljning av Syrsan 1. 

Innehåll i köpekontrakt
Köparen tillträder fastigheten så snart verksamhet i befintlig byggnad har flyttat, dock senast 
den 1 januari 2020. 

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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Köpeskillingen för fastigheten är 3,8 miljoner kronor och är bestämd utifrån en oberoende 
värdering gjord i mars 2019 av Widehov Konsult AB. 

Fastigheten säljs i befintligt skick. Genomförd besiktning i samband med värdering visar att 
byggnaden har ett relativt omfattande underhållsbehov avseende bl.a. fönster, tekniska 
installationer, invändiga ytskikt m.m. Köparen är informerad om fastighetens skick och har 
valt att inte själva besiktiga fastigheten.

Nytt servitut bildas till förmån för kommunal gatufastighet att inom södra delarna av Syrsan 1 
bibehålla, underhålla och förnya befintliga gång- och cykelvägar. 

Pågående verksamhet
Befintlig byggnad inom Syrsan 1 disponeras av Individ- och familjeomsorg på Ängelholms 
kommun för upphandlad verksamhet ”Änglamark”. Köparen ska inte överta befintlig 
verksamhet i byggnaderna. Arbete pågår inom Individ- och familjeomsorg att med stöd av 
Fastighetsenheten hitta en ersättningslokal för verksamheten. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten, med två exemplar av köpekontraktet i original.

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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Köpekontrakt    

 
Säljare  Ängelholms kommun          (212000-0977) 

262 80 Ängelholm,  
nedan kallad ”Säljaren”  

 

Köpare   Hälsostaden Ängelholm AB          (556790-5707) 

C/o Wihlborgs Fastigheter AB 
Terminalgatan 1 
252 78 Helsingborg  
nedan kallad ”Köparen” 

 

Fastighet Ängelholm Syrsan 1, nedan kallad ”Fastigheten”.   

 
Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till  

Köparen. 
  

Köpeskilling Köpeskillingen för Fastigheten är 3 800 000 kronor.  

 
Köpeskillingen är bestämd utifrån värdering gjord i mars 2019 av 
Widehov Konsult AB, se Bilaga 1. 
 
Köparen ska erlägga tio (10) procent av total köpeskilling som 
handpenning inom en månad från att köpeavtalet är undertecknat 
och godkänt av kommunfullmäktige. Handpenningen återbetalas inte 
i det fall köpet inte fullbordas och detta beror på omständigheter som 
Köparen råder över. 
 

Tillträde och köpebrev Fastigheten ska tillträdas så snart verksamheten i befintlig byggnad 

har flyttat, dock senast den 1 januari 2020.  
På tillträdesdagen erläggs resterande del av köpeskillingen. Säljaren 
överlämnar kvitterat köpebrev samt övriga handlingar som tillhör 
fastigheten. Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten 
övergår först på tillträdesdagen. 

 

Villkor Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige 

godkänner detta avtal, att köparens styrelse godkänner avtalet samt 
att köpeskillingen erläggs enligt ovan. Skulle detta inte ske är 
köpekontraktet i alla delar förfallet. Ingen av parterna har rätt att 
kräva ersättning av andra parten på grund av avtalsbrott eller för 
nedlagda kostnader. 
 

Fastighetens skick Fastigheten överlåts i befintligt skick. Vid tillträdet ska verksamhet i 
befintlig byggnad ha flyttat ut så att byggnaden är tom. 
Det har vid okulär besiktning inför värdering konstaterats att 
befintlig byggnad inom fastigheten har ett omfattande 



2 (3) 
 

underhållsbehov. Köparen är informerad om byggnadens skick och 
har valt att inte besiktiga fastigheten vidare.  
 

Säljarens åtaganden Säljaren garanterar att fastigheten är försäkrad fram till 

tillträdesdagen. Säljaren står faran för fastigheten fram till den 
avtalade tillträdesdagen.  

 
 Köparen ska under tiden fram till tillträde ges möjlighet att utföra 

undersökningar och besiktning för framtagande av underhållsplan.  
 

Belastningar Fastigheten överlåts gravationsfri och fri från nyttjanderätter och 

servitut med undantag av nybildat servitut enligt nedan. 
 

Nybildat servitut Köparen och Säljaren är överens om att nytt servitut ska bildas. 

Servitutet medger rätt för Ängelholms kommun, så som ägare av 
Ängelholm 3:122, att inom Syrsan 1 bibehålla, underhålla och förnya 
befintliga gång- och cykelvägar i södra delen av fastigheten, se röda 
linjer i kartskissen nedan.  
Ingen ersättning ska utgå för upplåtelsen. Säljaren ombesörjer att 
servitutsavtalet skriv in i fastighetsregistret. 
 

 
 
Arrendeavtal Köparen arrenderar för närvarande södra delen av Syrsan 1 genom 

lägenhetsarrende undertecknat 2019-02-13. Arrendet upphör att gälla 
utan uppsägning 2019-12-31.  
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Fastighetens kostnader Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens 

intäkter för tiden fram till tillträdesdagen. För tiden därefter övergår 
kostnader och intäkter på Köparen.  

  

Lagfart Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader 

som uppkommer med anledning av detta. Köparen äger även rätt att 
fullfölja köpet genom fastighetsreglering till Köparens befintliga 
fastighet Ängelholm 3:139. Köparen står i detta fall för omkostnader 
tillhörande fastighetsregleringen. 

 

Jordabalken m.m. Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap 

jordabalken angående köp av fast egendom och andra i 
förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

 
 
Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Ängelholm 2019-        Ängelholm 2019-   
För Ängelholms kommun För Hälsostaden Ängelholm AB 
  
 
………………………………  ………………………………. 
 
 
……………………………….                                       ………………………………. 
 
Bevittnas: 
 
………………………………   
 
 
………………………………  
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SAMMANFATTNING 

 
Värderingsobjekt: Ängelholm Syrsan 1  
 
Adress: Södra vägen 15 – 17 m.fl. 
 
Uppdragsgivare: Ängelholms kommun, SST/Fastighetsenheten, gm. Gabriel Löfqvist 
 
Upplåtelseform: Äganderätt 
 
Lagfaren ägare: Ängelholms kommun (212000-0977)   
 
Tomtareal: 2 333 kvm 
 
Typkod: 823, specialenhet vårdbyggnad 
 
Inteckningar: Gravationsfri 
 
Total uthyrningsbar area: Cirka 480 kvm LOA (ovan mark) 
 
Hyresintäkter: Cirka 423 tkr för helåret 2019, motsvarande 882 kr/kvm 
 
Normaliserat driftnetto: Cirka 231 tkr för helåret 2019, motsvarande 482 kr/kvm 
 
Byggrätt, södra delen: Cirka 550 kvm BTA (för kontor, bostad, hälsovård samt äldrevård) 
 
Syfte: Marknadsvärdebedömning för internt strategiskt beslutsfattande 
 
Värdetidpunkt: Mars 2019 
 
Marknadsvärde, inkl. byggrätt: 3 800 000 kr (3,8 mkr) motsvarande cirka 7 900 kr/kvm 
 
Initial direktavkastning: 6,1 %   
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1 Uppdraget 

1.1 Uppdragsgivare och syfte 

Av Ängelholms kommun (SST/Fastighetsenheten), genom Gabriel Löfqvist, har Widehov Konsult AB 
erhållit uppdraget att bedöma marknadsvärdet av ovan rubricerat objekt.  
 
Syftet med värderingen är att den ska ligga till grund för internt strategiskt beslutsfattande. 

1.2 Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är mars 2019. 

1.3 Värderingsförutsättningar 

Värdebedömningen baseras på bortseende från nu gällande arrendekontrakt mellan Ängelholms 
kommun och Hälsostaden Ängelholm AB samt att ny innehavare av värderingsobjektet, vid förvärvs-
tillfället, kan disponera lokalerna i den äldre befintliga byggnaden (läkarvillan). 
 
Värdebedömningen grundar sig vad avser sakuppgifter på erhållen information från uppdragsgivaren 
och därtill från sedvanliga publika register. 
  
Värdebedömningen gäller under förutsättning att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är 
i behov av sanering. Vidare att det inte föreligger någon annan form av miljömässig belastning som 
exempelvis kan innebära att ett efterbehandlingsansvar eller att någon annan påföljd enligt miljöbalken 
kan komma ifråga. 
 
Någon närmare kontroll utöver en allmän rimlighetskontroll har inte utförts inom ramen för detta 
uppdrag. Widehov Konsult AB ikläder sig inte något ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av 
att uppdragsgivaren lämnade sakuppgifter, vilka lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 
ofullständiga. För uppdraget gäller i övrigt bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om inte något 
annat framgår enligt nedan. 
 
 

2 Underlag 
En översiktlig okulär besiktning utfördes 2019-03-20 av undertecknad värderingsman då fastigheten 
inspekterades. Vid besiktningen medverkade Gabriel Löfqvist som uppdragsgivarens representant. 
Utförd besiktning är inte av sådan omfattning att den kan läggas till grund för talan enligt 4:e kapitlet 
Jordabalken.  

2.1 Övriga underlag 

• Allmän information om fastigheten, erhållen av uppdragsgivaren 

• Värdeutlåtande, Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB, daterat 2017-03-06   

• Allmänt om Ängelholms kommun, www.angelholm.se 

• Statistik, www.malmo.se samt www.scb.se 

• Gällande detaljplan och planbestämmelser, www.metria.se 

• Allmänt om fastighetsmarknaden, www.datscha.se 

• Utdrag ur fastighetsregistret, www.metria.se 

• Digitaliserat ortspris, www.svefa.se 
 

Någon mer ingående kontroll än en ren rimlighetskontroll, av om de lämnade uppgifterna är korrekta, 
har inte utförts. 

http://www.angelholm.se/
http://www.malmo.se/
http://www.scb.se/
http://www.metria.se/
http://www.datscha.se/
http://www.metria.se/
http://www.svefa.se/
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3 Marknadsanalys 

3.1 Sverige och svensk ekonomi 

Svensk ekonomi är alltjämt stark, trots en avmattning mot slutet av 2018. Den expansiva finans- och 
penningpolitiken, i Sverige och i omvärlden, stimulerar efterfrågan på bred front. Utmaningar finns 
dock, till exempel på bostads- och arbetsmarknaden. En fortsatt avmattning av den svenska ekonomin 
under 2019 är att vänta. 
 
BNP för Q3 2018 ökade med cirka 1,6 % jämfört med motsvarande period 2017, men minskade med 0,2 
% jämfört med Q2 2018. En fortsatt expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt 
ekonomisk återhämtning i omvärlden bidrar till att svenskt BNP under 2018 väntas uppgå till cirka 2,5 %. 
Under 2019 väntas BNP-tillväxten växla ner, bland annat som en följd av att penningpolitiken börjar 
normaliseras och att finanspolitiken väntas bli mer åtstramande. 
 
Offentlig konsumtion och hushållens investeringar har legat bakom en stor del av senare års starka 
tillväxt, men dess bidrag till BNP väntas minska framöver. Exporten, stärkt av den svaga svenska kronan 
och goda investeringskonjunkturen i omvärlden, väntas utgöra en allt viktigare del av tillväxten 
framöver. 
 
Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och 
politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, 
förskola/skola samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de 
demografiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten. Åtstramning 
av finanspolitiken är att vänta. 
 
Riksbanken beslutade i december 2018 att höja reporäntan med 0,25 %-enheter, till -0,25 %. Den 
svenska konjunkturen är fortsatt stark med goda förutsättningar för att inflationen ska stabiliseras kring 
målet om 2 %, något som medför att behovet av en fortsatt expansiv penningpolitik minskat något. 
Räntebanan har sänkts något med nästa höjning sannolikt först under andra halvåret 2019 (kommande 
räntehöjningar anpassas efter konjunktur- och inflationsutveckling). Återinvesteringarna av förfall och 
kupongbetalningar i statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare. Riksbanken fortsätter att varna för 
hushållens höga och stigande skuldsättning, något de anser bör hanteras med riktade åtgärder inom 
bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det emellertid värt att 
notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att ta höjd för kommande 
räntehöjningar. 
 
Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Den goda utvecklingen väntas fortsätta, men i något 
långsammare takt. Under 2019 och 2020 väntas sysselsättningen öka med cirka 65 000 respektive cirka 
46 000 personer. Arbetslösheten väntas dock öka något, från cirka 6,4 % 2018 (prognos, att jämföra 
med cirka 6,7 % 2017) till cirka 6,5 % respektive cirka 6,7 % för 2019 och 2020. Detta förklaras av en 
fortsatt ökning av arbetskraften, till stor del med personer som står långt från arbetsmarknaden. Bristen 
på utbildad arbetskraft medför att nyanställningarna bromsar in samtidigt som högkonjunkturen går in i 
en mer mogen fas vilket successivt dämpar efterfrågan av arbetskraft och tillväxten av nya jobb. 
 
Antalet jobb blir fler i hela Sverige. Storstadsregionerna väntas dock stå för den tydligaste tillväxten på 
grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och en stark tjänstesektor. Syssel-
sättningsökningen väntas till största del ske bland utrikes födda, till vilka 8 av 10 nya jobb väntas gå. Det 
är också inom denna grupp där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns, för inrikes födda ligger 
arbetslösheten på historiskt låga nivåer. Arbetsmarknaden väntas emellertid vara fortsatt polariserad 
där grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden har svårt att hitta anställning. Utmaningarna på 
arbetsmarknaden ställer stora krav på bl.a. ökad utbildning och på ökad rörlighet. 
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3.2 Den svenska investeringsmarknaden 

Transaktionsvolymen för 2018 bedöms till cirka 150 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Sett på årsbasis 
indikerar detta en minskning jämfört med 2017 då transaktionsvolymen uppgick till cirka 180 mdkr. Till 
köparna hör främst svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer snävt investeringsfokus med en stor andel 
av investeringarna i storstäderna, och särskilt då i Stockholm, eller genom nischade fastighetsportföljer. 
 
Bostadsfastigheter utgör som tidigare det stora segmentet med ett stort intresse för i princip samtliga 
delmarknader och även för olika typer av nischade boenden. Logistik/lager upplever en fortsatt stark 
efterfrågan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. Marknaden för hotellfastigheter är stark 
med en hög investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. Externhandel och livsmedelshandel 
har sett en stark utveckling under senare år men denna bedöms nu ha dämpats. Samhällsfastigheter är 
fortsatt attraktiva investeringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter, 
med hyresgäster från offentlig sektor som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar 
fördelar från såväl detta segment som för kontorsmarknaden i stort. 
 
Med låga direktavkastningskrav – och stor konkurrens om det förhållandevis begränsade utbudet av 
kvalitativa objekt – har investerare under senare år i allt större utsträckning sökt sig till vad som tidigare 
ansetts vara sekundära marknader och/eller objekt. Inom vissa delmarknader bedöms det finnas viss 
potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav men överlag bedöms den goda utvecklingen ha 
planat ut. Framöver bedöms värdetillväxten främst komma genom stigande hyror snarare än från 
sjunkande direktavkastningskrav. 
 
Fastighetsmarknaden bedöms således överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det 
kommande året. Det kvarstår en underliggande ”politisk osäkerhet” på investeringsmarknaden 
(ränteavdragsbegränsningar, paketeringsutredning m.m.) som skapar viss oro och osäkerhet på den 
kommersiella fastighetsmarknaden. 
 
Risk för stigande avkastningskrav under året bedöms främst finnas för objekt med investeringsbehov 
(moderniserings- och anpassningsbehov, eftersatt underhåll etc.) på svaga delmarknader. Med stigande 
räntor framöver torde detta även senare att reflekteras i direktavkastningskraven. 
 
Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads- och regionala tillväxt-
marknader, har bromsat in något på grund av en svagare utveckling på privatmarknaden och på fortsatt 
stigande bygg- och exploateringskostnader. På flera regionala delmarknader noteras dock fortfarande 
rekordnivåer för bostadsbyggrätter. 

3.3 Ängelholms kommun 

Ängelholm är beläget på den skånska västkusten cirka 3 mil norr om Helsingborg. Staden blickar ut över 
den vackra Skälderviken med närhet till de populära sommarorterna Mölle, Vejbystrand, Torekov och 
Båstad. Förutom Helsingborg (30 km) når man med enkelhet Landskrona (50 km), Malmö (90 km) och 
Köpenhamn (130 km) via E6/E20 söderöver med bil. Norröver når man Halmstad (55 km), Varberg (120 
km) och Göteborg (190 km). Ängelholm är tillgängligt med flyg via Ängelholm-Helsingborg Airport, 
beläget strax utanför Ängelholms tätort. Den närmsta stora internationella flygplatsen är Köpenhamns 
flygplats (120 km). 
 
Ängelholms kommun har cirka 42 000 invånare. Detta är i paritet med Landskrona (45 000) och 
Trelleborg (45 000). Likt dessa två skånska orter har även Ängelholm upplevt en stark befolkningstillväxt 
de senaste 10 åren. Sedan 1986 har Ängelholm växt med cirka 30 % (källa: SCB). 
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Enligt kommunens egna prognoser kommer befolkningen i kommunen att öka från cirka 42 000 till cirka 
46 500 personer år 2026. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt cirka 488 personer per år och 
födelsenettot cirka 22 personer per år för ett totalt tillskott till kommunen om cirka 510 personer per år 
(källa: Befolkningsprognos 2017 – 2026 Ängelholms kommun). 
 
De fem branscher som sysselsätter flest personer i Ängelholms kommun är vård, omsorg och sociala 
tjänster (21 %), följt av handel (15 %), byggverksamhet (10 %), företagstjänster (10 %) respektive 
utbildning (9 %) (källa: SCB RAMS). Största privata arbetsgivare (2017) är Swerock AB med 525 anställda, 
Tommy Nordbergh Åkeri AB med 325 anställda samt Hemocue AB med 275 anställda.    
 
År 2017 fanns det totalt cirka 19 600 bostäder i Ängelholm. Av dessa bestod cirka 50 % av äganderätter, 
cirka 37 % av hyresrätter och cirka 13 % av bostadsrätter. Under 2017 färdigställdes cirka 90 lägenheter i 
kommunen. I genomsnitt bor det 2,13 invånare per lägenhet i Ängelholm, vilket jan jämföras med 2,08 
invånare per lägenhet i riket (källa: SCB). 
 
De största ägarna av hyresfastigheter innehållande bostäder i kommunen, i.f.h.t. taxerad bostadsarea, 
är Ängelholms kommun (208 000 kvm), Melin Förvaltnings AB (57 000 kvm), Brogripen Fastigheter AB 
(45 000 kvm), Backahill AB (36 000 kvm) respektive Leeman & Olsson (20 000 kvm). De största ägarna av 
hyresfastigheter innehållande lokaler i kommunen, i.f.h.t. taxerad lokalarea, är Backahill AB (59 000 
kvm), Brännbornsföretagen AB (41 000 kvm), Ekhaga Utveckling AB (24 000 kvm), Ängelholms kommun 
(15 000 kvm) respektive Melin Förvaltnings AB (12 000 kvm) (källa: www.datscha.se). Nedan följer övrig 
och sedvanlig statistik (källa: www.ekonomifakta.se). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.datscha.se/
http://www.ekonomifakta.se/
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4 Beskrivning av värderingsobjektet 

4.1 Läge 

Värderingsobjektet är beläget vid Ängelholms Sjukhus, norra sjukhusområdet, cirka 2 km söder om 
centrum med adress Södra vägen 15 – 17 m.fl. i Ängelholms kommun. Den omgivande bebyggelsen 
utgörs förutom av byggnader för vårdverksamhet av flerbostadshus innehållande bostäder respektive 
småhus. Se vidare bilagda kartor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Källa: www.eniro.se 

4.2 Ägarförhållanden 

Ängelholms kommun (212000-0977) är, sedan 1994-02-21, i enlighet med det publika fastighetsregistret 
lagfaren ägare till värderingsobjektet. 

4.3 Tomt 

Värderingsobjektet omfattar en total areal om cirka 2 333 kvm, vilken innehas med äganderätt. Ej 
bebyggda delar av tomten utgörs bl.a. av hårdgjorda uppställnings- och kommunikationsytor, anlagd 
trädgård med gräs och välvuxna träd. Vatten och avlopp är anslutet till det allmänna nätet. 

4.4 Planförhållanden 

Fastigheten omfattas av detaljplan, Ängelholm 3:139 m.fl., inskriven 2015-06-22. Planens genom-
förandetid gäller t.o.m. 2020-07-17. 
 
Planbestämmelserna anger kvartersmark för kontor, bostad, hälsovård samt äldrevård (KBD). Endast 
friliggande hus är tillåtet. Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från tomtgränsen. 
Komplementbyggnader ska placeras minst 2 meter från tomtgränsen. Inom användningsområdet får det 
utöver förskriver antal våningar byggas en indragen översta våning på huvudbyggnad som inte påverkar 
byggnadshöjden (p1).  

http://www.eniro.se/
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Befintlig byggnad på norra delen av fastigheten har varsamhetsbestämmelser där byggnadens 
karaktärsdrag som t.ex. det gula teglet, volymerna samt detaljer som balkongfronterna och de murade 
och koppinklädda fönsteromfattningarna, ska bevaras (k1). Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter över 
nollplanet är 8,5 meter. 

4.5 Byggrätt enligt detaljplan 

Enligt gällande detaljplan medges friliggande bebyggelse, inom fastighetens södra delar, med en 
byggnadsarea om cirka 275 kvm i två plan. Byggrätten kan därmed uppskattas till cirka 550 kvm BTA. 

4.6 Anteckningar, inskrivningar, servitut m.m. 

Värderingsobjektet berörs enligt uppgifter från fastighetsregistret inte av inskrivna servitut eller 
nyttjanderätter. Någon servitutsutredning är dock specifikt inte utförd inom uppdraget.  

4.7 Inteckningar 

Värderingsobjektet är, per 2019-03-22, gravationsfri.  

4.8 Taxeringsuppgifter 

Värderingsobjektet är vid värdetidpunkten åsatt typkod 823, d.v.s. specialenhet vårdbyggnad. 
Specialenheter är enligt nu gällande regler skattebefriande varför de inte erhåller något taxeringsvärde. 

4.9 Byggnad 

På tomten finns det uppfört en äldre byggnad i två plan jämte källare vilken sannolikt ursprungligen 
uppfördes på 1950-talet. Byggnaden, läkarvillan, uppfördes som bostadshus. Vid värdetidpunkten 
omfattas byggnaden av lokaler avsedda för vård vilka disponeras av huvuduppdrag för lärande och 
familj (Ängelholms kommun). 
 
Byggnaden är uppförd med utgrävd källare, murad stomme och gjutna betongbjälklag. Fasader av tegel, 
taklag av trä och yttertak beklätt med tegelpannor. Kopparinklädda träfönster, 2-glas. Uppvärmning sker 
med fjärrvärme och ventilation utgörs av mekanisk frånluft respektive från- och tilluft.  
 
Baserat på utförd besiktning kan det konstateras att byggnaden håller ett någorlunda normalt utvändigt 
underhållsskick och ett eftersatt invändigt underhållsskick. Det kan därför konstateras att byggnaden 
har ett relativt omfattande underhållsbehov avseende bl.a. fönster, tekniska installationer, invändiga 
ytskikt m.m. 
 
Hälsostaden Ängelholm AB arrenderar den södra delen av tomten varpå de har placerat sitt projekt-
kontor i temporära kontorspaviljonger.       

4.10 Uthyrningsbar area 

Enligt uppgifter från uppdragsgivaren uppgår den uthyrningsbara arean, ovan mark, till cirka 480 kvm. 
Därtill finns det cirka 90 kvm källarutrymmen. 

4.11 Övrigt 

Notera att det inom ramen för uppdraget inte har utförts någon undersökning för att utreda eventuellt 
miljörelaterade skador. Värdebedömningen förutsätter att det inte föreligger miljöskador av sådan art 
som kan innebära förelägganden om särskilda utredningar eller saneringsåtgärder inom ramen för 
planerad markanvändning. 
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5 Värderingsmetoder och värdebedömning 
Värderingen syftar till att bedöma objektets marknadsvärde, det vill säga det mest sannolika priset vid 
en försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad vid en viss angiven tidpunkt. 
  
Grunden för all marknadsvärdebedömning är analyser av försålda objekt i kombination med kunskaper 
om aktörers syn på olika typer av objekt, deras sätt att resonera samt kännedom om marknadsmässiga 
hyresnivåer, avkastningsnivåer etc. 
 
Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels en nuvärdesmetod. Nuvärdesmetoden, 
som också kallas avkastningsmetoden, kan ses som samlingsnamnet för de metoder där man genom 
simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna under kalkylperioden analyserar 
marknadens förväntningar på värderingsobjektet. 

5.1 Ortsprismetod 

Ortsprismetoden baseras på analyser av överlåtelser (lagfarna köp) av vad som kan anses vara 
jämförbara och likartade fastigheter, så kallade jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. För att 
öka jämförbarheten sker ofta en normering av priserna till någon av de mest värdepåverkande 
faktorerna som exempelvis kvadratmeter uthyrningsbar byggnadsarea, hyra, driftnetto eller taxerings-
värde.  
 
Tillgången till relevant marknadsinformation är av avgörande betydelse för resultatets kvalitet. Då varje 
fastighet strängt taget är unik i kombination med att omsättningen på den kommersiella 
fastighetsmarknaden avseende lagfarna köp till marknadsmässiga villkor generellt är låg uppstår ofta 
normeringsproblem. Under senare år har huvuddelen av alla fastighetstransaktioner därtill av 
skattemässiga skäl genomförts i bolagsform vilket inneburit att den lagfarna statistiken tyvärr blivit 
urholkad och ofta intetsägande. 
 
I genomförd ortsprisanalys har vi för de senaste två åren valt att studera sålda hyresfastigheter 
innehållande lokaler belägna i Ängelholms tätort, upplåtna med äganderätt, med en taxerad 
byggnadsarea större än > 400 kvm och med K/T <> 1,0 ggr. Efter sedvanlig gallring för underpris-
överlåtelser, för försäljningar där det finns intressegemenskap mellan köpare och säljare, för objekt som 
saknar redovisad köpeskilling eller taxerad byggnadsarea kan det konstateras att det helt saknas 
relevanta jämförelseköp. 

5.2 Nuvärdesmetod 

Till grund för den marknadsanpassade kassaflödeskalkylen, se bilaga, har vi lagt följande förutsättningar 
och antaganden om inget annat specifikt angivits. Notera att prognoser avseende betalningsströmmar 
och värderingsobjektets långsiktiga värdeförändring endast ingår som en del i värdebedömningen och 
inte till någon del kan tas som en utfästelse om framtida utfall. 

5.2.1 Inflation 

Inflationen (KPI) har långsiktigt bedömts till cirka 2,0 %. 

5.2.2 Hyresintäkter 

Med ett nytecknat hyreskontrakt på marknadsmässiga villkor bedöms värderingsobjektet normaliserat 
och på helårsbasis för 2019 kunna ge en hyresintäkt om cirka 423 tkr, exklusive hyrestillägg och 
exklusive tillägg för fastighetsskatt, motsvarande cirka 882 kr/kvm. 
 
Den årliga hyresutvecklingen bedöms till 100 % av KPI efter hyrestidens slut. Se vidare bifogad hyres-
lista.  
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5.2.3 Långsiktig vakans och hyresrisk 

Baserat på bl.a. värderingsobjektets läge och vidare på byggnadens standard, skick och flexibilitet 
bedöms en långsiktig vakans och hyresrisk till cirka 5 %. 

5.2.4 Kostnader för drift och underhåll 

Kostnaderna för drift och löpande underhåll samt för periodiskt underhåll har för det första året i 
kalkylen bedömts baserat på statistik och erfarenhet.  
 
Kostnaderna avseende drift och löpande underhåll har bedömts till i genomsnitt cirka 300 kr/kvm och 
för periodiskt underhåll till cirka 100 kr/kvm. 
 
Schablonerna ovan är angivna exklusive mervärdesskatt. Den årliga ökningen av drift och underhåll 
bedöms till 100 % av KPI. 

5.2.5 Kostnader för investeringar eller anpassningar 

Baserat på utförd okulär besiktning kan det konstateras att byggnaden har ett relativt omfattande 
underhållsbehov. 
 
Vi har därför, och utöver de i punkt 5.2.4 ovan angivna drift- och underhållskostnaderna, initialt beaktat 
kostnader om cirka 1 200 000 kr exklusive mervärdesskatt motsvarande cirka 2 500 kr/kvm 
uthyrningsbar area. 

5.2.6 Fastighetsskatt 

Specialenheter är enligt nu gällande regler skattebefriande. 

5.2.7 Belåning 

Värdebedömningen genomförs utan beaktande av lån. Det förutsätts dock att värderingsobjektet är 
möjligt att belåna till marknadsmässiga villkor. 

5.2.8 Direktavkastningskrav 

Direktavkastningskravet på sista årets driftnetto har bedömts till cirka 5,75 % vilket bedöms spegla 
marknadens synsätt på denna typ av objekt vilket ger en initial direktavkastning om cirka 6,1 %. 

5.2.9 Kalkylränta 

Kalkylräntan för nuvärdesberäkning har bedömts till cirka 7,9 %. 

5.3 Värdepåverkan byggrätt 

Enligt gällande detaljplan medges friliggande bebyggelse, inom fastighetens södra delar, med en 
byggnadsarea om cirka 275 kvm i två plan. Byggrätten har i pkt. 4.5 uppskattats till cirka 550 kvm BTA. 
 
Marknadsvärdet för byggrätten uppskattas till cirka 2 000 kr/kvm BTA varför värdepåverkan av bygg-
rätten, enligt detaljplan, bedöms uppgå till cirka 1 100 000 kr. 
 
Se vidare bifogad kassaflödeskalkyl.      
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6 Slutgiltig värdebedömning 
Marknadsvärdet för fastigheten Ängelholm Syrsan 1 bedöms, baserat på förutsättningar och villkor i 
enlighet med ovan, vid värdetidpunkten mars 2019 uppgå till totalt 3 800 000 kr (3,8 mkr). 
 
Nyckeltal enligt bilagd kalkyl.  
 
Malmö, 2019-03-22   
Widehov Konsult AB 
 
 
 
Fredrik Widehov 
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformation: 
Widehov Konsult AB 
Igelkottsvägen 9 
246 52 Löddeköpinge 
Mobil: 0708 – 98 71 65 
 
E-post: fredrik@widehov.se 
Hemsida: www.widehov.se 

mailto:fredrik@widehov.se
http://www.widehov.se/
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KASSAFLÖDESKALKYL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresutveckling 2,0~ 

Lokal er: andel löpande kontrakt 100,0% 

Vakansgrad/hyresri sk lokal er 5,0% 2,0% 

INTÄKTER {kr/m' .lr 1/ (ini ria /r 096} 

Lokal er (900) 432 

Tillägg fastighetsskatt (D/ o 
Tillägg värme, övrigt (D} o 
Vakans, hyresrisk -(18/ -9 

övriga t i llägg (D} o 
Summa i ntäkt er, tkr (882/ 423 

KOSTNADER {kr/ m '.lrl/ 

Dri ftkostnad inkl. l okal adm -(300} -144 

Avsättni ng för periodiskt underhåll -(100} -48 

Fastighetsskatt lokal er (D) o 
Tomträttsavgäl d (D) o 
ÖVriga avdr.ag {D) o 
Summa kostnader, tkr -(400} -192 

Driftneno, tkr (482) 231 

Kal kyl ränta f ör nuvärdesberäkni ng, Dn och Rv 7,87% 

Direktavkastni ng, s i sta årets netto 5,75% 

Nuvär·de restvärde år 6, tkr 2871 

Nuvär·de årl iga ·d rittnetton år 1-5, tkr 999 

Värdepåverkan byggrätt [södra del en), tkr 1100 

Värdepåverkan invest eri ng, tkr -1200 

Avrundning, tkr 30 

Marknadsvärde 3800 000 kr 

Nyckelta l in kl. värdetil lägg byggrätt mar-2019 

Uthyrningsbar area 480kvm 

Marknadsvärde, kr/ kvm 7917 

Marknadsvärde exkl. byggrätt, kr/kvm 5 625 

Init i al d irektavkastni ng 6,1% 

Marknadsvärde/ f örsta årets hyra, ggr 9,0 

Marknadsvärde/ marknadshyra, ggr 8,8 

Taxeringsvärde, tkr o 
Marknadsvärde/ taxeri ngsvärde, ggr o 

2.~ 2,0% 2,0~ 

100,0% 100.~ 100.~ 

2,0% 2,0% 2.~ 

441 449 458 

o o o 
o o o 
-9 -9 -9 

o o o 
432 440 449 

-147 -150 -1.5$ 

-49 -50 -51 

o o o 
o o o 
o o o 

-196 -200 -204 

236 241 245 

WIDEHOV I<ONSUL T A B iii 
•• 

2,0~ 2,0% 

100.~ 0,0% 

2,0% 5,0% 

468 477 

o o 
o o 

-9 -24 

o o 
458 453 

-156 -159 

-52 -53 

o o 
o o 
o o 

-208 -212 

250 241 

Outnyttjad byggrart om 550 kvm BTA x 2 000 kr/kvm BTA 

Tekniska ins tallationer, invändigt underhåll m.m . 

Typkod 823, d.vs. skattebefriad 
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HYRESLISTA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Extern hyres.gäst Kontor 480 d e~-23 432 100 330,72 

{Hyr~soarande area. konror e er- •!(nana'e ocl1 ovan marld 

432 900 

(900) 

900 

WIDEHOV I<ONSUL T AB iii 
•• 

100 
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DETALJPLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Ängelholms kommun 

http://www.eniro.se/
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FASTIGHETSKARTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: www.eniro.se 
 
 
 

http://www.eniro.se/
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FOTO  
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UTDRAG UR FASTIGHETSREGISTRET 

 
 
 
 
 

Metria FastighetSöl.:- Ängelholm Syrsan l 

Fastighet 

Beteckning 
Ängetholm Syrsan 1 

Senaste ändringen i 
inskrivningsdelen 
2016-04-19 

Nyckel: 
120722458 

UUlD: 
909a6a60-7kb-90ec-e040-ed8f66444c3f 

Distrikt 
Ängelholm 

Adress 

Adress 

Landshövdingevagen 28 
262 52 Ängelholm 

Södra Vägen 15-17 
262 52 Ängelholm 

L . ge kar1 

Distriktskod 
101346 

Område f~ (SWEREF 1111 TM) 

6234573.7 

Areal 

E (SWEREF 1111 ThH 

3673832 

WIDEHOV I<ONSUL T AB iii 
•• 

038 Arlmän+ Taxering 20 19.{13-22 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2019-03-19 

Registerkarta 

ÄNGELHOLM 

Område Totalareal Därav landareal Därav vartenareal 

Totalt 2 333kvm 

L,lg1an 

Ägare 

212000-0977 

Ängelholms Kommun 

262 80 Ängelholm 

Köp (även transportilöp): 1994-02-21 

2 333kvm 

Andel 

1/1 

Köpeskillsng: 2.250.000 SEK, avser hela rostigheten. 

Anteckning<~ r 

lnsknvningsdag 

1995-01-11 

Akt 

406 

tnnehåll lnskrivningsd311 Akt 

Förbud förbud artanvända lågfartshiss [2016-04-13, myn bd§2016-000489] 2016-04-18 2016-00166691:1 

An må rkningar: 
Fnst ornedelban d-2016-00166691 :2 

Sida l av 2 2019-03->1 
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UTDRAG UR FASTIGHETSREGISTRET  

 
Metria F astighetSök - .~elholm Syrsan l 

Planer. bestammelser och romlammngar 
Planer-

T omtindemg: Syrsan 

De ta,~: Ängelholm 3:139 m fl 

Taxeringsuppgifter 

T axeringsenh:et 

Spedaleofle!. vårtllyggnad (823) 

254999-1 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registertostighet. 

Taxeringsvarde 
Taxeringsår 

2013 

Datum 

1969-10-12 

2015-06-22 
Laga kran: 
201~7-17 
Genom! alllit 
201~7-16 

Genom!. """ 
20~7-17 

WIDEHOV KONSUL T AB ii1l 

•• 

Akt 

1162K-C1 t 8 

1292-P262 
1292 DP 

1087 

Taxerad Ägare 

212001Ul9n 
Ängelho4ms Kommun 
262 80 Ängelholm 

Andel 

1/1 

Juridisk form 

Kommun 

Ag3ndetyp 

Åtgärd 
Fastighetsrättsliga åtgärder 

T omtmälrWlg 

Sammanläggrmg 

Ursprung 

Ängelhem Ängelholm 3:126. 6:22 

Ttdtgare 8 100 

Beleekning 

L.Ångel>olm Syrsan 1 

AJOUrforande insknvmngsmyndtghet 

Lantmäteriet 

Copyright o 2017 Melria 

Sida 2 av 2 

Lagfart eller Tomträtt 

Datum 

1969-10-28 

1971~7-14 

Omreglatreringad4tum 

1991~9-25 

Telefon: on1-636363 

Akt 

1182K-E104/1969 

Akt 

1183-927 

Källa: Lantmäteriet 

2019-03-22 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 

1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 
egendom/ tomträtt med tillhörande rättigheter och skyldig-
heter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och 
övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag 
från Fastighetsdatasystemet (FDS). 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet. 

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 
FDS. Den information som erhållits genom FDS har förutsatts 
vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av 
legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad 
gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av FDS har 
dessa enbart beaktas i den omfattning information därom 
lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från FDS samt av 
uppgifter uppdragsgivaren/ ägaren eller dennes ombud har 
det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke 
inskrivna servitut, gränsar fastighetsägarens rådighet över 
egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av 
betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare 
har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för 
tvist i något avseende. 

2 Förutsättningar för värdeutlåtande 

2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har 
insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetskontroll. Vidare har förutsatts att 
inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt 
upp dem på plats eller på ritningar. Areorna har förutsatts 
vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande 
”Svensk Standard”. Om annat anges i värderingsutlåtandet 
gäller detta. 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömning i förekommande fall 
utgått från gällande hyres-, och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa avtal alternativt 
hyresdebiteringslistor utvisande relevanta hyresvillkor har 
erhållits av uppdragsgivaren/ ägaren eller dennes ombud. 

3 Miljöfrågor (Miljöbalken 1998:808 m.fl.) 

3.1 Kontroll av eventuellt förekommande miljöskador eller annan 
negativ miljöpåverkan på värderingsobjektet eller intillig-
gande fastigheter har inte utförts. Värdebedömningen gäller 
under förutsättningen att mark eller byggnader inom 
värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det 
föreligger någon annan form av miljömässig belastning som 
exempelvis kan innebära att ett efterbehandlingsansvar eller 
någon annan påföljd enligt miljöbalken kan komma fråga. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar 
värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdrags-
givaren eller tredje man som en konsekvens av att värde-
bedömning är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i 
behov av sanering eller att det föreligger någon annan form 
av miljömässig belastning. 

4 Besiktning, tekniskt skick 

4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär 
att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens 
undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som 
okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för: 

- sådant som skulle kräva specialistkompetens eller 
speciella kunskaper för att upptäcka. 

- funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen 
hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, 
rörledningar eller elektriska komponenter, eftersom 

inga tekniska tester genomförts. 

4.3 Värderingsobjektet förutsätts uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och ha erhållit alla erforderliga myndighets-
tillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 

5 Ansvar 

5.1 Eventuella krav mot värderingsmannen till följd av fel i 
värderingsutlåtandet skall anmälas (reklameras) till denne 
inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas. 
Reklamation får dock inte ske senare än två år efter 
värderingsdagen. Sker inte reklamation inom föreskriven tid 
är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för 
anspråket.  

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå till följd av fel i 
värdeutlåtandet är femton prisbasbelopp. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 

6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderings-
objektets marknadsvärde förändras över tiden är den värde-
bedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid 
värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer 
som angivits i utlåtandet.  

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 
redovisas i utlåtandet har gjorts utifrån ett scenario, som 
enligt värderarens uppfattning återspeglar fastighetsmark-
nadens förväntningar om framtiden. Det måste dock 
observeras att värdebedömningen inte inrymmer någon 
utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveck-
ling. 

7 Värdeutlåtandets användande 

7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 6.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 

uppgifter i detta. 

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste 
värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 110                  Dnr   KS 2019/240  

Försäljning samt markanvisning av del av Vejby 242:1 till 
Bokonsult Entreprenad AB

Ärendebeskrivning
Bokonsult Entreprenad AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av (ca 700 m²) Vejby 242:1 inom detaljplanerat verksamhetsområdet i Vejbystrand, se 
kartskiss. Bolaget har för avsikt att bygga egna lokaler innehållande kontor, lager och verkstad, 
se illustrationsskiss. Verksamheten är även tänkt att fungera som ett mindre visningsobjekt 
genom att visa material, form & idé.  Nytt för bolaget 2019 är att lansera färdiga 
containermoduler som kommer att färdigställas inom den aktuella tomten. 

Bokonsult Entreprenad AB önskar även ett markanvisningsavtal för att få möjlighet att 
förvärva ytterligare ca 820 m² inom Vejby 242:1, se kartskiss. Bolaget har inom aktuellt 
område för avsikt att utöka sin verksamhet genom byggnation av ytterligare lager/verkstad.

Etableringen sker i linje med inriktningen för Vejby industriområde och i enlighet med 
gällande detaljplan. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Bokonsult Entreprenad AB upprättat 
förslag till köpekontrakt och markanvisningsavtal. Bokonsult Entreprenad AB har 
undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-29
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 9 maj 2019
Av Bokonsult Entreprenad AB signerat köpekontrakt och markanvisningsavtal
Kartskiss 
Illustrationsskiss

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag från Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Åsa Larsson (S), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Bokonsult Entreprenad AB avseende del av 
Vejby 242:1.

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Bokonsult Entreprenad AB avseende 
del av Vejby 242:1.

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal mellan 
Ängelholms kommun och Bokonsult Entreprenad AB avseende del av Vejby 242:1 
som är föremål för markanvisningsavtalet.

_____

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 64                  Dnr. KS 2019/240  

Köpekontrakt och markanvisning för del av Vejby 242:1, Vejby 
industriområde till Bokonsult Entreprenad AB.

Ärendebeskrivning
Bokonsult Entreprenad AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av (ca 700 m²) Vejby 242:1 inom detaljplanerat verksamhetsområdet i Vejbystrand, se 
kartskiss. Bolaget har för avsikt att bygga egna lokaler innehållande kontor, lager och verkstad, 
se illustrationsskiss. Verksamheten är även tänkt att fungera som ett mindre visningsobjekt 
genom att visa material, form & idé.  Nytt för bolaget 2019 är att lansera färdiga 
containermoduler som kommer att färdigställas inom den aktuella tomten. 

Bokonsult Entreprenad AB önskar även ett markanvisningsavtal för att få möjlighet att 
förvärva ytterligare ca 820 m² inom Vejby 242:1, se kartskiss. Bolaget har inom aktuellt 
område för avsikt att utöka sin verksamhet genom byggnation av ytterligare lager/verkstad.

Etableringen sker i linje med inriktningen för Vejby industriområde och i enlighet med 
gällande detaljplan. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Bokonsult Entreprenad AB upprättat 
förslag till köpekontrakt och markanvisningsavtal. Bokonsult Entreprenad AB har 
undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 9 maj 2019
Av Bokonsult Entreprenad AB signerat köpekontrakt och markanvisningsavtal
Kartskiss 
Illustrationsskiss

Föredragande tjänsteperson
Sara Elmefjärd, mark- och exploateringsingenjör, föredrar ärendet.

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Linda Persson (KD),
Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M) instämmer.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Bokonsult Entreprenad AB avseende del av 
Vejby 242:1.

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Bokonsult Entreprenad AB avseende 
del av Vejby 242:1.

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal mellan 
Ängelholms kommun och Bokonsult Entreprenad AB avseende del av Vejby 242:1 
som är föremål för markanvisningsavtalet.

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt och markanvisningsavtal i original.
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Mark o Exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
0431-468987
sara.elmefjard@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Köpekontrakt och markanvisning för del av Vejby 242:1, Vejby 
industriområde till Bokonsult Entreprenad AB.

Ärendebeskrivning
Bokonsult Entreprenad AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av (ca 700 m²) Vejby 242:1 inom detaljplanerat verksamhetsområdet i Vejbystrand, se 
kartskiss. Bolaget har för avsikt att bygga egna lokaler innehållande kontor, lager och verkstad, 
se illustrationsskiss. Verksamheten är även tänkt att fungera som ett mindre visningsobjekt 
genom att visa material, form & idé.  Nytt för bolaget 2019 är att lansera färdiga 
containermoduler som kommer att färdigställas inom den aktuella tomten. 

Bokonsult Entreprenad AB önskar även ett markanvisningsavtal för att få möjlighet att 
förvärva ytterligare ca 820 m² inom Vejby 242:1, se kartskiss. Bolaget har inom aktuellt 
område för avsikt att utöka sin verksamhet genom byggnation av ytterligare lager/verkstad.

Etableringen sker i linje med inriktningen för Vejby industriområde och i enlighet med 
gällande detaljplan. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Bokonsult Entreprenad AB upprättat 
förslag till köpekontrakt och markanvisningsavtal. Bokonsult Entreprenad AB har 
undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 9 maj 2019
Av Bokonsult Entreprenad AB signerat köpekontrakt och markanvisningsavtal
Kartskiss 
Illustrationsskiss

Utredning
Bolaget
Bokonsult bildades 1999, ägs och drivs sedan start Björn Kristiansson. Bokonsult Entreprenad 
AB är sedan 2015 ett nybildat företag som ersätter tidigare ”bokonsult” med samma 
företagskonstruktion.
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  KS  2019/240

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

Bolaget erbjuder under hela byggprocessen sina kunder tips och råd inom byggnation, 
projektledning, inköp, myndighetskontakter samt ritningsunderlag. Nytt för bolaget 2019 är att 
lansera färdiga containermoduler.  

Referensobjekt som bolaget bl.a ritat och projekterat är villa SKEPPET i centrala Vejbystrand. 
Under 2018 färdigställdes även villa TÅGVAGNEN som är byggd som ”compact-living” och 
sticker ut med sin form & placering.

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 700 m² och är anpassat efter företagets behov, se köpekontrakt.  
Priset på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige beslutat till 
200 kronor/m². Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen erhåller bygglov senast 2019-12-31.
Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. 
Med påbörjad byggnation avses här färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat 
byggnationen inom föreskriven tid utgår ett vite motsvarande 140 000 kronor i det fall 
förseningen beror på omständigheter köparen råder över.

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning.  Kommunen står för förrättningskostnaderna i 
enlighet med tidigare försäljningar i Vejby verksamhetsområde.

Markanvisning
Markanvisningen innebär att, under en tid av 1 år från och med det datum bolaget tillträder 
förvärvat område av Vejby 242:1, har ensamrätt att förhandla med kommunen om slutligt 
förvärv av ytterligare ca 820 m² av Vejby 242:1. Om överlåtelse av marken inte har skett senast 
vid ovan angiven tid upphör avtalet till alla delar att gälla, såvida kommunen inte medgett en 
förlängning.

Framtida köpekontrakt tecknas efter förfrågan från Bolaget. Detta under förutsättning att 
bolaget har påbörjat byggnation på redan förvärvat område samt att det skett på ett för 
området positivt sätt och med god kvalitet. Köpekontraktet ska innehålla motsvarande villkor 
som i redan upprättat köp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Bokonsult Entreprenad AB avseende del av 
Vejby 242:1.
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att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Bokonsult Entreprenad AB avseende 
del av Vejby 242:1.

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal mellan 
Ängelholms kommun och Bokonsult Entreprenad AB avseende del av Vejby 242:1 
som är föremål för markanvisningsavtalet.

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

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



EVO D nr 2019/240 

I< ö p ekon trakt 

Säljare 

Köpare 

Fastighet 

-

/ 

Överlåtelseförklaring 

Ängelholms kommun (212000-0977) 
262 80 Ängelholm, nedan kallad "Säljaren" 

Bokonsult Entreprenad AB 
skogsvägen 50, 266 53 v ejbystrand, 
nedan kallad "Köparen" 

(556998-9832) 

Del av Ängelholm Vejby 242:1, se figur 1 i karta nedan. Området 
uppgår till ca 700m2

• Området benämns hädanefter "Fastigheten". 

------ --

/ 

i 
r 

l 
l 

) 

Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen för en överenskommen 
köpeskilling om 200 kr/m2 och på följande villkor i övrigt. 

Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 
Köparen får utföra förberedande schaktarbeten och erforderliga markundersökningar före 
tillträdesdagen. Om markens höjdläge väsentligt ändras (mer än + /- 0,5 meter) krävs marklov. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. Parterna upprättar då köpebrev och lagfart kan 
beviljas. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva köpet. 



EVO Dnr 2019/240 

Villkor 
om vill km för köpet bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal, samt att 

Köp:u-en erhåller bygglov för verkstlldsbyggnad till bolagets pågående verksamhet. Villkoret 
rörande b}'gglov ka ara upj fyllt eha 2019-12-31. Köparen ska senast 2019-08-01 ansöka om 
bygg! v. Dr .. j mål till följd av överklagande födänger fristen för villkoret. 

Köparen ska inom två år från köpekonn:akrets undertecknande påbötia byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här färdigställd betongplatta. m l öparen inte har påbörjat 
byggnationen inom före kriven tid utg:U· ett vite om 140 000 kronor i det fall förseningen beror 
på omständigheter köparen råder över. 

Fastighetens skick 
Fastigheten ÖYerlåts i befintligt och av Köparen besiktigat och godkän skick. äljaren svarar ej 
för på fastigheten rådande gmndförbålll1.nd n. Geotekniken är känd genom angränsande 
b}'ggprojekt t ex f]ätlvärtneverket. Köparen svarar fö ·detaljerade geotekniska under ·ökningar. 

rkeologisk undersökning är genomförd i ontrådet och inget arkeologiskt hinder föreligger för 
exploatering. Om fynd skulle påträffas kräver det dock alltid anmälan enligt gällande lagstiftning. 

lnga indiklltione1· finns pä föroreningar i marken. Om för renade ma ·so~ (MKM) ändå skulle 
finnas i en ·~-;:; n.centration som häver anecing svarar Köparen för utredning, schakta ·ber n, 
sortering och transpot ter upp till 50 000 kronor. 

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

Rättigheter, panträtt 

Fastigheten är belastad av ett avtalsservitut för ledning till förmån för Bjärekraft, se bilaga 1. 

Entregatan till indu triområdet ligger pa ln7artersn1ark och utgör inte gatumark/allmän plats. 
Pastigheter inom plan mrådet svarar för d1:ifr, underhåll och förnyelse av entre atan genom en 
gem n amhe sanHi.ggning, Vejby G · :29. "astigheten kommer vid fastighetsbildningen tilldelas 
andelstal i gemen amhec anläggningen. 

Fastigheten överlåts fri från penninginteckningat. 

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

VA 
Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. i \ n läggningsavgift betala enligt gällande 
taxa. Köparen tar del av förbindelsepunktens läge i samband med upprättande av 
nybyggnadskarta. 

Gatuersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering utan ingår i köpeskillingen. 
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Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt fö1-värv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta. 

F as tighetsbildning 
'aljaren ansöker om Lantmäteriförrättning för att avstycka Fastigheten. Säljaren svarar för 
förrättningskostnaderna. K '" paren biträder genom detta avtal förrättningsansökan. 

Vid förrättningen kommer nybildad fastighet att anslutas till V ej by GA:29 ( entregatan) med 
andelstal 1. Partema är medvetna om att avvikelse med + /- 1 O %i förhållande till 
överenskommen areal, kan ske vid fastighetsbildningen. 

Övriga bestämmelser 
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtal brott 
eller för nedlagda kostnader. Utöver vad som framgår av detta avtru gall.er vad som stadgas i 
4 kap jordaba.lken angående köp av fast egendom och andra i förekommande fall tiJiämpliga 
lagar mellan patrerna. 

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

Datum: Datum: 

För Ängelholms kommun 

Datum: Datum: 

För Ängelholms kommun 

Bevittning av Säljarens underskrift: 

~ 



LANTMÄTERIET 

Överenskommelse om ledningsrätt 2015-12-15 

1. Fastighet 
Vejby 242:1 i Vejbystrand, Ängelholms kommun 

2.Ansökan 

sid 1(2) 
Aktbilaga ÖK 

Överenskommelse gäller ledningsrätt som belastar Vejby 242:1 i Vejbystrand, 
Ängelholms kommun till förmån for Bjäre Kraft ek.för. 

3. Överenskommelse 
Undertecknade är överens om följande: 
Ledningsrätt, omfattande ledningssystem, enligt bifogad karta. 

Ledningsägaren får: 
• Inom upplåtet utrymme utföra arbeten med ledningen och utföra tillsyn av den. 

• Inom upplåtet utrymme ta bort träd och buskar som är till hinder för ledningen 
eller farliga for dess säkerhet. Avverkade träd tillhör fastighetsägaren. 

• Ta väg eller använda väg på belastad fastighet for tillsyn och arbeten med 
ledningen. I den mån det kan ske utan avsevärd olägenhet skall fastighetsägarens 
anvisningar om väg och vägval därvid följas. 

Ledningsägaren skall: 
• Utöva de befogenheter som följer med ledningsrätten så att belastad fastighet inte 

betungas mer än nödvändigt. 

Fastighetsägaren får inte: 
• Ändra markanvändningen i närheten av ledningen genom att exempelvis uppföra 

byggnad eller utföra annan anläggning, plantera träd eller anordna upplag så att 
ledningen kan skadas eller kan komma att inte längre uppfylla gällande 

säkerhetsföreskrifter. 

• Utan medgivande av ledningens innehavare spränga, fålla träd, schakta, borra eller 
på annat sätt ändra marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medföra 
fara for ledningen. 



LANTMÄTERIET 

4. Ersättning 
Ersättning är reglerad i samband med nedläggning. 

5. Tillträde 
Tillträde har skett efter muntlig överenskommelse. 

6. Förrättningskostnad 
Kostnaden för ledningsrätten skall betalas av Bjäre Kraft ek. för. 

7. Aktmottagare 
Ägare till fastigheten Vejby 242:1 i Vejbystrand: Ängelholms kommun 

8. Underskrifter 

Datum 
2015-

Underskrift 

Hans Ljungström 
För Bjäre Kraft ek. för 

Datum 
2015- l~. j 6 

Underskrift 

e:~.n.· ::~-.. -~-.~-.. -:.-.. -.. - ,(.-A--"--,-.-_._-. __ -__ -
r~ ~-~ L~ ..... .'>..cc--

Vejby 242:1 Angelholms kommun o 

sid 2(2) 
Aktbilaga ÖK 
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Mellan Ängelholms kommun ("kommunen") och Bokonsult Entreprenad AB (556998-9832) 

("Bolaget"), har träffats följande 

l§ Bakgrund 

Markanvisningsavtal 
"Del av Vejby 242:1" 

Bokonsult Entreprenad AB kommer genom upprättade köpekontrakt mellan kommunen och bolaget 
förvärva ca 700m2 av fastigheten V ej by 242:1 inom detaljplanerat verksamhetsområde i Vejbystrand. 

Bolaget har inom området för avsikt att uppföra verkstads-, lager och kontorsbyggnad till bolagets 

pågående verksamhet. 

Bolaget önskar även förvärva ytterligare ca 820m2 inom Vejby 242:1, se karta nedan. Bolaget har 

inom aktuellt område för avsikt att utöka sin verksamhet genom byggnation av ytterligare 

lager/verkstad. 

/ 

T 

l 
l 

_,..- .__ 

/ 242:1 \ r 
/ r. 1 r 

l l-l o-------
1 l 

Bolaget erhåller markanvisning enligt detta avtal. 

2 §Syfte 
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för framtida 

marköverlåtelse av del av V ej by 242:1. Genom markanvisningsavtalet anges också de förutsättningar 

som gäller för att markanvisningen skall fullföljas med en marköverlåtelse. 
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3 § Markanvisning och giltighet 
Markanvisningen innebär att Bolaget har ensamrätt att förhandla med kommunen om slutligt förvärv 
av aktuell del av Vejby 242:1. Markanvisningen gäller under en tid av l år från och med det datum 

bolaget tillträder förvärvat område väster om område aktuellt för denna anvisning. 

Om en sådan överlåtelse inte har skett mellan parterna senast vid ovan angiven tid upphör detta avtal 

att gälla såvida kommunen inte medgett en förlängning. 

Avtalets giltighet villkoras av att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. Om så inte sker är 
avtalet till alla delar förfallet. 

Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den angivna perioden om det är uppenbart att 

bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid 

markanvisningen, eller om kommunen och bolaget inte kan komma överens om villkoren för en 

marköverlåtelse. Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någon part 

om detta avtals giltighet löpt ut eller om kommunen på ovan angivna grunder återtar markanvisningen. 

4 § Förutsättningar för att markanvisningsavtalet ska fullföljas med marköverlåtelse 
Köpeavtal ska tecknas efter förfrågan från bolaget om att förvärva resterande del av fastigheten. 

Kommunen avgör om bolaget får fortsatt förtroende att utöka befintlig verksamhet. Till grund för 

beslutet ligger att bolaget ska ha påbörjat byggnation på den redan förvärvade tomten och att det skett 

på ett för området positivt sätt och med god kvalite. 

5 § Kommande marköverlåtelse 
Villkor 
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall regleras i ett köpekontrakt, med 

motsvarande villkor som i upprättat köpekontrakt för den västra delen av "tomten". Om kommunen 

och bolaget inte kan komma överens om formerna och villkoren för överlåtelsen äger kommunen rätt 

att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för bolaget. 

Köpeskilling 
Priset på tomtmarken i aktuellt område uppgår till 200 kr/m2

• Anslutningsavgift för V A ingår inte i 

köpeskillingen. 

6 § Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

7 § Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får inte överlåtas av bolaget utan kommunens skriftliga samtycke. Detta gäller även till 

bolag inom samma koncern. 
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8 §Tvist 
Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

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

Ängelholm 2019- Ängelholm 2019- D 5' - O 3 

För Ängelholms kommun För Bokonsult Entreprenad AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 111                  Dnr   KS 2019/207  

Försäljning samt markanvisning, Plantskolan 1, Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
F4H JECY AB önskar genom Future Homes Fastighet 10 AB förvärva delar av Plantskolan 1 
inom det detaljplanerade bostadsområdet ”Jordgubbsfältet” i Munka Ljungby, se köpekontrakt 
samt kartskiss. Bolaget har för avsikt att uppföra tre stycken hus i 3 plan med 12 
energieffektiva hyreslägenheter i varje hus. Byggnationen innehåller även utemiljöer med 
stensatta uteplatser, gångstråk med växter, belysning, lekplatser samt gemensamma tvättstugor 
på gården. Entreprenaden planeras att genomföras till en optimerad produktionskostnad och 
med kort byggnationstid. Fokus är att bygga bra hus till låg kostnad med långsiktig förvaltning. 

F4H JECY AB önskar även ett markanvisningsavtal för att få möjlighet att förvärva resterande 
del av Plantskolan 1, se markanvisningsavtal samt kartskiss. Bolaget har inom aktuellt område 
för avsikt att uppföra ytterligare två hus i 4-4,5 plan med totalt 52 lägenheter (26, 26). 
Anledningen till att bolaget inte förvärvar hela Plantskolan 1 direkt är att förhindra att 
fastigheten inte bebyggs i den takt som kommunen önskar. Kommunen vill även säkerställa att 
bolaget har förmåga att uppföra byggnationen med god utformning och kvalitet då 
byggnationen totalt omfattar ett helt kvarter.  

Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Bolaget har kommunicerat förslaget med 
Bygglovsenheten och gjort mindre justeringar för att följa gällande detaljplan.  

Markanvisningen sker genom direktanvisning. Fastigheten var tidigare anvisad till Kvartilen 
Fastigheter AB (Dnr 2016/703). Anvisningen upphörde under 2017. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Future Homes Fastighet 10 AB 
upprättat förslag till köpekontrakt och med F4H JECY AB upprättat markanvisningsavtal. 
Bolagen har undertecknat avtalen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-29
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 april 2019
Av Future Homes Fastighet 10 AB signerade köpekontrakt med bilagor
Av F4H JECY AB signerat markanvisningsavtal med bilagor
Kartskiss och illustration
Bolagsstruktur F4H JECY AB



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag från Ola Carlsson (M), Åsa Larsson (S),Liss Böcker (C),
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD). 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättde köpekontrakt med Future Homes Fastighet 10 AB avseende del 
av Plantskolan 1

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med F4H JECY AB avseende resterande del 
av Plantskolan 1

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida förlängning av 
markanvisning samt köpeavtal mellan Ängelholms kommun och F4H JECY AB 
avseende resterande del av Plantskolan 1.

_____

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 65                  Dnr. KS 2019/207  

Försäljning samt markanvisning av Plantskolan 1, Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
F4H JECY AB önskar genom Future Homes Fastighet 10 AB förvärva delar av Plantskolan 1 
inom det detaljplanerade bostadsområdet ”Jordgubbsfältet” i Munka Ljungby, se köpekontrakt 
samt kartskiss. Bolaget har för avsikt att uppföra tre stycken hus i 3 plan med 12 
energieffektiva hyreslägenheter i varje hus. Byggnationen innehåller även utemiljöer med 
stensatta uteplatser, gångstråk med växter, belysning, lekplatser samt gemensamma tvättstugor 
på gården. Entreprenaden planeras att genomföras till en optimerad produktionskostnad och 
med kort byggnationstid. Fokus är att bygga bra hus till låg kostnad med långsiktig förvaltning. 

F4H JECY AB önskar även ett markanvisningsavtal för att få möjlighet att förvärva resterande 
del av Plantskolan 1, se markanvisningsavtal samt kartskiss. Bolaget har inom aktuellt område 
för avsikt att uppföra ytterligare två hus i 4-4,5 plan med totalt 52 lägenheter (26, 26). 
Anledningen till att bolaget inte förvärvar hela Plantskolan 1 direkt är att förhindra att 
fastigheten inte bebyggs i den takt som kommunen önskar. Kommunen vill även säkerställa att 
bolaget har förmåga att uppföra byggnationen med god utformning och kvalitet då 
byggnationen totalt omfattar ett helt kvarter.  

Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Bolaget har kommunicerat förslaget med 
Bygglovsenheten och gjort mindre justeringar för att följa gällande detaljplan.  

Markanvisningen sker genom direktanvisning. Fastigheten var tidigare anvisad till Kvartilen 
Fastigheter AB (Dnr 2016/703). Anvisningen upphörde under 2017. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Future Homes Fastighet 10 AB 
upprättat förslag till köpekontrakt och med F4H JECY AB upprättat markanvisningsavtal. 
Bolagen har undertecknat avtalen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 april 2019
Av Future Homes Fastighet 10 AB signerade köpekontrakt med bilagor
Av F4H JECY AB signerat markanvisningsavtal med bilagor
Kartskiss och illustration
Bolagsstruktur F4H JECY AB



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Föredragande tjänstperson 
Sara Elmefjärd, mark- och exploateringsingenjör, föredrar ärendet.

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Lars Nyander (S),  Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättde köpekontrakt med Future Homes Fastighet 10 AB avseende del 
av Plantskolan 1

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med F4H JECY AB avseende resterande del 
av Plantskolan 1

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida förlängning av 
markanvisning samt köpeavtal mellan Ängelholms kommun och F4H JECY AB 
avseende resterande del av Plantskolan 1.

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt och markanvisningsavtal i original.
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Försäljning samt markanvisning, Plantskolan 1, Munka Ljungby.

Ärendebeskrivning
F4H JECY AB önskar genom Future Homes Fastighet 10 AB förvärva delar av Plantskolan 1 
inom det detaljplanerade bostadsområdet ”Jordgubbsfältet” i Munka Ljungby, se köpekontrakt 
samt kartskiss. Bolaget har för avsikt att uppföra tre stycken hus i 3 plan med 12 
energieffektiva hyreslägenheter i varje hus. Byggnationen innehåller även utemiljöer med 
stensatta uteplatser, gångstråk med växter, belysning, lekplatser samt gemensamma tvättstugor 
på gården. Entreprenaden planeras att genomföras till en optimerad produktionskostnad och 
med kort byggnationstid. Fokus är att bygga bra hus till låg kostnad med långsiktig förvaltning. 

F4H JECY AB önskar även ett markanvisningsavtal för att få möjlighet att förvärva resterande 
del av Plantskolan 1, se markanvisningsavtal samt kartskiss. Bolaget har inom aktuellt område 
för avsikt att uppföra ytterligare två hus i 4-4,5 plan med totalt 52 lägenheter (26, 26). 
Anledningen till att bolaget inte förvärvar hela Plantskolan 1 direkt är att förhindra att 
fastigheten inte bebyggs i den takt som kommunen önskar. Kommunen vill även säkerställa att 
bolaget har förmåga att uppföra byggnationen med god utformning och kvalitet då 
byggnationen totalt omfattar ett helt kvarter.  

Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Bolaget har kommunicerat förslaget med 
Bygglovsenheten och gjort mindre justeringar för att följa gällande detaljplan.  

Markanvisningen sker genom direktanvisning. Fastigheten var tidigare anvisad till Kvartilen 
Fastigheter AB (Dnr 2016/703). Anvisningen upphörde under 2017. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Future Homes Fastighet 10 AB 
upprättat förslag till köpekontrakt och med F4H JECY AB upprättat markanvisningsavtal. 
Bolagen har undertecknat avtalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 april 2019
Av Future Homes Fastighet 10 AB signerade köpekontrakt med bilagor
Av F4H JECY AB signerat markanvisningsavtal med bilagor
Kartskiss och illustration
Bolagsstruktur F4H JECY AB
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Utredning
Projektet
Bakom F4H JECY AB står entreprenörerna Jonas Sagerklint och Jan-Eric Andersson genom 
F4H Bostad AB respektive B A Handelsträdgård AB. Jonas och Jan-Eric har startat det 
gemensamma fastighetsbolaget för Munka-Ljungby Ängelholm, F4H JECY AB, se 
bolagsstruktur.

F4H Bostad AB startades 2013 av Jonas Sagerklint och har drygt 250 pågående hyresrätter och 
LSS boenden i Jönköpings län. B A Handelsträdgård startades av Jan-Eric Anderssons familj 
för över 50 år sedan med ett långt förflutet i Munka-Ljungby. Familjerna har drivit flera 
framgångsrika företag inom IT, fastighetsutveckling och växtodling och är dessutom släkt 
genom sina mor- och farföräldrar. Nu planeras en gemensam satsning i Ängelholms kommun 
med en utvecklingsplan på 200 hyresrätter kommande 10-årsperioden med start i Munka-
Ljungby med 88 lägenheter.

F4H verkar som konsult och projekteringsbolag och utvecklar bostäder och 
samhällsfastigheter (LSS och Trygghetsboende) för alla. Utgångspunkten har varit att hålla 
mycket hög klass på material och hållbarhet utan att tumma på kvaliteten för långsiktig 
förvaltning med hög funktionellt nyttjande för de boende. Tack vare standardisering och hög 
nivå på prefabricering samt effektiv byggproduktion är byggtiden kort till låg kostnad. 
Fastigheterna uppförs i egna eller delägda fastighetsbolag för långsiktigt ägande. 

Enligt F4H JECY AB sker finansiering genom eget kapital samt banklån hos lokal bank.

Köpekontrakt
Två köpekontrakt har upprättats berörande den östra och mellersta delen av fastigheten 
Plantskolan 1. Köpeskillingen i respektive kontrakt utgår från en vid kontraktstillfället 
beräknad BTA och ett fastighetspris om 1000 kr/m² BTA. Vid avvikelse av BTA vid 
slutbesiktat bygglov större än + 5 %, ska en tilläggsköpeskilling utgå med 1000 kr/m² BTA på 
hela den avvikande arean. Utöver detta belopp ingår även anslutningsavgift för VA, beräknad 
av VA-enheten. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen senast ett år efter köpekontraktets tecknade påbörjat 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här färdigställd bottenplatta. 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning, köparen står för förrättningskostnaderna.
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Markanvisning
Markanvisningen innebär att, under en tid av 1 år från och med att avtalet undertecknats och 
godkänts av kommunfullmäktige, har ensamrätt att förhandla med kommunen om slutligt 
förvärv av resterande del av Plantskolan 1. Om överlåtelse av marken inte har skett senast vid 
ovan angiven tid upphör avtalet till alla delar att gälla, såvida kommunen inte medgett en 
förlängning. 

Under förutsättning att villkor om påbörjad byggnation i upprättade köpekontrakt gällande 
övriga delar av Plantskolan 1 uppfylls, kan bolaget erhålla en ny markanvisning om ytterligare 
2 år. 

Framtida köpekontrakt tecknas efter förfrågan från F4H JECY AB. Detta under förutsättning 
att bolaget har påbörjat byggnation på redan förvärvat område samt att det skett på ett för 
området positivt sätt och med god kvalitet. Köpekontraktet ska innehålla motsvarande villkor 
som i redan upprättat köp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättde köpekontrakt med Future Homes Fastighet 10 AB avseende del 
av Plantskolan 1

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med F4H JECY AB avseende resterande del 
av Plantskolan 1

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida förlängning av 
markanvisning samt köpeavtal mellan Ängelholms kommun och F4H JECY AB 
avseende resterande del av Plantskolan 1.

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

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



EVO Dnr 2019/207 
1 (4) 

I<öpekontrakt 

Säljare 

Köpare 

Fastighet 

.l 
l 
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Överlåtelseförklaring 

Ängelholms kommun (212000-0977) 
262 80 Ängelholm, nedan kallad "Säljaren" 

Future4Homes Fastighet 10 AB (559201-6637) 
c/ o F4H Bostad AB, Shared Services 
Box 11, 563 21 GRÄNNA, nedan kallad "Köparen" 

Del av Ängelholm Plantskolan 1, nedan kallad "Fastigheten". 

• ~· t 

"Fastigheten", röJ market~ng ca 4 250m2 

Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen, se karta ovan. 

Villkor 
Som ett villkor för köpets bestånd gäller att köparen senast ett år efter köpekontraktets tecknande 
påbörjat byggnation inom Fastigheten. Byggnationen ska motsvara förslaget i bilaga 1. 
Med påbörjad bebyggnation avses att gjuten bottenplatta är fårdigställd. Tidsförlängning kan 
medges av säljaren när skäl därtill föreligger. 

Utan säljarens medgivande får köparen inte överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten 
fullgjorts. 

Köpeskilling 
Köpeskillingen för Fastigheten är en miljon tvåhundranittioen tusen/l 291 000 000/kronor. 

I köpeskillingen ingår följande poster: 
1. 1 000 kr per m 2 BTA. Beräknad BTA (bruttoarea ovan jord) är vid 

kontraktstillfållet 971 m 2 vilket motsvarar 971 000 kronor. 
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V A-anslutningskostnad beräknad till 320 000 kr enligt 2019 års taxa, för byggnation 
i överensstämmelse med bilaga 1. Ingen moms utgår på anslutningsavgiften. 
Anläggningsavgiften inkluderar en förbindelsepunkt till fastigheten. 

Säljaren och köparen medger mindre avvikelse från den ovan angivna BTA-uppgiften i 
förhållande till slutbesiktat bygglov utan avdrag eller tillägg på köpeskillingen. Med mindre 
avvikelse menas här +l- 5 %. Vid större avvikelse än + 5 % ska en tilläggsköpeskilling utgå med 
1 000 kr per BT A på hela den avvikande arean. 

I det fall projektet ändras i sådan omfattning att beräknad VA-anslutningsavgift påverkas uppåt 
eller om gällande V A-taxa höjs, står Köparen för överskjutande kostnader. 

Tillträde och köpebrev 
Fastigheten tillträds när fastighetsbildning är registrerad och gjuten bottenplatta är färdigställd. 
Köparen får på egen risk utföra förberedande schaktarbeten och erforderliga 
markundersökningar före tillträdesdagen. Om markens höjdläge väsentligt ändras (mer än +l- 0,5 
meter) krävs marklov. 

Köpeskillingen erläggs enligt följande: 
1. Med en handpenning om 1 O % av köpeskillingen exklusive anslutningskostnader 

för VA, 97 100 kronor, senast två månader efter att köpekontraktet undertecknats 
av båda parter. Handpenningen återbetalas inte i det fall köpet inte fullbordas och 
detta beror på omständigheter köparen råder över. 

2. Resterande belopp, 1 193 900 kronor erläggs senast på tillträdesdagen. När 
köpeskillingen är erlagd upprättar parterna köpebrev och lagfart kan beviljas efter 
lagakraftvunnen fastighetsbildning. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning 
äger Säljaren rätt att häva köpet. 

Om projektet inte startar inom villkorad tid upphör detta avtal att gälla. Ingen av parterna har rätt 
att kräva ersättning av andra parten på grund av avtalsbrott eller för nedlagda kostnader. 

Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick som gräsbevuxen yta och naturmark En översiktlig 
geoteknisk utredning har tagits fram under planläggningen både för Fastigheten och angränsande 
fastigheter i planområdet Inget hinder föreligger för bebyggelse med avseende på arkeologiska 
förutsättningar. Köparen svarar för detaljerade geotekniska undersökningar. 

Säljarens åtaganden 
Om förorenade massor (KM) skulle finnas inom fastigheten i en koncentration som kräver 
sanering, svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och transporter upp till 50 000 
kronor. 

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

Parternas avsikt 
Avsikten med avtalet är att byggnationen ska vara färdigställd och klart för inflyttning senast 
hösten 2021. 
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Fastigheten är belastad av ett jordbruksarrende. Arrendetiden löper till 2020-02-14. Säljaren och 
arrendatorn är överens om att arrendatorn lämnar arrendestället efter skörd 2019 (under 
september månad). Inga andra servitut eller nyttjanderätter finns inskrivna i Fastigheten. 
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar. 

Planavgift 
Köparen ska projektera och bygga bostäder i enlighet med detaljplanen. Detaljplanen är betald av 
Säljaren och vid bygglovsgivning utgår bygglovsavgift utan planavgift. 

V A-anslutning m.m. 
Anläggningsavgift för V A-anslutning ingår i köpeskillingen. Förbindelsepunkt anges i 
nybyggnadskarta. Köparen har tagit del av kommunens dagvattenpolicy. 

Köparen svarar för infrastrukturåtgärder som uppkommer med anledning av 
bostadsbyggnationen. Exempel på sådana åtgärder är att anlägga väg för in- och utfart samt 
ansluta el och tlber. 

Gatukostnader 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering utan ingår i köpeskillingen. 

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

Försäkring 
Säljaren förbinder sig att hålla Fastigheten försäkrad fram till tillträdesdagen. 

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

Fastighets bildning 
Säljaren och Köparen ansöker gemensamt om lantmäteriförrättning för att avstycka 
Fastigheten. Köparen svarar för förrättningskostnaderna. Köparen biträder genom detta 
avtal förrättningsansökan. 

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

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 
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Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ängelholm 2019-
För Ängelholms kommun 

Bevittnas: l 
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Berllknirc av ytor Datum 2019-02-27 

Projekt 17. Plantskolan 1 

HU51yp l Anta: 
Lgh TLgh ntol plan r OA/BIA m2 TBOA~I BTAm2 7l!TAm21 

J.Z-Z-3 8 o 2 461 528 0,0 
Fristående förråd 

l 
o 8 1 30 33 0,0 

Övriga byggnader o 8 1 20 22 0,0 
TOTALT 0,0 

3·2·2·4 ink l. biutrymmr 3 !l 36 3 734 2 Z03 m 2 912,5 
Fristående förrid o 12 3 30 33 0,0 
Övriga bmgnader (tvätt, teknik) 1 36 1 30 35 34,5 
TOTALT 2947,0 

l-2·2·1-1-4 inlc l. biutrymm~ 2 26 52 ~ l 1455 2 9101 l 937 3 874,4 
Fristående förråd o 26 40 130 0,0 
Övriga byggnader (tvätt) 1 52 48 55 55,2 
TOTALT 

l' l 
3 929,6 

TOTALT PROJEKT l l l al l 5ll4! l 68n _ r_ 
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Köpekontrakt  

 
Säljare  Ängelholms kommun  (212000-0977) 

262 80 Ängelholm, nedan kallad ”Säljaren”  
 
Köpare   Future4Homes Fastighet 10 AB (559201-6637)  
  c/o F4H Bostad AB, Shared Services 

Box 11, 563 21 GRÄNNA, nedan kallad ”Köparen”  
 

Fastighet Del av Ängelholm Plantskolan 1, nedan kallad ”Fastigheten”.  
 

 
 
 
 
Överlåtelseförklaring  
Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen, se karta ovan. 
 
Villkor  
Som ett villkor för köpets bestånd gäller att köparen senast ett år efter köpekontraktets tecknande  
påbörjat byggnation inom Fastigheten. Byggnationen ska motsvara förslaget i bilaga 1.  
Med påbörjad bebyggnation avses att gjuten bottenplatta är färdigställd. Tidsförlängning kan 
medges av säljaren när skäl därtill föreligger.  
 
Utan säljarens medgivande får köparen inte överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten 
fullgjorts. 
 
Köpeskilling   
Köpeskillingen för Fastigheten är två miljoner femhundrafemtiotvå tusen/2 552 000 000/ 
kronor. 
  
I köpeskillingen ingår följande poster: 
1. 1 000 kr per m² BTA. Beräknad BTA (bruttoarea ovan jord) är vid 

kontraktstillfället 1 976 m² vilket motsvarar 1 976 000 kronor. 

”Fastigheten”, röd markering ca 5 900 m²
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2. VA-anslutningskostnad beräknad till 576 000 kr enligt 2019 års taxa, för byggnation 

i överensstämmelse med bilaga 1. Ingen moms utgår på anslutningsavgiften. 
Anläggningsavgiften inkluderar en förbindelsepunkt till fastigheten.  

 
Säljaren och köparen medger mindre avvikelse från den ovan angivna BTA-uppgiften i 
förhållande till slutbesiktat bygglov utan avdrag eller tillägg på köpeskillingen. Med mindre 
avvikelse menas här +/- 5 %. Vid större avvikelse än + 5 % ska en tilläggsköpeskilling utgå med 
1 000 kr per BTA på hela den avvikande arean.  
 
I det fall projektet ändras i sådan omfattning att beräknad VA-anslutningsavgift påverkas uppåt 
eller om gällande VA-taxa höjs, står Köparen för överskjutande kostnader. 
 
Tillträde och köpebrev  
Fastigheten tillträds när fastighetsbildning är registrerad och gjuten bottenplatta är färdigställd. 
Köparen får på egen risk utföra förberedande schaktarbeten och erforderliga 
markundersökningar före tillträdesdagen. Om markens höjdläge väsentligt ändras (mer än +/- 0,5 
meter) krävs marklov. 
 
Köpeskillingen erläggs enligt följande: 
1. Med en handpenning om 10 % av köpeskillingen exklusive anslutningskostnader 

för VA, 197 600 kronor, senast två månader efter att köpekontraktet undertecknats 
av båda parter. Handpenningen återbetalas inte i det fall köpet inte fullbordas och 
detta beror på omständigheter köparen råder över. 

 
2. Resterande belopp, 2 354 400 kronor erläggs senast på tillträdesdagen. När 

köpeskillingen är erlagd upprättar parterna köpebrev och lagfart kan beviljas efter 
lagakraftvunnen fastighetsbildning. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning 
äger Säljaren rätt att häva köpet.  

 
Om projektet inte startar inom villkorad tid upphör detta avtal att gälla. Ingen av parterna har rätt 
att kräva ersättning av andra parten på grund av avtalsbrott eller för nedlagda kostnader.  
 
Fastighetens skick  
Fastigheten överlåts i befintligt skick som gräsbevuxen yta och naturmark. En översiktlig 
geoteknisk utredning har tagits fram under planläggningen både för Fastigheten och angränsande 
fastigheter i planområdet. Inget hinder föreligger för bebyggelse med avseende på arkeologiska 
förutsättningar. Köparen svarar för detaljerade geotekniska undersökningar. 
 
Säljarens åtaganden  
Om förorenade massor (KM) skulle finnas inom fastigheten i en koncentration som kräver 
sanering, svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och transporter upp till 50 000 
kronor.  
 
Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för kostnaderna som kan 
medföras av saneringen. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och 
upptagningen av massorna. Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för 
uppkomna kostnader. 
 
Parternas avsikt 
Avsikten med avtalet är att byggnationen ska vara färdigställd och klart för inflyttning senast 
hösten 2021.  
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Belastningar 
Fastigheten är belastad av ett jordbruksarrende. Arrendetiden löper till 2020-02-14. Säljaren och 
arrendatorn är överens om att arrendatorn lämnar arrendestället efter skörd 2019 (under 
september månad). Inga andra servitut eller nyttjanderätter finns inskrivna i Fastigheten. 
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar. 
 
Planavgift  
Köparen ska projektera och bygga bostäder i enlighet med detaljplanen. Detaljplanen är betald av 
Säljaren och vid bygglovsgivning utgår bygglovsavgift utan planavgift.  
 
VA-anslutning m.m.  
Anläggningsavgift för VA-anslutning ingår i köpeskillingen. Förbindelsepunkt anges i 
nybyggnadskarta. Köparen har tagit del av kommunens dagvattenpolicy.  
  
Köparen svarar för infrastrukturåtgärder som uppkommer med anledning av 
bostadsbyggnationen. Exempel på sådana åtgärder är att anlägga väg för in- och utfart samt 
ansluta el och fiber.  
 
Gatukostnader  
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering utan ingår i köpeskillingen. 
 
Fastighetens kostnader  
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 
 
Försäkring  
Säljaren förbinder sig att hålla Fastigheten försäkrad fram till tillträdesdagen. 
 
Lagfart  
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta.  
 
Fastighetsbildning  
Säljaren och Köparen ansöker gemensamt om lantmäteriförrättning för att avstycka 
Fastigheten. Köparen svarar för förrättningskostnaderna. Köparen biträder genom detta 
avtal förrättningsansökan. 
 
Övriga bestämmelser  
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övriga avtalsbrott eller 
för nedlagda kostnader. 
 
Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 
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Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Ängelholm 2019-        Ängelholm 2019-   
För Ängelholms kommun   Future4Homes Fastighet 10 AB 
 
 
    
……………………………  …………………………… 
 
 
……………………………  …………………………… 
 
Bevittnas: 
 
 
……………………………   
 
 
…………………………… 
 



Bilaga 1 1(6)

• 
• • • L 

• 
• 

l 

-· .. • 

+ 
+ 
+ -

E 

F 

64P 

+ 
+ 
+ ~l 

J 

l : l 
l . l 
l ....... ___,. 

• • • 
// 

-

• • • 

E 

l• • • • 

- __ .... -!.• -- -• • • stor lek -- ... _.,.... . . . • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
• • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • 

.. .. .. 

• • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

l l Pi 

' ' 

.. 

' ' ' ' ' ' ' .. l .. ..,_l 
l l ... 

• • • • • • • • 
• • • • 

• • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • 
• 

43 
-;. ----.. - -----

l l 

l l 

l 
l 

• 
• 

~Ji-•u-.u.- ~.~ .. , .... ,-~ ) . 
~ ., ..... , .......... .l 

• 1 • • • • • • • 1 • • • • ------·----·- -· -· ,,/ 

l 
• l . 

l 
l 

• • • • • • • -
- -------.. ~ .... ~ .. ~ .... ~ .. ~ .... ~ .. ~P-.... -

• • • • • • • • • • • • • -----·-- --r..-+-+ 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • - --

+ + + + 
~+ 
l + 

l: + 

. ·L-
• • • • • • 
• • • • • • --

+ + + + --+ 
+ 
+ E 

44P 
• • 

l : • • 
• • 
• • 
• • 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

.. 
1 

l 
3 plan 

• -- .... -. • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • 

--• • • • • 

\ \ 

\ \ 
\ , \ 
'· \ ·' \ 

• • • • - -·---
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • -

+ + + 
+ 
+ 

3 plan 

vy 

WE 

Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist
3 plan

Niclas Sundkvist
4,5 plan

Niclas Sundkvist
3 plan

Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


Niclas Sundkvist


LISR
Textruta
Röd markering = Fastigheten

LISR
Polygon



F4H Bostad AB Byggherre
Future4Homes Fastighet 7 AB

Husmodell Fastighetsbeteckning
3-2-2-4 - 3-plan hyreshus Chokladhjulet

Nässjö kommun
Datum Ritad av Format Scala
20190219 NISU A3 1:100
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Beräkning av ytor Datum 2019-02-27

Projekt 17. Plantskolan 1

Hustyp Antal Lgh TLgh Antal plan BOA/BIA m2 TBOA m2 BTA m2 TBTA m2

3-2-2-3 0 8 0 2 461 0 528 0,0
Fristående förråd 0 8 1 30 33 0,0
Övriga byggnader 0 8 1 20 22 0,0
TOTALT 0,0

3-2-2-4 inkl. biutrymme 3 12 36 3 734 2 203 971 * 2 2 912,5
Fristående förråd 0 12 3 30 33 0,0
Övriga byggnader (tvätt, teknik) 1 36 1 30 35 34,5
TOTALT 2 947,0

3-2-2-1-1-4 inkl. biutrymme 2 26 52 5 1 455 2 910 1 937 3 874,4
Fristående förråd 0 26 5 40 130 0,0
Övriga byggnader (tvätt) 1 52 1 48 55 55,2
TOTALT 3 929,6

TOTALT PROJEKT 88 5 114 6 877

Bilaga 1 6(6)
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EVO Dnr 2019/207 

Mellan Ängelholms kommun ("kommunen") och F4H JECY AB (556846-6279) ("Bolaget"), har 
träffats följande 

Markanvisningsavtal 

"Del av Plantskolan 1, Munka Ljungby" 

1 § Bakgrund 

F4H JECY AB kommer genom upprättade köpekontrakt mellan kommunen och bolaget förvärva totalt 
ca 10 150 (4 250 + 5 900) m2 av fastigheten Plantskolan I inom det detaljplanerade bostadsområdet 
"Jordgubbsfältet" i Munka Ljungby. Bolaget har inom området för avsikt att uppföra tre stycken hus i 

3 plan med 12 energieffektiva lägenheter i varje hus. Entreprenaden planeras att genomföras till en 
optimerad produktionskostnad och med kort byggnationstid. Fokus är att bygga bra hus till låg kostnad 
med långsiktig förvaltning. 

Bolaget önskar även förvärva resterande del av Plantskolan 1. Bolaget har inom aktuellt område för 

avsikt att uppföra ytterligare två hus i 4,5 plan med totalt 52 lägenheter (26,26). Byggnationen 
innehåller även utemiljöer med stensatta uteplatser, gångstråk med växter och belysning, lekplatser 
samt gemensamma tvättstugor på gården, se kartskiss samt förslagen byggnation, bilaga 1. 

Bolaget erhåller markanvisning enligt detta avtal. 

2 § Syfte 

Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för framtida 
marköverlåtelse av del av Plantskolan 1. Genom markanvisningsavtalet anges också de förutsättningar 
som gäller för att markanvisningen skall fullföljas med en marköverlåtelse. 

3 § Markanvisning och giltighet 

Markanvisningen innebär att Bolaget, under en tid av 1 år från och med att avtalet undertecknats och 
godkänts av kommunfullmäktige, har ensamrätt att förhandla med kommunen om slutligt förvärv av 
aktuell del av Plantskolan 1. 

Om en sådan överlåtelse inte har skett mellan parterna senast vid ovan angiven tid upphör detta avtal 
att gälla såvida kommunen inte medgett en förlängning. 

Under förutsättning att villkor om påbörjad byggnation i upprättade köpekontrakt gällande östra delen 

av Plantskolan 1 uppfylls, kan Bolaget erhålla en ny markanvisning om ytterligare 2 år. 
Vid eventuell ny upprättas ett nytt markanvisningsavtal. 

Avtalets giltighet villkoras av att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. Om så inte sker är 

avtalet till alla delar förfallet. 

Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den angivna perioden om det är uppenbart att 
bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid 
markanvisningen, eller om kommunen och bolaget inte kan komma överens om villkoren för en 
marköverlåtelse. Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någon part 
om detta avtals giltighet löpt ut eller om kommunen på ovan angivna grunder återtar markanvisningen. 



EVO Dnr 2019/207 

4 § Förutsättningar för att markanvisningsavtalet ska fullföljas med marköverlåtelse 

Avsikten med att bolaget inte förvärvar hela Plantskolan 1 direkt är att förhindra att fastigheten inte 
bebyggs i den takt som kommunen önskar. Även att säkerställa att bolaget har förmåga att uppföra 
byggnationen med god utformning och kvalite då byggnationen totalt omfattar ett helt kvarter. 

Köpeavtal ska tecknas efter förfrågan från bolaget om att förvärva resterande del av fastigheten. 
Kommunen avgör om bolaget får fortsatt förtroende att uppföra bostäder inom området. Till grund för 
beslutet ligger att bolaget ska ha påbörjat byggnation på den redan förvärvade tomten och att det skett 
på ett för området positivt sätt och med god kvalite. 

5 § Kommande marköverlåtelse 
Villkor 
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall regleras i ett köpeavtal. Tillträde till 
fastigheten ska ske när byggnation påbörjats. Om kommunen och bolaget inte kan komma överens om 
formerna och villkoren för överlåtelsen äger kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt 
till ersättning för bolaget. 

Som återgångsvillkor i kommande köpeavtal gäller att Bolaget inom 18 månader från dagen då 
köpekontraktet upprättas ha påbörjat byggnation. 

Köpeskilling 
Priset på tomtmarken i aktuellt område uppgår till 1 000 kronor /m2 BTA. Anslutningsavgift för VA 
ingår inte i detta pris. Det finns möjlighet att även inkludera anslutningsavgift för VA i köpeskillingen. 

6 § Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg ti Il detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

7 § Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får inte överlåtas av bolaget utan kommunens skriftliga samtycke. Detta gäller även till 
bolag inom samma koncern. 

8 § Tvist 
Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

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

Ängelholm 2019- Ängelholm 2019- tJ r -Cl 

För Ängelholms kommun 
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Beräkning av ytor 

Projekt 

HIIStyp 

3-z.z.3 
Fristående förråd 
Övriga byggnader 
TaTALT 

3-2-2-4 Inkl. biutrymme 
Fristående förråd 
Övri1a bwgnader (tvätt, teknik) 
TaTALT 

3-2-2-1-1-4 Inkl. biutrymme 
Fristående förråd 
Övriga bvggnader (tvätt) 
TaTALT 

TaTALT PRO/EKT 

Bilaga 1 

Datum 2019-02-27 

17. Plantskolan 1 

Antal Lgh TLgh 'inta/ plan !OA/BIA m2 

0 8 0 2 461 
0 8 l 30 
0 8 l 20 

3 12 36 3 734 
0 12 3 30 
1 36 1 30 

2 26 52 

;I 
1455 

0 26 40 
l 52 48 

I 
88 I 

I 

6(7) 

TBOA m2 BTAm2 TBTAm2 

0 528 0,0 
33 0,0 
22 0,0 

0,0 

2 203 971 2 912,5 
33 0,0 
35 34,5 

2 947,0 

2 910 1937 3 874,4 

130 0,0 
55 55,l 

3 929,6 

5114 I 68n 



Bilaga 1 7(7) 

Konceptbeskrivning för F4H Bostad 

F4H Bostad har tagit fram koncept kring lägenheter med optimerade kostnader för produktion 
med kort byggnation. Fokus är att bygga bra hus till låg kostnad med låg långsiktig förvaltning 
utan att tumma på kvaliteten. Lägenheterna har hög standard med låg energiförbrukning. 

Produktide för Kv. Plantskolan 

Iden är att skapa ett kvarter fördelat på hus i en modern miljö. lnnerområdet används som 
gemensam yta för de boende med attraktiva utemiljöer. 

Parkering inom kvarteret med parkering och carport mot lokal gata samt tvättstugor. 

Utformning inom kvarteret fördelat på 
• Del 1 mot öster: 
• Del 2 mot väster: 

• Beräknat antal lägenheter 
• Beräknad total BOA 

Utemiljö 

3 stycken hus i 3-plan med 36 lägenheter 
2 stycken lamellhus i 4 ½ våningar med två indragna 
Takvåningar med 26 lägenheter per hus 

ca88 
ca 5 130 m2 BOA 

• Innergård med stensatta uteplatser och gångstråk med växter och belysning mot 
skogsområde samt lekplats. 

• Två gemensamma tvättstugor på gården öppet dygnet runt 

Grundstandard 
• Ekparkett PVC matta och inbyggda vitvaror 
• Helkaklade bad med kakel och matta. 
• >2,5 m i invändig takhöjd för lägenhetsrymd. 
• Uteplats eller balkong. 

Miljömässigt och energisnålt 
• Trädgården anläggs färdig med gräs, buskar och stenlagda gångar. 
• Energibehovet under 50% av Boverkets norm samt utrustad med solceller. 
• Effektiv projektering med kort produktionstid. 
• Effektiv byggprocess på byggarbetsplats. 

Upplåtelseform (beräknat) 
• 84 Hyres rätter 
• 4 Äganderätter på takvåningarna 

4 



2019/207   Kartskiss och illustration 1(2)
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2019/207   Kartskiss och illustration 2(2)
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F4H & JECY Fastigheter 
F4H Bostad AB  

559002-6489 

50 % 

Bertil Andersson Handelsträdgård 
AB 

50 % 

F4H JECY AB (Munka-Ljungby) 

556846-6279 

Future4Homes Fastighet 10 AB 

(Plantskolan 1:1) 

559000-0000 

Future4Homes Fastighet 11 AB  

(Plantskolan 1:2) 

559000-0000 

Future4Homes Fastighet 12 AB 

(Plantskolan 1:3) 

559000-0000 

Future4Homes Fastighet 13 AB 

(Plantskolan 1:4)  

559000-0000 

Rådgivare  

Legal/Revision 

2019-05-09 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 112                  Dnr   KS 2017/755  

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om praktikplatser för 
utsatta vuxna

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) har inlämnat en motion den 30 oktober 2017 om praktikplatser för 
utsatta vuxna.

Motionen har behandlats i Välfärdsnämnden den 20 september 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-29
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 13 maj 2019
Protokollsutdrag, välfärdsnämnden, §95, 20 september 2018
Tjänsteutlåtande, lärande och familj, 21 juni 2018

Yrkanden 
Christina Hanstål (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

 
_____

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 66                  Dnr. KS 2017/755  

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om praktikplatser för 
utsatta vuxna

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) har inlämnat en motion den 30 oktober 2017 om praktikplatser för 
utsatta vuxna.

Motionen har behandlats i Välfärdsnämnden den 20 september 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 13 maj 2019
Protokollsutdrag, välfärdsnämnden, §95, 20 september 2018
Tjänsteutlåtande, lärande och familj, 21 juni 2018

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad.

 

_____

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj
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Enhetschef Nämndkansliet 
Mats Ulfwinger
0431-87 000
info@engelholm.se Kommunstyrelsen

Svar på motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om praktikplatser 
för utsatta vuxna

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) har inlämnat en motion den 30 oktober 2017 om praktikplatser för 
utsatta vuxna.

Motionen har behandlats i Välfärdsnämnden den 20 september 2018.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 13 maj 2019
Protokollsutdrag, välfärdsnämnden, §95, 20 september 2018
Tjänsteutlåtande, lärande och familj, 21 juni 2018

Utredning
Lärande och familj har utvärderat vilka möjligheter det finns att arbeta med motionärens 
förslag – att i projektform erbjuda praktikplatser inom djurhållning för utsatta vuxna. 
Förslaget anses komplettera och bredda nuvarande uppföljningsprogram efter avslutad 
behandling på institutioner eller inom den kommunala öppenvården.

Verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorg har tillsammans med Verksamhetschefen 
för Vuxenutbildningen/Arbetsmarknad gemensamt sett över möjligheterna där det 
konstaterats att det under nuvarande omständigheter inte finns resurser att genomföra 
projektet inom ramen för den egna verksamheten. 

Dock kommer Lärande och familj att lägga en ansökan om projektet kring praktikplatser för 
utsatta vuxna till det nyligen uppstartade FINSAM-förbundet. Ängelholms kommun är nu 
inne i en fas där man sammanställer en ansökan med förslag på projekt/insatser som svarar 
mot kriterierna för en möjlig FINSAM- finansiering. 

Motionärens förslag om praktikplatser bedöms vara i linje med dessa kriterier, varför det 
föreslagna projektet kommer att lyftas i FINSAM:s beredningsgrupp.

Med hänsyn till lärande och familjs utredning där motionärens förslag ligger i linje med 
planerade åtgärder bedöms motionen vara besvarad.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

 

_____

Lilian Eriksson Mats Ulfwinger
Kommundirektör Enhetschef, nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -10- 3 o 

Dnr ............. . 
Motion om praktikplatser för utsatta"viixiiä ..... 

Ibland kan man läsa artiklar i olika media om att kontakten mellan djur och 
människa är nyttig och läkande för själen. l en kommun av Ängelholms storlek 
så har vi ett antal medborgare som inte mår bra och är placerade på olika 
institutioner eller i vår egen öppenvård. När sedan behandlingen är färdig så 
kan en del olika uppföljningsprogram följa den närmaste tiden. Som ett 
komplement till olika program kunde en praktikplats på en arbetsplats med 
någon form av djurhållning vara ett alternativ. Detta kan med fördel göras i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm: 

att en utredning görs som handlar om ett projekt med praktik inom 
djurhållning och då skulle kunna vara ett alternativ till nuvarande 
program. 

Spannarp den 3 O oktober 2 O 1 7 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 95                  Dnr   VFN 2017/209

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om praktikplatser för 
utsatta vuxna

Ärendebeskrivning
Inlämnad motion av Sven-Ingvar Borgquist (M) hänvisar till artiklar i media om kontakten 
mellan djur och människor som kan vara nyttig och läkande för själen. Sven-Ingvar Borgquist 
föreslår att en utredning görs om möjligheten till ett projekt med praktik inom djurhållning, 
som skulle kunna vara ett alternativ till nuvarande uppföljningsprogram efter avslutad 
behandling på institutioner eller inom den kommunala öppenvården.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 23 augusti 2018, § 245
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 2018-06-21
Remiss av motion från Sven-Ingvar Borgquist 
Motion från Sven-Ingvar Borgquist 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelen att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen
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Utvecklingsledare
Fredrica Hass-Bergendorff
0431-87272
fredrica.hass-bergendorff@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Svar på motion angående praktikplatser för utsatta vuxna

Ärendebeskrivning
Skriv din sammanfattning här

Beslutsunderlag 
Ange beslutsunderlag här

Utredning
Tänk på t.ex. tidigare beslut eller utredningar/ kommunala eller statliga planer eller program / 
ekonomiska konsekvenser / samråda med någon internt eller extern? / motivera även ditt 
förslag.

Hållbarhetsperspektiv

Förslag till beslut
Välj ett objekt.

att \"Skriv här\" 

att \"Skriv här\" 

_____

"Förnamn  Efternamn" "Namn" 
"Titel på chef" "Titel" 
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Beslutet expedieras till:
Ange mottagare.



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 



Motion: Vattnets hus 
Som tabellen nedan visar har Vattnets hus i Ängelholm högst priser för familjebiljetter för bad inom 

Familjen Helsingborg. Dessutom höjs priserna under "Högvatten", dvs, efter klockan 15:00 och 
under lov. 

Priser för familjebiljetter för bad inom Familjen Helsingborg. 

Ängelholm* FamiljebiOett 
Örkelljunga badhus F am il jebiljett 
Landskrona badhus* Familjebiljett 
Perstorps badhus* Familjebiljett 
Båstads badhus Familjebiljett 
Klippans badhus Familjebiljett 
Höganäs badhus Familjebiljett 
Bjuvs badhus Familjebiljett 

*f:?tmiljebiljett, Mellan 4-5 personer, varav 1-2 vuxna. 
* ventyrsbad 

250- 300 kr 
175 kr 
150-175 kr 
150 kr 
150 kr 
125 kr 
120 kr 
70-94 kr 

Vänsterpartiet anser att ett badhus ska finnas till för alla och att människor ska ha råd att kunna bada, 
oavsett inkomst eller ekonomiska förhållanden. Det är orimligt att prisnivån i Ängelholm skiljer sig 
så drastiskt från andra badhus inom Familjen Helsingborg, oavsett tillgång till äventyrsland. Både 
barn, ungdomar och vuxna drar nytta av tillgång till badhuset då ökad fysisk aktivitet ger ökat 

välbefinnande både fysiskt och psykiskt. 

Vi föreslår därför 

Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över avtalet med Vattnets Hus, i syfte att sänka 
inträdespriset till nivå med andra äventyrsbad inom Familjen Helsingborg. 

Att: kommunstyrelsen återkommer med förslag på prissänkning senast december 2019 

Vänst:erpan:iet: 
2019 





TillÄngelholms kornmun 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -06- 1 o 

Dnr ............................... . 

Medborgarförslag gällande tillgängligheten till stranden i Havsbaden 

Vi har under ett antal år sett hur tillgängligheten till vår fina strand har försämrats. Sanden döljer samtliga 
gångplankor på nedgången V. V årvägen. Rötter, grenar och trasiga plankor gör det också nästan 
omöjligt för barnfamiljer, mor-farföräldrar med eller utan barnvagn eller trilla och inte minst funktions
hindrade att nå stranden. 

Detta gäller inte bara V. Vårvägen så ser det ut på flera andra nedgångar till havet i Havsbaden. 

Vi föreslår därför att samtliga nedgångar mellan Råbocka och Klitterhus ses över. Att dessa f'ar nya 
gångplankor där behov föreligger och att man gör en avsats vid trappan likt den som redan är gjord på 

· Dalstigen. · 

Där kan en bänk placeras (samtliga bänkar i Klittema är ju borttagna, enligt hörsägen på grund av 
strandskyddet) ':gamla" Ängelholmare säger att bänkar har funnits i klitterna så länge de minns. 

Vad trevligt det vore för oss alla, såväl boende i Ängelholm som turister, om vi på nytt kunde nå 
stranden för bad och promenad eller kunna få sitta på en bänk dag- och kvällstid och njuta av vårt 
vackra skälderviken. 

Några boende med nedgång Västra V årvägen. 



\ 
_j 

'r! t ( · /, .. ) 
,~J ~ '- _) 

" ' ' 

' 
Ht'r-lt<..tu C v~i U AL.(, 

' 



V.Vårvägen 

Dalstigen 



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190608-MEF-KH30

Inskickat 2019-06-08 20:10

Dina uppgifter
Förnamn Gudrun Viola

Efternamn Lindström

Adress Yrvädersstigen 126

Postnummer 262 42

Ort Ängelholm

E-post lglindstrom@hotmail.com

Telefon 0431 12438

Mobil 0704429607

Förslag

Rubrik på förslaget Cykelparkering på storgatan

Förslag och motivering
Önskar att den inrutade cykelparkeringen på storgatan
förses med en imålad cykel. Utanför systembolaget står
det alltsomoftast bil parkerad i denna rutan

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  

ÄNGELHOLMs 
"-----"""-KOMMUN 

mailto:info@engelholm.se
www.engelholm.se
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Uppföljning av 
beredningsuppdrag 

2015-2018
Presidierna i de fasta beredningarna

- Underrubrik



Sammanfattning
Under mandatperioden 2015-2018 fanns fem olika fullmäktigeberedningar: 
beredningen för kultur, idrott och fritid, beredningen för lärande, beredningen för omsorg, 
beredningen för samhällsbyggnad och beredningen för samhällsutveckling. Det fanns även en 
tillfällig beredning och två uppdrag gavs som presidieuppdrag. Sammantaget genomfördes 18 
beredningsuppdrag och två presidieuppdrag. I den nya politiska organisationen finns två fasta 
beredningar, beredning 1 och beredning 2 och möjlighet till tillfälliga beredningar. Detta uppdrag 
har genomförts av presidierna i de nya fasta beredningarna (fortsättningsvis kallade 
”presidierna”). 

Uppdraget omfattar att följa upp de långsiktiga målbilderna som togs fram av beredningarna 
2015-2018. En genomförd kartläggning visar vad som har verkställts, vad som inte har verkställts 
och varför, kartläggningen redovisas i kapitel tre. Presidierna bedömer att beredningsuppdragen 
kan leda till åtgärder i tjänsteorganisationen och att de strategiska frågorna har fått stort fokus i 
organisationen. Flera åtgärder har genomförts men det krävs mycket mer för att de långsiktiga 
målbilderna ska uppfyllas. Vidare konstateras att det krävs både resurser och uthållighet i 
genomförandet för att uppnå det beredningarna kommit fram till och därmed ge långsiktiga 
effekter för kommunens utveckling och för medborgarna. Presidierna har identifierat ett antal 
framgångsfaktorer och försvårande faktorer som påverkar graden av genomförande. 

I uppdraget ingår även att ge förslag på vad som kan lyftas in i kommande visionsarbete. Den nya 
visionens målår är 2035. Presidierna bedömer att fjorton beredningsuppdrag kan tas med i 
visionsarbetet. Bedömningen utgår från beredningsuppdragens helhet och inte från varje 
uppdrags rekommendationer och slutsatser. Vidare vilar bedömningen på att  
beredningsuppdragen ska vara aktuella i ett tidsperspektiv fram till 2035. 

Presidierna bedömer att tio beredningsuppdrag kan tas med i kommande budgetprocesser. Det är 
uppdrag som varit med i budgetprocessen tidigare år men som inte tilldelats medel fullt ut. Sedan 
är det de beredningsuppdrag som har lett till nya beslut som kräver medel för genomförande. För 
sex beredningsuppdrag finns det inte några beskrivna ekonomiska konsekvenser eftersom 
utredningsarbetet inte är klart än. Om utredningarna visar på ett behov av medel bör dessa 
uppdrag lyftas in i en budgethantering. 

Presidiernas slutsats är att det behövs en ökad tydlighet kring mål och syfte med beredningarnas 
arbete. I uppdraget ingår att lämna förslag på fördjupningar. Presidierna ger inte förslag på 
specifika strategiska område för nya beredningsuppdag utan föreslår istället ett antal 
fördjupningar som kan bidra till att nå en ökad tydlighet kring beredningarnas arbete:

 Beredningarnas uppdrag behöver tydliggöras
 Processen kring beredningsuppdragen, från uppstart till uppföljning, behöver utvecklas
 Beredningarnas roll i förhållande till nämndsorganisationen behöver klargöras 
 Beredningsuppdragens roll i styrningen behöver bli tydligare 
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1 Presidiernas uppdrag

1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med att ta fram långsiktiga målbilder utifrån ett 
medborgarperspektiv. Beredningarnas arbete ska vara inriktat mot utvecklingsfrågor inom olika 
delar av kommunens verksamhet. Beredningarna tar inga beslut utan definierar önskat läge och 
svarar på frågan – Vad vill vi som kommun uppnå? 

Under mandatperioden 2015-2018 fanns det fem olika fullmäktigeberedningar: 
beredningen för kultur, idrott och fritid, beredningen för lärande, beredningen för omsorg, 
beredningen för samhällsbyggnad och beredningen för samhällsutveckling. Det fanns även en 
tillfällig beredning och två uppdrag gavs som presidieuppdrag. Sammantaget genomfördes 18 
beredningsuppdrag och två presidieuppdrag. 

Processen för beredningsuppdrag illustreras av bilden nedan. När beredningar tagit fram en 
slutrapport (steg 4 i nedanstående bild) lämnas den till kommunstyrelsen för utredning. I 
utredningen som kallas plan för slutrapport (steg 8 i nedanstående bild) beskrivs ekonomiska och 
juridiska konsekvenser, tidplan och åtgärder. Av de 20 beredningsuppdragen har 13 uppdrag 
utretts av kommunstyrelsen och plan för slutrapport har godkänts av kommunfullmäktige. Det 
pågår utredning för fem beredningsuppdrag och två presidieuppdrag. 

En vision uttrycks oftast som ett uttalat tillstånd som man vill 
uppnå och behöver inte uppfylla formella krav på realism, 
tidsbundenhet eller mätbarhet. [Wikipedia]
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1.2 Uppdraget
För denna mandatperiod finns det två fasta fullmäktigeberedningar, beredning 1 och beredning 2, 
samt tillfälliga beredningar vid behov. Presidierna i de två fasta beredningarna (fortsättningsvis 
kallade ”presidierna”) har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att följa upp de långsiktiga 
målbilderna som beredningarna tagit fram 2015-2018. I vilken mån är målbilderna uppfyllda? 

o Vad har verkställts? Vad har inte verkställts och varför?
o Vad kan lyftas in i framtagandet av ny vision för Ängelholms kommun?
o Vad kan lyftas in i kommande budgetprocesser? Vems ansvar är det att göra det?
o Finns någon fråga som är lämplig att fördjupa sig inom utifrån uppföljningen?

Uppdraget omfattar inte en fortsatt eller fördjupad utredning av ämnesområden som tidigare 
beredningar behandlat. Uppdraget omfattar inte att utvärdera uppnådda resultat och effekter för 
invånare utifrån beslutade beredningsuppdrag.

1.3 Syfte och mål
Syftet med uppdraget är att sammanställa de långsiktiga målbilder beredningarna arbetat fram 
under mandatperioden 2015-2018 för att målbilderna och beredningarnas slutsatser ska följa med 
in i en ny mandatperiod och ny politisk organisation. Uppföljningen möjliggör återkoppling till 
politiker som medverkat i en beredning, till kommunfullmäktige samt till medborgare som har 
deltagit i medborgardialoger och som vill veta vad beredningsuppdragen resulterat i. 
Uppföljningen blir även ett underlag till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier i 
processen med kommande beredningsuppdrag.

Presidierna för de två fasta beredningarna ska leverera en uppföljning av vad tidigare genomförda 
beredningsuppdrag resulterat i. I uppföljningen ska det framgå vilken status beredningarnas 
slutsatser och rekommendationer har efter fattade beslut och var i organisationen de behandlas.  
Den konkreta slutleveransen är en slutrapport som blir ett underlag till kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidier i processen med kommande beredningsuppdrag.

1.4 Presidiernas sammansättning
Presidie beredning 1

 Cornelis Huisman (M), ordförande
 Linda Böcker Åkerman (C), 1 vice ordförande
 Arne Jönsson (S), 2 vice ordförande

Presidie beredning 2 

 Anne-Marie Lindén (MP), ordförande
 Owe Johansohn (M), 1 vice ordförande
 Mikael von Krassow (S), 2 vice ordförande

2 Genomförande

2.1 Kartläggning av beredningsuppdrag
För att redovisa vad som har verkställts, vad som inte har verkställts och varför, har presidierna 
gjort en kartläggning. Presidierna har tagit sig an några beredningar vars och har läst in samtliga 
beredningsuppdrag, både slutrapporter och plan för slutrapporter. Kartläggningen har 
genomförts utifrån en gemensam checklista. Beredningarnas slutsatser och rekommendationer 
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har varit utgångspunkten för kartläggningen. Tjänstepersoner har bjudits in för att ge presidierna 
en tydlig bild av vilken status beredningarnas slutsatser och rekommendationer har. 
 Strategi för Ängelholms kommuns föreningsstöd inklusive bidragsgivning. Susann Toft 

enhetschef, Peter Björkqvist enhetschef 
 Strategi för framtidens äldreomsorg, Susann Pettersson, huvuduppdragschef Hälsa
 Vision för boendemiljö och livskvalitet, Lena Åström chefsstrateg, Lilian Eriksson 

kommundirektör
 Vision för trafikutveckling i Ängelholms tätort, Anders Lundin enhetschef, Jonas 

Henriksson chef projektutveckling
 Målbild för utvecklingen av Ängelholms tätorter, Lena Åström chefsstrateg, Lilian 

Eriksson kommundirektör
 Vision för utvecklingen av Stortorget, Anders Lundin enhetschef, Camilla Lundgren 

projektledare
 Strategi för utvecklingen av turismnäringen, Lena Åström chefsstrateg
 Strategi för trygg och säker kommun, Lena Åström chefsstrateg
 Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms Havsbad. Anders Lundin, 

enhetschef, Geraldine Thiere hållbarhetsingenjör
 Beredningsuppdragen i ärendehanteringen, Mats Ulfwinger enhetschef nämndskansliet
 Budgethantering kring beredningsuppdragen och beredningsuppdragen i förhållande till 

visions- och målstyrning, Fredrik Karlsson budgetchef

2.2 Analys 
Analysdelen har delats in i följande delar: 
 Analys av kartläggningsarbetet
 Analys av vad som kan tas med i visionsarbete 
 Analys av vad som kan tas med i kommande budgetprocesser 
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3 Kartläggning av beredningsuppdragen 
I detta avsnitt redovisas en kartläggning av alla beredningsuppdrag. Presidiernas uppdrag är att 
följa upp de långsiktiga målbilderna som tagits fram 2015-2018. Vad har verkställts? Vad har inte 
verkställts och i så fall varför? Som beskrivs i inledningen är beredningarnas uppdrag att ta fram 
långsiktiga målbilder utifrån ett medborgarperspektiv. Beredningarna tar inga beslut utan 
definierar önskat läge och svarar på frågan – Vad vill vi som kommun uppnå? Perspektivet som 
beredningarnas uppdrag utgår från är 5-20 års sikt. Detta är viktigt att ha i minnet när det görs en 
bedömning av vad som har verkställts eller inte. 

Kartläggningen illustreras i grafiska bilder och därefter kommer en kort text kring varje 
beredningsuppdrag. Kartläggningen avslutades den 27 mars. Samtliga beredningsuppdrags 
uppdrag, syfte, slutsatser och rekommendationer finns sammanställt i en bilaga till slutrapporten. 

3.1 Beredningsuppdrag som ännu inte har plan för slutrapport 
Den grafiska bilden för beredningsuppdrag som ännu inte har plan för slutrapport är indelad 
enligt följande: 

o Slutrapport, datum för beslut i kommunfullmäktige
o Slutrapport bereds av tjänsteorganisation, tydliggör vilken del av organisationen som fått i 

uppdrag att ta fram plan för slutrapport
o Plan för slutrapport, beslutat datum och/eller beräknat datum för återkoppling till 

kommunfullmäktige 

Eftersom dessa beredningsuppdrag inte har en plan för slutrapport har inte någon uppföljning 
genomförts utifrån vad som har verkställts eller inte. En sådan uppföljning blir först relevant och 
aktuell längre fram, förslagsvis i januari 2020. 
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3.1.1 Beredning för kultur, idrott och fritid 

1. Målbild för kulturen som samhällsbyggare (dnr 2016/894) 
Slutrapport från kommunfullmäktige till kommunstyrelse 2018-06-27. Huvuduppdrag Samhälle 
arbetar med plan för slutrapport vilken kommer omfatta såväl slutrapport Målbild för kulturen 
som samhällsbyggare och slutrapport Stadsmiljöer. Enligt beslut ska återrapport ske till 
kommunfullmäktige i februari 2019. Arbetet är försenat och beräknas vara klart i maj 2019. 

3.1.2 Beredning för lärande

2. Målbild för hållbar social integration (dnr 2016/896)
Slutrapport från kommunfullmäktige till kommunstyrelse 2018-10-29. Huvuduppdrag Lärande 
och familj arbetar med plan för slutrapport. Enligt beslut ska återrapport ske till 
kommunfullmäktige i september 2019. 

3.1.3 Beredningen för omsorg

3. En jämlik kommun (dnr 2016/895) 
Slutrapport från kommunfullmäktige till kommunstyrelse 2018-10-29. Plan för slutrapport 
handläggs av Servicestöd med stöd av en agil arena. Enligt beslut ska återrapport ske till 
kommunfullmäktige i september 2019. 

3.1.4 Beredning för samhällsbyggnad

4. Stadsmiljöer (dnr 2017/414) 
Slutrapport från kommunfullmäktige till kommunstyrelse 2018-06-27. Huvuduppdrag Samhälle 
arbetar med plan för slutrapport vilken kommer omfatta såväl slutrapport Stadsmiljöer och 
slutrapport Målbild för kulturen som samhällsbyggare. Enligt beslut ska återrapport ske till 
kommunfullmäktige i februari 2019. Arbetet är försenat och beräknas vara klart i maj 2019.

3.1.5 Beredning för samhällsutveckling

5. Infrastruktur för framtidens transportslag (dnr 2016/893)
Slutrapport från kommunfullmäktige till kommunstyrelse 2018-04-23. Huvuduppdrag Samhälle 
arbetar med plan för slutrapport. Enligt beslut skulle återrapport skett till kommunfullmäktige i 
november 2018. Arbetet är försenat och beräknas vara klart i maj 2019. 

3.1.6 Presidieuppdrag

6. Hållbar förvaltning av kommunens åkermark (dnr 2018/616) 
Slutrapport från kommunfullmäktige till kommunstyrelse 2018-12-10. Plan för slutrapport 
handläggs av kommundirektörens stab i samverkan med miljö och plan. Enligt beslut ska 
återrapport ske till kommunfullmäktige i oktober 2019. 

7. En resurs i affärsutvecklingsprojektet BID Ängelholm (dnr 2018/82)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att entlediga presidiet i beredning för 
samhällsutveckling från att vara en resurs i arbetet. 
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3.2 Beredningsuppdrag med plan för slutrapport 
Den grafiska bilden för beredningsuppdrag med plan för slutrapport är indelad enligt följande: 

o Slutrapport, datum för beslut i kommunfullmäktige
o Plan för slutrapport, datum för beslut i kommunfullmäktige
o Pågående utredningsarbete i tjänsteorganisation. Här tydliggörs var i organisationen som 

ett eventuellt utredningsarbete pågår efter beslut om plan för slutrapport. Om ett 
beredningsuppdrag befinner sig här behövs det fler beslut och/eller mer arbetet innan 
genomförande. Alternativt kan arbetet stannat av pga. olika anledningar

o Fler beslut i kommunfullmäktige. Här tydliggörs det om kommunfullmäktige beslutat i 
ärende i förhållande till beredningsuppdraget 

o Fler beslut i kommunstyrelse. Här tydliggörs det om kommunstyrelsen beslutat i ärende i 
förhållande till plan för slutrapport

o Fler beslut i nämnd. Här tydliggörs det om nämnd beslutat i ärende i förhållande till 
beredningsuppdraget

o Genomförande. Här tydliggörs det om det pågår genomförande av plan för slutrapport 
och var i organisationen huvudansvaret ligger. 

o Genomförs ej. Här tydliggörs om något från plan för slutrapport inte genomförs. 

Grafisk bild för beredning för kultur, idrott och fritid, beredning för lärande 
samt beredning för omsorg
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3.2.1 Beredning för kultur, idrott och fritid 

8. Strategi för Ängelholms kommuns föreningsstöd inklusive bidragsgivning (dnr 2015/61)
Plan för slutrapport har med allt från slutrapport och innehåller elva utredningsuppdrag. 
Huvuduppdrag Samhälle har genomfört samtliga utredningar och flera åtgärder har verkställts 
utifrån beredningens arbete. Nämnden för kultur, idrott och fritid har beslutat om nya regler för 
skötselbidrag som gäller från 2020 under förutsättning att medel om 645 tkr beviljas. 

Huvuduppdrag Samhälle har tagit fram förslag på nya riktlinjer för föreningsstöd som kommer 
att tas upp för beslut på nämnden i april. Förslag på nya riktlinjer har till största del tagit hänsyn 
till det som föreslogs i slutrapporten. Beredningen föreslog en utökning av åldersgränsen för 
lokalt aktivitetsstöd främst till de under 7 år. Beredningen föreslog även möjlighet till noll-taxa för 
bidragsberättigade föreningar i kommunalt ägda anläggningar. Dessa förslag har inte gått vidare. 
Redan i plan för slutrapport beskrevs möjliga konsekvenser och inriktningarna och åtgärderna 
bedöms inte som lämpliga att genomföra. Förstärkt service till föreningslivet kommer främst att 
ske genom utveckling av e-tjänster och fortsatt service från kundtjänst. 

En åtgärd var att inventera de föreningsdrivna museernas bidragsbehov. Detta arbete ingår i 
uppdraget som huvuduppdrag Samhälle har kring framtida organisering av Ängelholms museer 
vilket beräknas vara klart till sommaren. 

9. Vision för Ängelholm som ungdomskommun (dnr 2016/40)
Plan för slutrapport har med allt från slutrapporten. Upplägget i plan för slutrapport gör det svårt 
att bedöma vad som ska genomföras som en konsekvens av slutrapporten vilket försvårar 
uppföljningen. Ett antal åtgärder tas dock upp i plan för slutrapport. Några är tidssatta långt fram 
och har inte följts upp. De fem åtgärder som är tidssatta 2018/2019 har däremot följts upp.

”Ungas organisering” benämns det arbete som berör ett nytt förslag kring föreningsstöd till unga. 
Ett förslag på riktlinjer för föreningsstöd har tagits fram av huvuduppdrag Samhälle och det 
innefattar även stöd till unga som startar, leder och organiserar andra unga. 

Att se över möjligheterna till tätare kollektivtrafik inom kommunen var ett förslag. I 
framtidsavsnittet belyses avsikten att köpa linjelagd trafik för Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby-
Ängelholm. Höga krav på hållplatsutformning har lett till att en utredning nu pågår kring att 
trafikera med mindre fordon och att trafikera med närtrafik som är anropsstyrd trafik.

Ett förslag i slutrapporten var att realisera arbetsmarknadsenhetens förslag ”En väg in” för unga. 
I plan för slutrapport tydliggörs att det behövs uppdrag, budget och resurser för att kunna arbeta 
vidare, åtgärder som inte initierats. Förutsättningarna på arbetsmarknaden är föränderliga och 
behoven skiftar över tid. Idén kring ”En väg in” lanserades flera år innan beslut om plan för 
slutrapport och bedöms som inaktuell. Det saknas ett tydligt beslut om att genomföra alternativt 
inte genomföra denna åtgärd.  

Förslaget kring att samordna insatser vid psykisk hälsa och för bättre folkhälsa konkretiserades 
som en åtgärd kring SUB – Samverkan kring utagerande barn. Det finns ett systematiskt och 
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gediget arbete igång som ska utvecklas vidare kvalitativt. Kartläggning har gjorts av ett antal 
barn/elever och samordnade möten och insatser har delvis genomförts men är även pågående. 

Ett annat förslag som var tidsatt till januari 2016 var att satsa på nya digitala kanaler. En ny 
webbsida lanserades sommaren 2018 och nu finns en samlingssida med mötesplatser för unga. 
Härifrån finns länkar till olika sociala medier riktat till unga. Möjligheter finns att även skapa 
målgruppsanpassade webbplatser. 

3.2.2 Beredning för lärande

10.Strategi för att stärka barnrättsperspektivet (dnr 2015/62) (2015/828) 
Plan för slutrapport har med allt från slutrapporten. När plan för slutrapport beslutades i 
kommunfullmäktige fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för antagande, med 
finansiering inom ram. Huvuduppdrag Lärande och familj, som har ett samordningsansvar, har 
tagit fram ett förslag på strategi som beräknas vara klar för beslut i kommunstyrelsen i maj 2019. 
Strategin ska tydliggöra samtliga verksamheters ansvar för det fortsatta arbetet med barns 
rättigheter utifrån barnkonventionen. Arbetet har försenats på grund av att det inte funnits 
tillräcklig bevakning av ärendet och hanteringen av detta, i kombination med en bristande 
överlämning i organisationen vid personalomsättning. 

11.Vision för mer fysisk aktivitet i skolan (dnr 2016/45)
Plan för slutrapport innehåller anpassningar av slutrapportens rekommendationer. 
Målet med anpassningarna är att skapa en hållbar modell för det kontinuerliga arbetet med ökad 
fysisk aktivitet i skolan. Bedömningen i plan för slutrapport var att verksamheterna till största del 
kunde hantera genomförandet inom ram men även att det fanns ett behov av ramtillskott. 
Välfärdsnämnden fick 750 tkr i budget 2017, 825 tkr i budget 2018 och 1650 tkr från 2019 för 
ökad fysisk aktivitet i skolan. I oktober 2019 ska det ske en återkoppling till kommunstyrelsen 
som ska innehålla både en utvärdering och en redovisning av hur det fortsatta arbetet ska ske i 
syfte att fortsätta utvecklingen enligt beredningens andemening. 

12.Vision för framtidens utbildningar (dnr 2016/44)
Plan för slutrapport har med allt från slutrapporten. I enlighet med plan för slutrapport utreder 
huvuduppdrag Lärande och familj möjligheterna kring ett center, som en organisatorisk och 
verksamhetsmässig möjlighet att rusta kommunen för att möta de rekommendationer som 
slutrapporten anger vara väsentliga. Detta är ett arbete som pågår för fullt genom en processledd 
arbetsgrupp. Ett konkret förslag ska finnas klart 2020 för politisk behandling. 

3.2.3 Beredningen för omsorg

13.Strategi för framtidens äldreomsorg (dnr 2015/60)
Plan för slutrapport innehåller beredningens slutsatser och är utformad som en strategi för 
framtidens äldreomsorg. Strategin innehåller 30 åtgärdsförslag. När kommunfullmäktige 
beslutade om plan för slutrapport lades Ung omsorg till och ärendet lämnades över till 
budgetberedningen. 500 tkr sköts till för Ung omsorg. Utöver det har medel om 1 240 tkr skjutits 
till för kompetensutveckling, 300 tkr för utredning kring utemiljöer vid vårdboende och 640 tkr 
per år 2019-2021 för wifi på särskilda boende. 
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Majoriteten av åtgärderna i strategin är antingen genomförda eller pågående aktiviteter. 
Verksamheten har gjort omprioriteringar inom ram för att kunna genomföra en del av 
åtgärderna. En åtgärd, Unga internlotsar, har inte genomförts dels på grund av att medel inte 
skjutits till men även för att verksamheten inte bedömt det som prioriterat. 

14.Vision för boendemiljö och livskvalitet (dnr 2016/43).
Plan för slutrapport har beaktat allt i slutrapporten. Upplägget i plan för slutrapport gör det svårt 
att bedöma vad som ska genomföras som en konsekvens av slutrapporten vilket försvårar 
uppföljningen. Beredningens slutsats som berör att erbjuda tillgänglighetsanpassade bostäder till 
rimliga kostnader, utifrån att olika individer har olika behov, bedöms inte som genomförbar i 
plan för slutrapport. Det finns krav som behöver följas vid nybyggnation och i ett nästa steg blir 
det ekonomiska konsekvenser för att anpassa bostäder till nya hyresgäster. Presidierna har i 
uppföljningen tolkat att denna åtgärd inte ska genomföras. 

Flera av de slutsatser som beredningen föreslagit behöver tas med när det blir aktuellt av 
revidering av översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. Aktualitetsprövningen av Översiktsplan 
2035 är inte beslutad och arbete med att revidera Bostadsförsörjningsplanen 2016-2019 har inte 
påbörjats, således kvarstår att få med beredningens slutsatser. Huvuduppdrag Hälsa har 
genomfört och /eller har pågående arbete kring:
- brukarmedverkan kring boende för grupper med behov av omsorg
- utveckla möjligheterna kring rekreation och aktivitet i utemiljön
- ligga i framkant avseende välfärdsteknologi i boende för grupper med behov av omsorg 
- att öka kunskapen om boendealternativ bland äldre 

Att aktivt verka för att fler mellan boende för äldre och att LSS-boende byggs var en av 
slutsatserna. I antagen budget och plan finns planeringen med för två LSS-boende 2020, ett 2022 
och ett 2024. Beredningen har även tagit upp två andra slutsatser som berör olika former av 
boende för äldre i kommunens tätorter. Som beskrivs i plan för slutrapport behövs det eventuellt 
markinköp om kommunen ska bygga, det behöver även tas fram detaljplaner. När presidierna 
avslutar kartläggningen är det oklart hur långt arbetet kommit avseende markinköp, detaljplaner 
och tillgänglighetsinventeringen som föreslagits. Sammantaget krävs det flera politiska beslut för 
att genomföra slutrapporten. 
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Grafisk bild för beredning för samhällsbyggnad, beredning för 
samhällsutveckling samt tillfällig beredning

3.2.4 Beredning för samhällsbyggnad

15.Vision för trafikutveckling i Ängelholms tätort (dnr 2015/59) 
Beredningens slutrapport innehåller inte några politiskt eniga slutsatser eller rekommendationer 
utan alla partier har med sina förslag. Plan för slutrapport har med kärnan från beredningens 
rapport, den blev reviderad en gång och därefter godkänd i kommunfullmäktige november 2016 
och överlämnad till budgetberedningen. 

Plan för slutrapport innehåller sex olika utredningsprojekt varav två stycken var tidsatta till 2017 
och fyra var tidsatta till 2018. Inga medel avsattes för 2017 eftersom budgetberedningen för det 
året redan var slutförd. Utredningarna för 2017 genomfördes trots allt inom ramen för 
huvuduppdrag Samhälles budget. Det var en nulägesanalys inkl. trafikmodell och utredning 
Västra länken. Trafikmodellen redovisades i kommunstyrelsens arbetsgrupp och Västra länken 
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redovisades på kommunstyrelsen. Fyra utredningar är inte genomförda: gång- och cykelled, 
kollektivtrafiken, Skolgatan, Nybrogatan, Storgatan m.fl. och mjuka värden. Plan för slutrapport 
var med inför budget 2018 men inga medel avsattes vilket är anledningen till att utredningarna 
inte är genomförda.

16.Målbild för utveckling av Ängelholms tätorter (dnr 2016/42) 
Plan för slutrapport har med beredningens slutsatser. Plan för slutrapport innehåller en lång 
åtgärdslista där beslut behövs i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för genomförande av 
slutrapporten. Vidare finns även ett förslag till ett alternativt genomförande. 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att plan för slutrapport är godkänd.  

Innan plan för slutrapport godkändes avsattes medel om 500 tkr per år från 2018 till 
landsbygdsutveckling riktat till tillväxtprogram, meröppna bibliotek, bostadsbyggande och 
marknadsföring. Under 2018 användes inte avsatta medel. Under 2019 kommer medel användas 
till tillväxtprogram Munka Ljungby, till utredning av bibliotek i Össjö, inventarier till meröppet 
bibliotek, marknadsföring samt till en utredning om var barnfamiljer vill bo. Det avsattes även 
150 tkr per år för en landsbygdspott. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-27 att ge 
huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att ta fram riktlinjer samt att administrera landsbygdspotten. 
2018-10-31 beslutade kommunstyrelsen att godkänna att landsbygdspotten från och med år 2019 
ingår i den översyn av föreningsstöd som kommer att behandlas i Kultur-, idrott- och 
fritidsnämnden. I ärendet kring landsbygdspotten hänvisas det till beredningens slutrapport men 
den kan inte likställas med den byapeng som beredningen föreslog skulle hanteras som en 
medborgarbudget. 

Fyra motioner har väckts som har koppling till beredningsuppdraget. En motion om inrättande 
av bygdeforum bifölls av kommunfullmäktige i september 2018. De tre andra motionerna är 
remitterade till kommunstyrelsen men inte besvarade. 

Beredningsuppdraget har ett långsiktigt perspektiv, plan för slutrapport innehåller två förslag på 
genomförande och utöver medel för landsbygdspott och landsbygdsutveckling har inga mer 
medel tillskjutits. Presidierna i de fasta beredningarna konstaterar att det finns oklarheter kring 
hur plan för slutrapporter ska hanteras när inte medel tillskjuts. Vad förväntas genomföras då? 
Vem ansvarar för att ta ärendet vidare? Beredningsuppdraget har i kartläggningen (och i 
illustrationen) placerats under ”pågående utredning”. 

17.Vision för utveckling av Stortorget (dnr 2015/58)
Plan för slutrapport innehåller slutsatser från beredningens slutrapport. Den föreslagna ”trappan” 
är ersatt med en mindre restaurangbyggnad. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att slutlig 
finansiering av vision för Stortorget ska beaktas i kommande budgetarbete. Huvuduppdrag 
Samhälle fick i uppdrag att skriva fram ansökan om planbesked vilket är gjort. Vidare innebär 
beslutet att huvuduppdrag Samhälle ska påbörja förslag till åtgärder enligt tidplan samt att 
barnrättsperspektivet särskilt ska beaktas i den fortsatta processen av ärendet. 
Kommunfullmäktige har avsatt 500 tkr 2019 och 2 500 tkr 2020 och 2021. 
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Huvuduppdrag Samhälle har påbörjat samtliga åtgärder enligt tidplanen och arbetet under 2019 
och halva 2020 kommer att omfatta utredningsåtgärder. Ett första steg i att beakta 
barnrättsperspektivet är en information till Ungdomsfullmäktige under 2019. Det kommer att 
krävas politiska beslut för genomförandet, t ex i kommande budgetarbete.

3.2.5 Beredning för samhällsutveckling

18.Strategi för utvecklingen av turismnäringen (dnr 2015/57)
Förslaget i plan för slutrapport var att ta fram ett styrdokument för att arbeta vidare med och 
realisera beredningens målsättning. I budgeten 2017 avsattes 200 tkr för att ta fram 
styrdokumenten och 400 tkr från 2017 för tjänst som destinationsutvecklare (tjänst tillsatt men 
med titel Besöksnäringsansvarig). Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 om en Plan för 
utveckling av besöksnäringen 2018-2030. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2018-06-27 om en 
Handlingsplan för utveckling av besöksnäringen 2018-2021. Beredningens rekommendationer är 
med i styrdokumenten. I handlingsplanen beskrivs följande: Medel behöver avsättas för att 
handlingsplanen ska realiseras. Det är dock svårt att i nuläget bedöma kostnaden för att 
genomföra respektive aktivitet. Den konsult som tagit fram planen för utveckling av 
besöksnäringen uppskattar kostnaden för att genomföra handlingsplanen 2018-2021 till cirka 10 
miljoner kronor. Än så länge har inga resurser tillskjutits. 

Genomförande av handlingsplanen pågår och en konkret aktivitetsplan har tagits fram, anpassad 
till befintlig budget. Huvuduppdrag Samhälle, kommundirektörens stab, och servicestöd på 
tjänstepersons nivå samt Ängelholms Näringsliv ansvarar för genomförandet. 

19.Strategi för trygg och säker kommun (dnr 2016/41)
Alla beredningens slutsatser och rekommendationer finns med i plan för slutrapport. 
Kommunfullmäktige antog 2018-08-27 en Plan för trygghet och säkerhet 2018-2028 och vidare 
antog Kommunstyrelsen 2018-09-12 en Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2021. 
Även i dessa styrdokument finns beredningens slutsatser och rekommendation med och är 
kompletterade med mer detaljerade åtgärder. Genomförande av handlingsplanen pågår genom 
samtliga huvuduppdrag, servicestöd, kommundirektörens stab och i den fastlagda organisationen 
med strategisk, taktisk och operativ nivå där samverkan sker med polisen. Handlingsplanen 
sträcker sig till 2021 vilket innebär att den inte är fullt genomförd än. 

3.2.6 Tillfällig beredning

20.Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad (dnr 2015/67)
Plan för slutrapport har med allt från slutrapporten. Av de åtta rekommendationer som 
beredningen föreslog är samtliga genomförda eller pågående. Kommunstyrelsen beslutade i 
februari 2018 om Handlingsplan Akut beredskap storm för området Havsbaden med omnejd 
2018-2020. Utvärdering av tidigare inmätningar är genomfört och årliga inmätningar genomförs 
och sammanställs i årliga PM.

Ansökan om tillstånd för strandfodring är genomförd och har blivit godkänd med ett uttag på 
75000 m3 sand under 10 år. Ytterligare ett tillstånd enligt miljöbalken behövs, arbete pågår kring 
det. Från 2017 tillfördes medel för en tjänst som hållbarhetsingenjör vilket är kopplat till att 
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tydliggöra det organisatoriska ansvaret i kommunen. I uppföljningen har det framkommit att det 
politiska ansvaret behöver förtydligas då vägar för återrapportering upplevs som otydliga. 

Revidering av policy för långsiktig och hållbar förvaltning av Ängelholms stränder pågår, 
förväntas bli klar under 2019. En kustzonplan är framtagen och ingår i översiktsplanen. 
Riskunderlag har tagits fram som ett första steg i arbetet med en kommunövergripande 
beredskapsplan. Budget finns avsatt med 1 mkr per år under 2019-2021 för 
översvämningsåtgärder. Strandskötsel genomförs och det pågår arbete med att se över 
tångrensningsrutiner, nya sandstaket vid Havsbaden planeras liksom nya klitterövergångar. 
Beredningen föreslog även att kompletterande åtgärder till strandfodring skulle utredas, såsom 
anläggning av vågbrytare och invallning. En gemensam utredning genomfördes 2017 och 
redovisades till kommunstyrelsen i november 2017. Inget beslut har fattats kring beredningens 
förslag till kompletterande åtgärder. Kommunfullmäktige har som en konsekvens från 
beredningens arbete avsatt medel för upprustning av badstränder, strandfodring, strandberedning 
och översvämningsåtgärder i budget. I kommande budgetarbete kommer behovet av medel för 
att genomföra strandfodringen75000 m3 sand att tas upp. 
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4 Analys och reflektion
I detta avsnitt analyseras kartläggningen. Presidierna för fram ett antal områden och utmaningar 
som behöver belysas samt reflektioner kring dessa (framförs i kursiverad text). Vidare analyseras vad 
som kan ingå i kommande visionsarbete och budgetprocesser. 

4.1 Analys av kartläggningsarbete
Kartläggningen visar att beredningsuppdragens karaktär varierat över tid. Visioner, strategier och 
långsiktiga målbilder har tagits fram, med ett perspektiv på 5-20 års sikt. Det är komplext att 
redogöra för en samlad bild av vad som verkställts eller inte. En del beredningsuppdrag är inte 
klara eftersom plan för slutrapport ännu inte tagits fram. Några av beredningsuppdragen med 
plan för slutrapport har lett till nya beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd 
och arbetet har därmed konkretiserats och genomförande pågår. Andra beredningsuppdrag med 
plan för slutrapport är kvar i ett utredningsskede och uppdragen kvarstår att genomföra. 

Presidierna bedömer att beredningsuppdragen kan leda till åtgärder i tjänsteorganisationen. De strategiska 
frågorna som beredningarna har arbetat med har fått stort fokus i organisationen, ett exempel är att 
beredningarnas arbete delvis präglat Framtidsförklaringen. Flera åtgärder har genomförts men det krävs mycket 
mer för att de långsiktiga målbilderna ska uppfyllas. Vidare konstateras att det krävs både resurser och 
uthållighet i genomförandet för att det uppnå det beredningarna kommit fram till och därmed ge långsiktiga 
effekter för kommunens utveckling och för medborgarna. Presidierna väljer att föra fram exempel på 
framgångsfaktorer och försvårande faktorer som påverkar graden av genomförande.  

Framgångsfaktorer Försvårande faktorer
o Uppdrag som omfattar strategiska områden som är 

angelägna
o Uppdrag som omfattar områden som är viktiga för 

kommunens utveckling
o Avgränsade uppdrag
o Politiker från beredningarna som driver frågor vidare
o Uppdragen landar i utvecklingsinriktade verksamheter
o Uppdrag som får en koppling till styrande dokument

o Uppdrag vars karaktär är väldigt komplext
o Uppdrag som omfattar fler än ett huvuduppdrag
o Uppdrag som är visionärt inriktade på långsiktig 

samhällsutveckling
o Uppdrag som kräver stora tillskott av medel
o Tidsperspektiv
o Systemfel i beredningsarbetet (tas upp i olika avsnitt 

nedan)

Presidiernas bedömning är att ett antal områden och utmaningar särskilt behöver belysas. Det är 
beredningsuppdragens karaktär, processen kring beredningsuppdragen och beredningsuppdragens roll i styrningen. 

4.1.1 Beredningsuppdragens karaktär

Olika typer av uppdrag och hanteringen av dem
Beredningarnas uppdrag har omfattat att ta fram visioner, strategier och målbilder. Uppdragen 
har förändrats över tid. Inledningsvis omfattade uppdragen att ta fram visioner och strategier och 
de senaste uppdragen handlar om att ta fram målbilder. Således har beredningsuppdragens 
karaktär varit olika över tid. Ett beredningsuppdrag var att ta fram en strategi för föreningsstöd 
trots att det saknas en målbild om vad kommunen vill uppnå med föreningslivet. Det är skillnad 
på vision, strategi och målbild vilket påverkar graden av genomförande och tidsperspektivet på 
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åtgärder. Samtliga beredningsuppdrag behandlas lika i processen oavsett uppdragets karaktär. Det 
innebär att en plan för slutrapport tas fram och som nämnts tidigare är denna inriktat på 
konsekvensbeskrivningar, åtgärder och tidplan och därmed förväntningar på att något ska ”hända 
direkt”. Det kan i vissa fall bli ett stort glapp mellan beredningarnas perspektiv på 5-20 års sikt till 
förslag på konkret genomförande i nutid. 

Vilken typ av uppdrag som beredningarna ska arbeta med framöver behöver tydliggöras. Det behövs en diskussion 
om tidsperspektiv och olika begrepp för att öka tydligheten. Det är bra att det skett en utveckling över tid och att 
de senaste beredningsuppdragen formulerats på ett mer enhetligt vis kring att ta fram långsiktiga målbilder. Om 
kommande uppdrag ska vara att ta fram strategier måste det säkerställas att det redan finns tydliga målbilder, 
alternativ kan det ingå i uppdraget att ge förslag på sådana.  Ett alternativ framöver kan vara att det definieras 
olika typer av uppdrag med anpassad hantering beroende på typen av uppdrag. En del uppdrag kan vara 
långsiktiga och genomföras i ett förberedande stadie för att fånga upp den politiska viljan till ett arbete med t ex 
vision och översiktsplan. Andra uppdrag kan genomföras i ett förberedande stadie som är mer nära i tid där det 
behövs en strategisk politisk viljeinriktning till ett arbete med styrdokument, t ex plan, policy. 

Tydliga uppdrag och förväntningar på beredningarnas resultat
Även om beredningarna haft lika uppdrag, t.ex. att ta fram en strategi, har resultaten i 
slutrapporterna varit olika. Låt oss ta ett exempel: Beredningen för omsorg fick i uppdrag att ta 
fram en strategi för framtidens äldreomsorg och slutrapporten innehöll ett förslag på 
målsättningar och en strategi. I ett annat fall fick beredningen för lärande i uppdrag att ta fram en 
strategi för att stärka barnrättsperspektivet. Slutrapporten innehöll ett förslag om att ta fram en 
plan som på ett tydligt sätt stärker och långsiktigt tryggar barnens rätt i Ängelholms kommun. 
När kommunfullmäktige beslutar om plan för slutrapport får kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en strategi. 

Exemplet visar att resultatet från beredningsarbetet påverkar både tidsperspektivet och förutsättningarna för 
genomförande. Det är viktigt att det finns ett tydligt uppdrag från början och om det justeras efter hand måste det 
framgå i plan för slutrapport. Annars finns det en risk att resultatet från beredningarnas arbete inte motsvarar 
förväntningarna. 

4.1.2 Processen kring beredningsuppdragen

Tidskrävande process
I inledningen (s 1) finns en illustration över processen kring beredningsuppdragen. Ett 
beredningsuppdrag har en relativt lång process. Den verkliga processen, hela vägen till ett 
genomförande, är längre än vad bilden åskådliggör. Beredningsuppdragen kan leda till att 
ytterligare utredningar behöver göras för att nå det önskade resultatet från beredningarna. Detta 
kan medföra långa ledtider, risker och att ärende tappas bort. Från det att slutrapporten lämnas 
till kommunfullmäktige till att plan för slutrapport godkänns är genomsnittstiden 8 månader. I 
något enstaka fall, Vision för utveckling av Stortorget, är ledtiden väldigt lång. Som nämndes i 
föregående avsnitt har samtliga beredningsuppdrag, oavsett karaktär på uppdrag, hanterats lika. 

Presidierna bedömer att det finns en stor följsamhet till beredningarnas slutrapporter när plan för slutrapport tas 
fram. När de senaste beredningsuppdragen redovisats till kommunfullmäktige har datum för återrapport fastställts 
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vilket är tydligt, bra och det leder till kortare handläggningstider. Processen för beredningsuppdragen kan förenklas 
och göras mer flexibel, anpassad efter uppdragen. 

Behov av ökad tydlighet i underlag och beslut
När plan för slutrapport tas fram görs detta utifrån en mall. De olika planerna är trots detta 
utformade på olika vis. I några fall är det svårt att utläsa vad som föreslås genomföras eller inte 
utifrån beredningens slutrapport. Majoriteten av besluten avseende plan för slutrapport innebär 
att de blir godkända av kommunfullmäktige. I de fall när någon inriktning och/eller åtgärd inte 
bedöms som lämplig att genomföra utifrån konsekvensbeskrivningen har det inte fattats några 
avslagsbeslut. I några fall finns det tydliga beslut kring uppdrag för genomförande med fastställd 
tid för återrapport.  

Utformningen av plan för slutrapport kan bli tydligare så att det på ett enkelt sätt framgår vad som föreslås 
genomföras eller inte. Beslutformuleringarna kan utvecklas så att det blir tydligare vad som godkänns och ska 
genomföras och vad som avslås. 

Vissa beredningsuppdrag kräver medel för genomförande
När beredningsuppdragen konkretiseras i plan för slutrapport finns det flera exempel som 
innehåller förslag på åtgärder som kräver tillskott av medel för att kunna genomföras. 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att dessa ärenden godkänns och lämnas över för behandling 
i budgetberedningen. När detta sker tas ärendena med i en sammanställning som skickas till 
budgetberedningen och andra politiska partier för ställningstagande i kommande budgetprocess. I 
budgetbesluten har några beredningsuppdrag tilldelats medel och andra inte. Om det inte tilldelas 
några medel första året lyfts beredningsuppdragen inte in i budgetprocessen igen från 
tjänsteorganisationen. Efter år 1 sker detta via politiska initiativ, via budgetberedningen eller via 
nämnderna. 

Det uppstår en otydlighet om beredningsuppdragen godkänns, överlämnas till budgetberedningen och det inte 
tilldelas några medel. Är beredningsuppdragen och plan för slutrapport fortfarande styrande i dessa fall? Det finns 
även en risk att beredningsuppdragen tappas bort och inte aktualiseras i kommande budgetprocesser.  
Presidierna bedömer att det behövs ett utvecklat och hållbart sätt kring hanteringen av beslut och tilldelning av 
medel över tid i förhållande till beredningsuppdragen. 

Ansvar för genomförande och uppföljning
När kommunfullmäktige beslutat om plan för slutrapport går ansvaret för genomförande till 
kommunstyrelsen och tjänsteorganisationen enligt beskriven process. Kartläggningsarbetet visar 
att det fungerar mycket bra när ansvar för genomförande ligger kvar på samma huvuduppdrag 
som tagit fram plan för slutrapport. I några enstaka fall finns otydligheter i ansvarsfördelningen, 
det är framförallt i de fall uppdraget omfattar flera verksamheter och arbetet behöver en 
samordning. 

Detta uppdrag omfattar en uppföljning av samtliga beredningsuppdrag. Det har inte skett någon 
samlad uppföljning tidigare. I kartläggningen kom det fram att ett uppdrag är kraftigt försenat. 
Kommunfullmäktige har i de senare beredningsuppdragen beslutat om tid för återkoppling. 
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Presidierna bedömer att det kan ske en utveckling av processen så att ansvarsfördelningen blir tydligare. För att 
öka förutsättningarna för ett stort genomförande bör även fortsättningsvis den del av organisationen som ska 
ansvara för genomförandet ha samordningsansvaret för att ta fram plan för slutrapport. Detta bör särskilt beaktas 
i de beredningsuppdrag som spänner över flera huvuduppdrag och där det krävs en samordning även i 
genomförandet. Det är positivt att det i de senare beredningsuppdragen finns beslut om återkoppling. Det behövs 
dock en mer utvecklad systematisk uppföljning kring beredningsuppdragen, genom hela processen.  

4.1.3 Beredningsuppdragens roll i styrningen

Beredningarnas uppdrag i förhållande till nämnderna
Från den 1 januari 2019 finns en ny politisk organisation. I korthet innebär det att det tillkommit 
fler nämnder och antalet beredningar har minskat från fem ämnesindelade beredningar till två 
fasta beredningar samt möjlighet till tillfälliga beredningar. Således har omständigheterna kring 
beredningsarbetet förändrats. Som nämnts tidigare är beredningarnas uppdrag att arbeta med 
långsiktiga målbilder. I reglementet för beredningar står bl.a. följande: ”Fullmäktigeberedningar är 
kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Beredningar inrättas för behandling av 
komplexa ärenden av brett allmänt intresse, t ex i vägvals- och utvecklingsfrågor där kommunen 
har att göra strategiska överväganden. I reglementena för nämnderna står bl.a. följande: 
”Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga strategiska frågor.” 

Det är angeläget att fundera på hur beredningarna ska komplettera en mer traditionell nämndsorganisation. 
Frågor som behöver belysas är samverkan mellan beredningarna och nämnderna samt vilken typ av uppdrag 
beredningarna ska arbeta med. 

Hur styrande är beredningsuppdragen i förhållande till annan styrning? 
I detta uppdrag ingår att tydliggöra vad från beredningsarbetet som kan lyftas in i framtagandet av 
ny vision för Ängelholms kommun. Kartläggningsarbetet visar att beredningarna haft i uppdrag 
att arbeta fram vision, målbilder och strategier. Sammantaget leder detta till funderingar kring hur 
systematiken mellan beredningsuppdragen, vision- och målstyrning samt styrdokument ser ut. 

Kommunens styrning beskrivs i styrmodellen 
Ratten, se illustration. I Ratten nämns inte 
beredningarnas arbete och var de kommer in i 
visions- och målstyrningen. I mars 2019 antog 
kommunstyrelsen en reviderad version av 
”Riktlinjer för styrdokument”. I avsnitt 5.2 som 
beskriver Plan, ett översiktligt och aktiverande 
dokument, tydliggörs att beredningarnas 
slutrapporter utgör strategier: ”Synonymer till ordet 
strategi är tillvägagångssätt och planläggning. 
Strategi betyder konsten att planlägga i stort. En strategi pekar ut en övergripande riktning och 
klargör vilka vägval som kommunen har att göra för att uppnå de mål kommunen lagt fast. 
Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med strategiska frågor på lång sikt där huvudsyftet är: 
• Arbeta för ett attraktivt Ängelholm.
• Stärka demokratin i Ängelholms kommun.
• Formulera målbilder för kommunens viktigaste framtidsfrågor.”
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Strategier nämns inte som ett styrande dokument i riktlinjerna. 

När uppdragen till beredningarna tas fram tydliggörs vilka kopplingar uppdraget har till olika 
styrdokument som exempelvis framtidsförklaring, fullmäktiges mål. Vidare så görs det en 
avstämning mot styrmodellen i plan för slutrapport. En del beredningsuppdrag har efterhand 
resulterat i styrdokument, exempelvis strategi för trygg och säker kommun och strategi för 
utveckling av turismnäringen. Ett uppdrag har lett till att fullmäktiges mål har reviderats. Det 
finns även exempel på beredningsuppdrag som har blivit styrande för verksamhet inom ett 
nämndsområde. 

Beredningarnas arbete och hur styrande resultatet är behöver klargöras i förhållande till styrmodellen. Om inte 
beredningarnas arbete integreras fullt ut på ett tydligt sätt i styrmodellen kan det uppstå en otydlighet kring de 
dokument och inriktningar som tas fram. Hur styrande blir de? Det finns en risk att beredningsuppdragens 
resultat blir ett parallellt spår till den ordinarie styrmodellen om det inte sker någon systematisk koppling mellan 
dem. Detta är en viktig fråga att fundera över för att få en riktning i vad beredningsuppdragen ska omfatta 
framöver. 
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1. Långsiktig målbild för kulturens som samhällsbyggare
3. Långsiktig målbild för en jämlik kommun
4. Långsiktig målbild för stadsmiljöer 
5. Långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens transportslag 
6. Långsiktig målbild för hållbar förvaltning av kommunens åkermark
9. Vision för Ängelholm som ungdomskommun
10. Strategi för att stärka barnrättsperspektivet
12. Vision för framtidens utbildningar
14. Vision för boendemiljö och livskvalitet
15. Vision för trafikutveckling i Ängelholms tätort
16. Målbild för utvecklingen av Ängelholms tätorter
18. Strategi för utveckling av turismnäringen
19. Strategi trygg och säker kommun
20. Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad

4.2 Vad kan lyftas in i framtagande av ny vision för Ängelholms 
kommun? 

Presidiernas uppdrag är att ge förslag på vad som kan lyftas in i framtagande av ny vision för 
Ängelholms kommun. I projektplan för ny vision (dnr 2015/55) beskrivs arbetet med att ta fram 
en ny vision vars målår är 2035. Syftet är att ta fram en ny vision, som ska beskriva en önskad 
framtid i Ängelholm. Fokus ska ligga på Ängelholms bästa och den nya visionen ska ha ett tydligt 
framtidsperspektiv. Visionen ska utgå från en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv. Visionen ska vara konkret och utmanande. Den nya visionen ska omfatta 
alla i Ängelholm – såväl kommunen, besökare, invånare och näringsliv. Den nya visionen ska 
även ligga till grund för ett nytt platsvarumärke för Ängelholm. 

I analysen av vilka beredningsuppdrag som kan lyftas in i visionsarbetet utgår presidierna från 
beredningsuppdragens helhet, inte från varje uppdrags rekommendationer och slutsatser. I 
bedömningen utgår presidierna från att beredningsuppdragen ska vara aktuella i ett tidsperspektiv 
fram till 2035 för att vara aktuella att lyftas in i visionsarbetet. Presidierna förslår att följande 
beredningsuppdrag ingår som ett underlag i visionsarbetet och i arbetet med att ta fram en 
framtidsbild: 

Beredningsuppdraget kring strategi för utvecklingen av turismnäringen är redan en integrerad del 
i visionsarbetet. De beredningsuppdrag som tas upp här kan även finnas med som ett underlag i 
ett nästa steg när kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål ska bearbetas utifrån 
visionsarbetet.

Ny vision för 
Ängelholms kommun
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8. Strategi för Ängelholms kommuns föreningsstöd 
9. Vision för Ängelholm som ungdomskommun 
11. Vision för mer fysisk aktivet i skolan 
13. Strategi för framtidens äldreomsorg
15. Vision för trafikutveckling i Ängelholms tätort 
16. Målbild för utveckling av Ängelholms tätorter 
17. Vision för utveckling av Stortorget 
18. Strategi för utveckling av turismnäringen 
19. Strategi för trygg och säker kommun
20. Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad 

4.3 Vad kan lyftas in i kommande budgetprocesser? 
Presidiernas uppdrag är att ge förslag på vad som kan lyftas in i kommande budgetprocesser. 
Beredningsuppdragen befinner sig i olika lägen i förhållande till budgetprocesserna. För följande 
beredningsuppdrag pågår det arbete med att ta fram plan för slutrapport: 

 1. Långsiktig målbild för kulturens som samhällsbyggare 
2. Långsiktig målbild för social integration
3. Långsiktig målbild för en jämlik kommun
4. Långsiktig målbild för stadsmiljöer 
5. Långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens transportslag 
6. Långsiktig målbild för hållbar förvaltning av kommunens åkermark 

Det innebär att det inte finns några beskrivningar av de ekonomiska konsekvenserna än. Om det 
framkommer behov av medel i plan för slutrapport behöver ärendena lyftas vidare in i en 
budgethantering. Presidierna vill betona att ett av beredningsuppdragen, Målbild för hållbar social 
integration, är särskilt angeläget att beakta omedelbart då beredningens rekommendation innebär 
att inrätta en social investeringspolitik med fokus på tidiga insatser. 

För beredningsuppdragen med plan för slutrapport föreslår presidierna att tio beredningsuppdrag 
tas med i kommande budgetprocesser. Det är uppdrag som varit med i budgetprocessen tidigare 
år men som inte tilldelats medel fullt ut. Sedan är det de beredningsuppdrag som har lett till nya 
beslut som kräver medel för genomförande. Utifrån detta föreslår presidierna att följande 
beredningsuppdrag tas med för diskussion i kommande budgetprocesser:

Omvärld och behov förändras över tid och innan eventuella budgetbeslut tas kan det behövas en 
avstämning kring föreslagna åtgärder och medel. Det kan även vara aktuellt med 
indexberäkningar eller nya kostnadsuppskattningar. I presidiernas uppdrag ingår även att bedöma 
vems ansvar det är att lyfta in beredningsuppdrag i budgetprocesser. Detta har beskrivits på s 16. 
Presidierna påtalar även i analysen att det är viktigt att det finns ett systematiskt och hållbart sätt 
kring tilldelning av medel över tid. 

Kommande 
budgetprocesser
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5 Slutsats och förslag på fördjupningar
Presidierna anser att det behövs en ökad tydlighet kring mål och syfte med beredningarnas arbete. 

Presidierna bedömer att beredningsuppdragen kan leda till åtgärder i tjänsteorganisationen och att 
de strategiska frågorna har fått stort fokus i organisationen. Flera åtgärder har genomförts men 
det krävs mycket mer för att de långsiktiga målbilderna ska uppfyllas, exempelvis resurser och 
uthållighet. 

5.1 Förslag på fördjupningar  
Presidierna ger inte förslag på specifika strategiska område för nya beredningsuppdag utan 
föreslår istället ett antal fördjupningar som kan bidra till att nå en ökad tydlighet.

 Beredningarnas uppdrag behöver tydliggöras 
Vilken typ av uppdrag beredningar ska arbeta med behöver tydliggöras. Det behövs en 
inriktning och ett klargörande av tidsperspektivet, olika begrepp och att vad som förväntas 
levereras i slutrapporterna så att tydligheten ökar. 
  

 Processen kring beredningsuppdragen behöver utvecklas
Hela processen kring beredningsuppdragen, från uppstart till uppföljning, behöver utvecklas, 
tydliggöras och en systematisk uppföljning behöver komplettera processen. Det som 
fungerar bra behålls, tex beredningsarbetet med medborgardialog. Andra delar kan utvecklas 
så att processen kvalitetssäkras och förenklas. Det är viktigt att ett systematiskt och hållbart 
sätt kring hanteringen av beslut och tilldelning av medel över åren säkerställs. En utvecklad 
process är viktig för att minska ledtider, få en tydligare ansvarsfördelning och öka graden av 
genomförande. I en översyn måste det ske en omarbetning av handbok för 
beredningsarbete. 

 Beredningarnas roll i förhållande till nämndsorganisationen behöver klargöras
Förutsättningarna för beredningarnas arbete har förändrats med tanke på ny politisk 
organisation. Beredningarnas roll i förhållande till nämnderna och behöver klargöras liksom 
samverkan mellan dem. Delar som behöver belysas är vilka frågor och uppdrag som 
beredningarna ska arbeta med i förhållande till nämnderna och nämndernas möjlighet att 
lämna förslag på nya beredningsuppdrag. 

 Beredningsuppdragens roll i styrningen behöver bli tydligare 
Beredningarnas arbete och hur styrande resultatet är behöver klargöras i förhållande till 
styrmodellen avseende vision- och målstyrning och styrdokument. Beredningsarbetet 
behöver ingå i en helhet för en ökad tydlighet och så att risken för en parallell styrning 
minskar.



22

6 Ordlista

Ord Förklaring
Beredningsuppdrag Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag till 

beredningarna, vilket kallas beredningsuppdrag. 
Beredningar under 
mandatperioden 2015-2018

Under mandatperioden 2015-2018 fanns fem fasta 
beredningar: 
- Beredningen för kultur, idrott och fritid
- Beredning för lärande
- Beredning för omsorg
- Beredning för samhällsbyggnad
- Beredning för samhällsutveckling

Fasta beredningar 2019-2022 Från 2019 finns det två fasta beredningar under 
kommunfullmäktige, beredning 1 och beredning 2. 

Tillfälliga beredningar Kommunfullmäktige kan tillsätta en tillfällig 
beredning som är proportionellt eller 
parlamentariskt utformad. 

Presidier Ett presidie består av ordförande, 1 vice 
ordförande och 2 vice ordförande. I denna rapport 
avses ”presidierna” de fasta beredningarnas 
presidier. 

Slutrapport När beredningarna är klara med sitt uppdrag 
lämnar de en slutrapport till kommunfullmäktige. 
Slutrapporten är en rapport av genomfört uppdrag 
och innehåller bl.a. redovisning av 
medborgardialoger, omvärldsanalys, slutsatser och 
rekommendationer. 

Plan för slutrapport Slutrapporten som beredningarna överlämnat till 
kommunfullmäktige utreds av 
tjänsteorganisationen. Utredningen kallas plan för 
slutrapport och innehåller bl.a. ekonomiska, 
juridiska konsekvenser, förslag på åtgärder och 
tidplan. 
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- Underrubrik
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1 Beredningsuppdrag som ännu inte har plan för 
slutrapport

1.1 Beredning för kultur, idrott och fritid 

1.1.1 Målbild för kulturen som samhällsbyggare (dnr 2016/894) 

Uppdrag
Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta en långsiktig målbild för 
kulturen som samhällsbyggare.

Syfte
Syftet med beredningens arbete är att öka kunskapen om hur kultur kan bidra till samhällets 
utveckling. Att bygga broar för att kulturen ska kunna fungera som samhällsbyggare och göra 
Ängelholm till en kommun som lever upp till värdegrunden omtanke, öppenhet och 
handlingskraft. Beredningens arbete ska ge förutsättningar för en gränsöverskridande kultur som 
ger ökad livskvalitet för de som bor, vistas och verkar i kommunen.

Målbild
Det är dags att ta kulturen på allvar!
En långsiktig satsning på kultur är både en social och ekonomisk investering.

Tillsammans skapar vi det Ängelholm vi vill leva i. Det gör vi genom att låta kulturen ta plats i 
den politiska agendan och genomtränga hela kommunens verksamhet. För att detta ska kunna 
genomföras krävs kompetensutveckling på bred front.

Beredningen ser att kommunen har en väsentlig roll som möjliggörare och inbjudande 
samtalspartner till ideella sektorn, studieförbund, samfund och näringsliv. Detta är oerhört viktigt 
för att ta tillvarata och utveckla den lokala kulturella kompetensen och skapa ökade mervärden 
och höjd livskvalitet för ALLA Ängelholms kommuninvånare.

Lika viktig är tillgången på mötesplatser, oavsett om de är fysiska eller digitala, för att göra 
kulturen tillgänglig för alla. Här kan vi lära av andra kommuner för att skapa attraktivitet både för 
Ängelholm som kommun och för kommunens invånare.

Det handlar kort sagt om att sätta upp kulturen på den politiska agendan och dra nytta av 
kulturens alla goda egenskaper i samhällsbyggandet.

Rekommendationer
Här följer konkreta rekommendationer som beredningen anser vara viktiga steg för att nå 
målbilden:

 Låt kulturen vara en vägvisare i utvecklingen i Ängelholms kommun.
 Höj kulturens status i politiken.
 Låt kulturen bli en naturlig del av kommunens verksamhet inom stadsplanering, folkhälsa, 

vård och omsorg, utbildning, mångfald och integration. Ta lärdom av bra exempel i andra 
kommuner och bjud in kulturarbetare i utvecklingsarbetet.

 Satsa långsiktigt på mer kultur som en social investering.
 Bjud in till utökade samarbeten med ideella sektorn, näringsliv, samfunden och andra 

intressenter.
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 Mer offentlig konst och välkomnande mötesplatser gör utemiljöerna intressantare och 
mer stimulerande.

 Ge kulturen fler fysiska och digitala arenor av olika storlek.
 Synliggör kulturutbudet för alla kommunens invånare.

1.2 Beredning för lärande

1.2.1 Målbild för hållbar social integration (dnr 2016/896)

Uppdrag
Att ta fram en långsiktig målbild för hållbar social integration. Uppdraget avgränsat till att handla 
om social hållbarhet och integration kopplat till förskola, grundskola, gymnasieskola samt fritids- 
och föreningsliv för barn och unga i skolåldern.
 
Syfte
Beredningen har arbetat med uppdrag för att: 

 Förskolan har en viktig roll i att skapa goda uppväxtvillkor för barn. 
 Skolan är en naturlig mötesplats – en arena för integration. 
 Det finns en koppling mellan olika typer av utanförskap och en förhistoria av 

skolmisslyckanden. 
 Ett inkluderande föreningsliv ökar integrationen. 
 Hitta former för att främja föräldrars delaktighet, och därmed integrationen. 
 Arbeta mot ett samhälle med likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga.

Målbild: 
Alla barn ska klara skolan och ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Rekommendation
Inrätta en social investeringspolitik med fokus på tidiga insatser

Social hållbarhet är inte en fråga som kan lösas snabbt och enkelt. Det kommer att krävas samma 
typ av långsiktiga investeringsperspektiv som samhället redan har inom andra områden, till 
exempel infrastruktur och miljö. En social investeringspolitik ger utrymme att arbeta med olika 
sociala projekt i samverkan och med ett minskat stuprörstänkande. Förebyggande insatser mot 
barn och unga ger extra mycket tillbaka för varje investerad krona. Det är ett effektivt sätt att 
skapa en social hållbarhet för framtida generationer. Beredningen anser att:

 formerna för en social investeringspolitik, med en finansieringsmodell för sociala 
investeringar, ska tas fram.

 låt fokus för sociala investeringar ligga på tidiga insatser med fokus på barn och unga.
 värna om, och utveckla, de satsningar i den sociala hållbarheten vi har redan idag och som 

kan ses som sociala investeringar, t.ex. familjecentralens arbete, elevhälsan och Aktivitet 
Förebygger.

 stötta föreningar som fokuserar extra på social hållbarhet genom att ge dem möjlighet att 
ansöka om medel för genomförandet.
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1.3 Beredningen för omsorg

1.3.1 En jämlik kommun (dnr 2016/895) 

Uppdrag
Att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun.

Syfte
Beredningen arbetar med uppdraget för att: 

 skapa förutsättningar till ett likvärdigt bemötande i kommunens service och tjänster till 
medborgarna, idéburen sektor och näringsliv. 

 en jämlik kommun ger utrymme för kreativitet och är en framgångsfaktor för utveckling 
och ett tryggt och hållbart samhälle. 

 mångfald bland medarbetarna ger en bättre representation av samhället vilket ger 
kommunen som organisation större trovärdighet. 

 få en större kunskap och förståelse bland politiker och i förlängningen chefer och 
medarbetare i Ängelholms kommun för olika grupper. 

 stimulera kommunens nämnder, styrelser, bolag och verksamheter mot en öppen och 
inkluderande kommun, fri från diskriminering – en jämlik kommun.

Målbild
Ängelholms kommun ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter på lokal nivå för en 
jämlik och socialt hållbar kommun som bidrar till Agenda 2030.

Rekommendationer är att: 
 Se de mänskliga rättigheterna som grundläggande och låt dem genomsyra vår verksamhet. 
 Använd rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, 

transparens och ansvar för att göra mänskliga rättigheter i all vår verksamhet. 
 Skapa delaktighet och involvera fler aktörer från både det offentliga, privata och civila 

samhället. 
 Nyttja potentialen i vår agila service- och utvecklingsorganisation som i likhet med 

människorättsperspektivet innebär att sätta individen istället för organisationen i centrum. 
 Arbeta in mänskliga rättigheter i styrdokument som reglementen, mål och 

verksamhetsplaner för nämnder, styrelser och bolag för struktur. 
 Våga ta steget mot ett perspektivskifte. Förändringar kräver både struktur och kultur. 
 Se till att det finns möjlighet för rättighetsbärare att utkräva ansvar om deras rättigheter 

inte tillgodoses eller blir kränkta. 
 Sätt den enskilda människan och hennes rättigheter i centrum i uppföljning och analys.

1.4 Beredning för samhällsbyggnad

1.4.1 Stadsmiljöer (dnr 2017/414) 

Uppdrag
Att ta fram en långsiktig målbild för stadsmiljöer i Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna. 
Uppdraget inkluderar även mötesplatser. Geografiskt omfattar uppdraget hela kommunen. (exkl 
Stortorget)

Syfte 
Beredningens arbete ska vara vägledande för den slutgiltiga utformningen av 
stadsmiljöprogrammet som huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett utkast till. Beredningens arbete 
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ska skapa förutsättningar för en god livsmiljö åt alla, med spontana och planerade mötesplatser 
som stimulerar till upplevelser och ger medborgaren möjlighet att växa. Livsmiljöerna ska 
kännetecknas av det vackra, hållbara och inkluderande som skapar mervärde.

Slutsatser
Utifrån megatrender:

 demografi
 digitalisering
 urbanisering

Utifrån hållbarhet

Utifrån mänskliga perspektivet
 klimat- kultur
 Säkerhet-trygghet, tillgänglighet och jämställdhet
 barn och unga

Rekommendation 
På lång sikt bör man inventera tätorterna och för Ängelholms del stadsdelar och se huruvida 
dessa fyller kriterier för en god stadsmiljö. En viktig aspekt är identitet och historisk förankring. 
Vi vill också lyfta fram Köges goda exempel hur man arbetar med dessa frågor (se figur s. 18).

När det gäller de små orterna och ävenledes kriteriet ”mötesplats” i den goda stadsmiljön har vi 
listat vad som utmärker goda mötesplatser. Detta kan ligga till grund för en inventering i de 
mindre orterna.

Vad utmärker en god stadsmiljö? 
Struktur

 Förtätning
 Minskade barriärer
 Stråk för flöden och folkliv
 Mötesplatser
 God arkitektur
 Gröna kvaliteter
 Säkerhet

Funktion
 Landmärken och attraktioner
 Platser för kreativitet och nyfikenhet
 Verksamheter, butiker och service
 Bostäder för alla åldrar och livsstilar

Upplevelse
 Trygghet och trivsel
 Identitet
 Stolthet
 Historisk förankring (tex skyltar)
 Gott underhåll
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 God skötsel

Vad utmärker goda mötesplatser?
 Platsen är gratis eller billig att komma till och det krävs inget medlemskap eller till en låg 

kostnad/lätt att bli medlem/ inga speciella krav för medlemskap/ öppen för allmänheten
 Man kan komma och gå som man vill.
 Inga krav på ekonomisk eller social status.
 Platsen är tillgänglig inom gångavstånd för många.
 Tillgänglighet för de som har olika hinder.
 Platsen är välkomnande och bekväm att vistas på.
 Platsen möjliggör möten med både nya och gamla bekanta.
 Tillgänglighet till mat och dryck är ofta attraktivt.

1.5 Beredning för samhällsutveckling

1.5.1 Infrastruktur för framtidens transportslag (dnr 2016/893)

Uppdrag
Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för 
infrastruktur för framtidens transportslag.

Syfte
 Att ge en riktning för framtida samhällsutveckling.
 Skapa förutsättning för att förändra beteenden.
 Främja hälsa, miljö och livskvalitet.
 Kommunen ska vara väl förberedd för den tekniska utvecklingen, samt skapa 

förutsättning för ett förändrat beteende som främjar hälsa, miljö och livskvalitet.

Målbild
I omställningen mot ett hållbart transportsystem ska Ängelholm ligga i framkant bland de skånska 
kommunerna, och driva utvecklingen. De prioriterade transportslagen ska vara gång följt av 
cykel, kollektivtrafik, kommersiell trafik och biltrafik. (mer beskrivning finns)

Rekommendationer
Beredningen rekommenderar att kommunen följer med i utvecklingen kring miljözoner och 
undersöker vilka möjligheter och risker ett införande skulle innebära för centrala Ängelholm.

Infrastruktur, beredningen anser att:
 kommunen bör verka för att laddinfrastrukturen för elfordon inte ska vara en hindrande 

faktor för boende, arbetande eller besökare i Ängelholm att använda elfordon
 kommunen bör verka för att även fastighetsägare investerar i laddinfrastruktur, inklusive 

det kommunalägda bostadsbolaget
 tydliga mål för att nå fossilfri kommun före 2030 bör fastslås. Fossilfriafordon, däribland 

elbilar, bör vara det prioriterade fordonsvalet
 kommunen behöver verka för att förenkla ängelholmarnas skifte till elfordon, till exempel 

genom att erbjuda rådgivning via kommunens energirådgivare
 kommunen bör avsätta mark för bytespunkter i utkanten av Ängelholm
 kommunen bör lyftas till en stark trafikpunkt i Region Skånes infrastrukturplan, med alla 

de transportmöjligheter som kommunen erbjuder
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Cykling, beredningen anser att:
 goda cykelförbindelser till centralstationen och till kollektivtrafik ska prioriteras
 kommunen bör verka för fler och säkrare cykelparkeringar vid centralstationen, 

kollektivtrafiknav samt vid busshållsplatser på landsbygden
 kommunen bör verka för bättre belysning på cykelvägar och se över möjligheten för 

intensivbelysning vid korsningar/överfarter 
 kommunen bör sträva mot fler korsningsfria cykelbanor och att se över möjligheten att 

färgmarkera dessa. För trygghetsskapande bör dessa vara väl upplysta.
 kommunen bör bredda cykelbanor för att ta höjd för ökad mängd cyklister samt elcyklar 

och lådcyklar
 kommunen bör verka för ett sammanbundet cykelstråk Ängelholms inland till Båstad via 

Munka Ljungby, Hjärnarp, Margretetorp, Förslöv och Sinarpsdalen.
 kommunen bör se över möjligheten att införa trädridåer/allé och belysning mellan 

centralort och övriga tätorter vid cykelvägar. Alléerna agerar vindskydd men kortar även 
ner det uppfattade avståndet

 kommunen bör särskilt satsa på att öka andelen barn och unga som cyklar, till exempel 
genom att införa cykling och hållbart resande i skolan. Även se över skolornas 
angöringsplatser för att erbjuda en trygg miljö för barnen

Kollektivtrafik, beredningen anser att:
 kommunen behöver verka för förbättrade busshållsplatser, framförallt på landsbygden. 

Vindskydd, belysning och säker cykelparkering borde vara standard
 kommunen bör verka för tätare avgångar i kollektivtrafiken, särskilt under 

pendlingstimmar
 kommunen bör verka för att möjliggöra anropsstyrdkollektivtrafik och bilpooler till 

ängelholmarna
 kommunen bör verka för persontåg mellan Ängelholm och Hässleholm via Åstorp, 

alternativ expressbuss direkt till Hässleholm
 att sänka ålder till 70 år för erhållandet av frikort
 att se över möjligheten att även ge skolungdomar frikort

Beteendeförändring, beredningen anser att: 
 kommunen i större utsträckning behöver arbeta med Mobility Management för hållbart 

resande
 kommunen bör särskilt rikta kampanjer mot föräldrar, barn och unga för att skapa ett 

miljövänligt transportbeteende från start
 kommunen bör verka för att lokala företag driver Mobility Management-kampanjer för 

sina anställda
 kommunen i större utsträckning bör ansöka om EU-medel för att få möjlighet att arbeta 

med strategiskt arbete kopplat till hållbara transporter

Godstransporter, beredningen anser att:
 kommunen behöver verka för miljövänliga och säkrare transporter inom egna 

verksamheten, men även i kommunen som helhet
 kommunen bör utreda möjligheterna att utöka kommunens varudistribution genom att ge 

lokala handlare möjlighet att samutnyttja transporterna
 kommunen behöver undersöka möjligheterna med en kombiterminal i kommunen
 kommunen bör bibehålla möjligheterna att i framtiden flytta godstågsdragningen från 

centrala Ängelholm till öster om motorvägen
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1.6 Presidieuppdrag

1.6.1 Hållbar förvaltning av kommunens åkermark (dnr 2018/616) 

Uppdrag
Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta en långsiktig målbild för 
hållbar förvaltning av kommunens åkermark.

Syfte
Syftet är att försäkra sig om att mark som inte utnyttjas för andra ändamål även under en längre 
tid bibehåller eller till och med ökar sitt odlingsvärde och därmed också sitt ekonomiska värde.
Beredningens presidium ska leverera en slutrapport med underlag till en plan för hållbar 
förvaltning av kommunens åkermark.

Slutsats och rekommendationer
Odlingsvärde

 Inventera kommunalt ägd åkermark och arrenden.
 Inventera vilken mark som kan vara aktuell för kortsiktig respektive långsiktig 

exploatering.
 Eftersträva en längre avtalstid om inte marken ska exploateras i närtid och därmed ge 

förutsättningar för ett hållbart jordbruk.
 Skriv in villkor i de längre arrendeavtalen avseende de olika aspekterna när det gäller ett 

bibehållet eller ökat odlingsvärde.
 I de längre avtalen ska syn vid tillträde och avträde finnas med som ett villkor.
 Transparens ska råda kring tillgängliga arrenden.
 Stödrätterna ska följa markägaren.
 Verka för ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i t ex familjen Helsingborg eller 

andra aktörer
 Sök stöd för olika projekt hos EU, länsstyrelsen, LOVA, leaderprojekt
 Arrangera informationsmöte med kommunens arrendatorer kring kultur- och 

naturvärden samt klimatfrågor.

Naturvärden
 Förtäta i första hand. Jordbruksmarken är en ändlig resurs.
 Inventera vilka markvägar som kan hållas öppna för allmänheten och skriv tydliga avtal 

med arrendatorn i de fall det kan vara aktuellt
 Utred hur kommunens åkermark kan bidra till resiliensen (klimat och miljö) till exempel 

våtmarker
 Informera allmänheten kring olika ekosystemtjänster som åkermark bidrar till
 Plantera en- eller tvåsidiga alléer vid gång- och cykelvägar eller andra stigar

1.6.2 En resurs i affärsutvecklingsprojektet BID Ängelholm (dnr 2018/82)

Uppdrag
Kommunfullmäktige har gett presidiet för beredning samhällsutveckling i uppdrag att vara en 
resurs i affärsutvecklingsprojektet BID Ängelholm som drivs av Ängelholms Näringsliv AB.

Syfte
Skapa förutsättningar för en positiv utveckling av centrumhandeln genom att sprida erfarenheter 
från beredningens tidigare uppdrag kring strategier och långsiktiga målbilder kopplade till turism, 
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trygghet samt infrastruktur. Detta är områden som hanteras i tre av de fem fokusgrupperna i 
BID-projektet.

Framtid
Presidiets ledamöter kommer fortsätta i BID-projeket på ideell basis. Under våren 2019 kommer 
fokus i BID-projektet vara framtagande av affärsplan och implementering av de konkreta case 
som fokusgrupperna presenterar på stormötet den 23 januari. BID-projektet återkommer gärna 
till kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen med en information i detta

2 Beredningsuppdrag med plan för slutrapport

2.1 Beredning för kultur, idrott och fritid 

2.1.1 Strategi för Ängelholms kommuns föreningsstöd inklusive bidragsgivning 
(dnr 2015/61)

Uppdrag
Att lämna förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd, inklusive bidragsgivning. 
Ängelholms kommun ska därigenom kunna tydliggöra vilka kriterier en förening ska uppfylla för 
att kunna erhålla stöd, antingen genom finansiella medel eller på annat sätt.

Syfte
Att skapa kriterier för ett mer rättvist bidragssystem utifrån föreningarnas behov, genom 
finansiella medel eller på annat sätt.

Slutsatser
Beredningen föreslår ett flertal åtgärder för att skapa en mer likvärdig och rättvis fördelning av 
idrotts- och kulturföreningarnas bidrag i hela kommunen. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras 
löpande till kommunfullmäktige.

Rekommendationer 
Beredningen har funnit ett antal stora utmaningar och förändringar som beredningen anses måste 
göras för att stärka föreningslivet i kommunen: 

 en ändring av åldersindelningen av LOK-stödet
 en total förnyelse av drift- och skötselbidraget
 bättre möjligheter att kunna använda kommunalt ägda/hyrda lokaler 
 säkerställande av föreningsdrivna museer och historiska lokaler
 en omfattande satsning på ungdomskultur för att kunna leva upp till epitetet 

”Ungdomsstaden”
 För att stödja alla ideella krafter krävs en regelbunden dialog mellan kommunen och 

föreningarna för att identifiera föreningarnas behov.

Beredningen föreslår följande principer/riktlinjer för ekonomiska bidrag: 

 Utökning av åldersgränsen för Lokalt Aktivitetsstöd (LOK) till fördel för främst de yngre 
barnen för att gynna de barn som idag inte omfattas av stödet.

 Inventering av kommunens lokaler som är lämpliga för föreningsverksamheterna. Att på 
sikt utreda möjligheterna till noll-taxa för de bidragsberättigade föreningarna i kommunalt 
ägda lokaler eller anläggningar.
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 Förkorta utbetalningstiden för lokalbidrag. Idag utbetalas lokalbidragen året efter, vilket 
innebär att vissa föreningar har problem att täcka sina kostnader. 

 Anpassa reglerna kring antal sammankomster som ligger till grund för att erhålla 
lokalbidrag till de mindre föreningarna.

 Införa en rättvisare fördelning av drifts- och skötselbidrag som t.ex. en poängberäkning 
(se Båstad).

 Kartlägga hembygdsföreningars, byalags och liknandes behov av fastighetsunderhåll då 
beredningen anser att det är viktigt att stärka en levande landsbygd och att säkerställa de 
lokala, historiska mötesplatsernas framtid.

 Inventera de föreningsdrivna museernas bidragsbehov utifrån deras värde som 
lokalhistoriska och publika turistattraktioner för att säkerställa verksamheten framöver.

 Införa nya bidragsformer:
o riktade till ungdomar för att stärka ungdomarnas möjligheter att delta i kulturlivet och 

skapa egna arrangemang eller aktiviteter
o akutbidrag för snabba insatser 
o utbildningsbidrag till blivande ledare och/eller utövare
o lokalt aktivitetstöd för kulturföreningarna

Beredningen föreslår följande principer/riktlinjer för övrigt föreningsstöd:

 Utveckla regelbundna dialogmöten mellan politiker och tjänstepersoner tillsammans med 
föreningarna, för att medvetandegöra föreningarnas löpande och framtida behov, och 
följa upp den kommunstödda verksamheten.

 Skapa en gemensam mötesplats (förutom fritidsgårdar) för ungdomars kulturaktiviteter 
för att leva upp till epitetet Ungdomsstaden.

 Inrätta en organisation för föreningsservice/kundtjänst, för att utöka servicegraden till 
föreningarna. Beredningen anser att föreningsservice kan omfatta hjälp med t ex 
kopiering, enklare trycksaker, publicering av aktiviteter på kommunens hemsida, 
ansökningar såväl till kommunens bidrag som icke-kommunala bidrag, utlåning av teknisk 
utrustning m.m. (Föreningsservice exakta omfattning bör tas fram i dialog med 
föreningarna)

 Introducera ”Aktivitet förebygger” för kultur för att attrahera fler unga till 
kulturföreningarna.

2.1.2 Vision för Ängelholm som ungdomskommun (dnr 2016/40)

Uppdrag 
Uppdraget ska ge grund till ett levande dokument och som är tvärdimensionellt. Det ska beröra 
ungdomarnas boende, arbete/skolan, fritid, folkhälsa, integration, samt tillgång till allmänna 
kommunikationer.

Syfte
Att Ängelholms kommun ska vara attraktivt att leva i för ungdomar.

Slutsatser
Om Ängelholm ska leva upp till epitetet Ungdomskommun behöver ett antal åtgärder långsiktigt 
göras för att kommunen ska leva upp till visionen fullt ut.
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Detta är vårt förslag till ledord och vision:  
TRYGGHET – FRIHET - MEDINFLYTANDE
”I Ängelholms kommun ska alla ungdomar uppnå sin fulla potential och acceptans. Kommunen 
ska erbjuda fysiska och digitala mötesplatser, givande aktiviteter, bra kommunikationer, möjlighet 
till arbete och bostad och där skolan är en trygg och god miljö. Som ungdomskommun är unga 
människors medinflytande en självklarhet och en resurs för Ängelholms kommuns utveckling.”

Rekommendationer 
Beredningen föreslår att följande punkter finns med i planeringen för att uppnå visionen som 
Ungdomskommun: 

 Skapa fler fysiska och digitala mötesplatser inte bara i centrum utan också i tätorterna.
 Möjliggör för fler aktiviteter. Dels för att få ungdomar utanför föreningslivet att själva 

aktivera sig på olika sätt, dels för att skapa allmänna aktiviteter i centrum och ute i 
tätorterna. 

 Se över möjligheterna till tätare kollektivtrafik inom kommunen. Samt fler och belysta 
gång- och cykelvägar.

 Realisera arbetsmarknadsenhetens förslag på en gemensam lokal tillsammans med 
arbetsförmedlingen och Ängelholms Näringsliv för ”En väg in”. 

 Samordna insatserna vid psykisk ohälsa och för bättre folkhälsa bland unga. Att må bra är 
A och O både i skolan och på fritiden. Genom ett brett samarbete mellan olika aktörer 
kan unga fångas upp och stöttas i god tid. 

 Fortsätt samarbetet med den ideella sektorn för att underlätta integrationen. 
Frivilliginsatser tillsammans med kommunala resurser ger fantastiska resultat.

 Precisera satsningarna på unga i den fastslagna Bostadsförsörjningsplanen för 2016-2019, 
istället för att tala om ekonomiskt svaga grupper. Ungdomsbostäder behövs om vi vill att 
unga människor ska få chansen att flytta hemifrån och ändå stanna kvar i kommunen 

 Satsa på nya kanaler, exempelvis en egen attraktiv hemsida, för att intressera fler 
ungdomar för medinflytande och engagemang i kommunala frågor.

2.2 Beredning för lärande

2.2.1 Strategi för att stärka barnrättsperspektivet (dnr 2015/62) (2015/828) 

Uppdrag
Att ta fram en strategi för att stärka barnrättsperspektivet i Ängelholms kommun.

Syfte
Strategin ska utgöra en gemensam plattform och viljeinriktning för att stärka barns rättigheter i 
kommunen och tydliggöra den politiska viljeinriktningen gällande arbetet med barns rättigheter.

Slutsatser och rekommendationer
Beredningen föreslår följande åtgärder:

 Nuvarande ungdomspolitiska policy skall ersättas av en plan som på ett tydligt sätt stärker 
och långsiktigt tryggar barnens rätt i Ängelholms kommun

 Planen skall innehålla:
- Barnkonventionens intentioner i kommunen
- Genomförandeplan
- Säkerställa att barn och ungdomars synpunkter beaktas, exempelvis via 

ungdomsfullmäktige, referensklasser och medborgardialog
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- Vem som är ansvarig tjänsteperson och politiker, som har till särskilt ansvar att bevaka att 
intentionerna i planen efterföljs

- Kompetensutvecklings- och fortbildningsplan för tjänstepersoner, politiker och 
föreningslivet

- Uppföljnings- och utvärderingsriktlinjer.
- Införandet av barnbokslut och barnchecklista kopplat till kommunens 

kvalitetsledningssystem.

2.2.2 Vision för mer fysisk aktivitet i skolan (dnr 2016/45)

Uppdrag
Att ta fram en vision om hur utvidgning av fysisk aktivitet i skolan kan möjliggöras, inkl. idrott, 
friluftsaktiviteter, hälsa och livsstil.

Syfte
Syftet är att lägga grund till en hälsosam livsstil där rörelse blir en självklar del av vardagen. 
Samtidigt är det även viktigt att öka medvetenheten inom hälsa och livsstil för att motverka 
trenden av stillasittande.

Slutsatser och rekommendationer
Beredningen föreslår en Ängelholms modell med fokus på daglig fysisk aktivitet, hälsa och livsstil. 
Ett sätt att arbeta som görs tillgänglig för alla skolor och fritidshem i Ängelholms kommun.

Ängelholmsmodellen föreslås innehålla:
 60 minuters organiserad daglig fysisk aktivitet enligt rekommendationer från WHO och 

Livsmedelsverket.
 en fortsättning av Aktivitet Förebygger där samarbetet med föreningslivet är i centrum.
 Skolgårdar som inspirerar till rörelse och där vuxenledda rastaktiviteter erbjuds. Detta för 

att beredningen vill se en skola där barn trivs på skolgården och kan aktivera sig på egen 
hand och i grupp.

 En kommunövergripande plattform/kunskapsbank där information kan samlas och 
spridas. Detta för att beredningen vill se att det goda arbetet som idag pågår i kommunen 
fortsätter, utvecklas och utökas.

 Ett forum där skolor och fritidshem, skolledare och pedagoger ska kunna lära av varandra 
och utbyta erfarenheter.

 Kontinuerlig fortbildning för alla inblandade för att frågan alltid ska hållas aktuell.

Beredningen vill se en tydligare prioriterad samsyn om vikten av fysisk aktivitet för att främja 
barnens hälsa och inlärningsförmågor. 

Ängelholm skall bli synonymt med en skolkommun som sätter barns hälsa i centrum och 
prioriterar daglig rörelse.

2.2.3 Vision för framtidens utbildningar (dnr 2016/44)

Uppdrag
Att ta fram en vision för framtidens utbildningar i Ängelholms kommun.

Syfte och mål
Arbetet ska leda fram till en vision av kommunens behov när det gäller utbildningar såsom 
gymnasium, yrkesutbildningar, Komvux, SFI och andra utbildningsformer.  Syftet är att attrahera 
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unga, barnfamiljer och yrkesverksamma att bo och/eller verka i Ängelholm och nordvästra 
Skåne. 

Målet är att stärka Ängelholms kommun som kunskapsstaden och att Ängelholms kommun 
erbjuder kvalitativa utbildningar för att möta arbetsmarknadens framtida behov.

Slutsatser och rekommendationer
Beredningens vision är en kunskapsstad år 2035 som präglas av:

 Flexibilitet och agilitet
 Samordning och samarbete
 Motivation och samhällets förväntningar

… alltid med bildningen i fokus.

Därför ska Ängelholms kommun: 
 erbjuda utbildningar som möter de krav det digitala samhället ställer på medborgarna. 

Skolorna och samhället i stort är redo för ny teknik och Ängelholms kommun ska gå i 
bräschen för detta. 

 erbjuda flexibla utbildningar som ger fler möjlighet att studera och lyckas med sina 
studier. Ett exempel är att erbjuda komvuxelever utbildningsplatser på gymnasieskolans 
yrkesprogram. 

 erbjuda utbildningar med goda pedagoger och tydligt ledarskap. 
 arbeta aktivt i nära samarbete med näringslivet för att fler utbildningsanordnare ska 

etablera sig i kommunen. 
 ha en funktion som arbetar med samordning av högre utbildning (gymnasiet och uppåt) 

och som har en övergripande roll och överblick med koppling till arbetsmarknadsfrågor. 
 ha en funktion som i nära samarbete med näringslivet har ett samordningsansvar för all 

praktik (inom utbildning) och som därmed frigör tid för studie- och yrkesvägledare och 
lärare som hade kunnat arbeta mer med motivation. 

 återinrätta ett vuxenutbildningsråd eller ett liknande forum där utbildningsanordnare i 
kommunen möts. 

 utreda möjligheterna till ett campus, där man samlar högre utbildningar på ett och samma 
ställe. 

 samarbeta regionalt kring valideringsfrågor och undersöka möjligheten att fler 
utbildningsanordnare i kommunen, till exempel gymnasieskolan, validerar. 

 erbjuda SFI-utbildning med praktik i Ängelholm liknande yrkes-SFI inom olika områden 
med betoning på det arbetsmarknaden eftersöker. 

 ytterligare marknadsföra yrkesprogrammen på gymnasiet i samarbete med näringslivet för 
att fler ska välja dessa program som vi ser leder till arbete. 

 presentera och marknadsföra utbildningsutbudet i kommunen på ett mer överskådligt 
sätt. Inte bara den kommunala verksamheten utan hela kommunens utbud av högre 
utbildning. 

 arbeta aktivt med begreppet kunskapsstaden.

2.3 Beredningen för omsorg

2.3.1 Strategi för framtidens äldreomsorg (dnr 2015/60)

Uppdrag
Att utarbeta en strategi för att klara äldres framtida behov i äldreomsorgen, inklusive målsättning 
för livskvalitet för äldre i Ängelholms kommun.
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Syfte
Beredningen ska undersöka vilka förväntningar och önskemål som kommuninvånarna har på 
äldreomsorgen. Det innebär att undersöka vad som är viktigt i äldre människors liv och vilket 
stöd vill man ha, till exempel: 

- förväntningar på vården 
- valfrihet i boendeformer 
- utbud av aktiviteter 
- utformning/omgivning på äldreboende 
- Fler boendeformer? 
- Möjlighet att bo hemma längre? 
- Förändrat serviceinnehåll i omsorgen? 

Hur kan framtida förändringar inom Hälso- och sjukvården påverka kommunernas äldreomsorg? 
Exempel: 

- kortare vistelsetid på sjukhus 
- nya tekniska lösningar som möjliggör vård i hemmet 
- mobila team som arbetar i hemmet 

Beredningen bör föreslå en strategi som visar vilken inriktning äldreomsorgen ska ha och vilken 
utveckling som behövs.

Slutsatser och rekommendationer
Beredningen har även tagit fram en strategi som innehåller de sex fokusområdena, under varje 
fokusområde finns slutsatser från beredningen.

Strategin innehåller sex strategiska fokusområden med målsättning, ”LEV STÄRKT – HELA 
LIVET”, 

Fokusområde 1 Alla ska ha makt över sin vardag
 att rehabiliterande och habiliterande insatser ska förstärkas till att utgöra ramen inom 

äldreomsorgen.
 att vi måste jobba för en inkluderande inställning där t.ex. den äldre personen inbjuds att 

bli mer delaktig i vården av sin egen hälsa.
 att biståndsbedömningar inom äldreomsorgen i större utsträckning ska inkludera den 

psykosociala dimensionen.
 att Ängelholms kommun inte ska se äldre som en enhetlig grupp.
 att inom Ängelholms kommuns äldreomsorg ska personalen vara väl rustade och känna 

sig trygga att möta den äldre och hjälpa henne eller honom i en tid av existentiell 
ensamhet. Personalen behöver också stödja de närstående att möta situationen som den 
äldre människan befinner sig i.

Fokusområde 2 Livskvalité och hälsa
 att hemtjänsten i Ängelholms kommun ska ha hög personalkontinuitet, för att skapa 

trygghet, tilltro, och kvalité.
 att Ängelholms äldreomsorg ska satsa på välfärdsteknologi för att öka möjligheterna för 

äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar samt bidra till ett mer aktivt liv, 
delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande.
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 att Ängelholms kommun ska fokusera på fyra områden som är särskilt viktiga för att 
förstärka det friska till ett gott åldrande. Det är social gemenskap och stöd, 
meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

 att Ängelholms äldreomsorg kontinuerligt ska förbättras och förändras genom att aktivt 
följa och delta i aktuell forskning samt omvärldsbevakning.

Fokusområde 3 Förtroende för välfärden
 att förtroende för välfärden skapar vi i Ängelholms kommun genom god tillgänglighet till 

sjukvård, äldreomsorg och en meningsfull social och aktiv vardag för äldre, där individens 
valfrihet är central och kvalitén inom äldreomsorgen är hög.

 att likställig kvalitetsuppföljning ska gälla för samtliga utförare inom äldreomsorgen, i 
Ängelholms kommun.

Fokusområde 4 Civilsamhället i välfärden
 att Ängelholms äldreomsorg ska öka samarbetet med civilsamhället för att bättre ta 

tillvara på det sociala kapital som finns.
 att Ängelholms kommun ska stimulera föreningar som skapar aktiviteter för äldre.
 att Ängelholms äldreomsorg skall utöka seniormedverkan, i framtida utvecklingsarbeten.
 att anhörigvården ska vara frivillig, både för den som är vårdberoende och för den som 

förväntas ge vård.
 att öka satsningar inom anhörigstöd och kunskaperna om anhörigas villkor och förståelse 

för den anhöriges roll i omsorgsarbetet.

Fokusområde 5 Trygghet och säkerhet
 att Ängelholms kommun ska ligga i framkant i användandet av informationsteknologi hos 

äldre.
 att Äldrelotsen förstärks med ett utåtriktat fältarbete i fokus för att möta de äldre där de 

befinner sig. Äldrelotsen som idag är inriktad på att ge rådgivande och samordnad 
information, stöd och vägledning i olika frågor som rör äldre, bör utökas till att vara ett 
informationsnav där olika aktörer kan samverka.

 att äldreperspektivet alltid skall beaktas vid revidering av Översiktplanen, när områden 
planläggs eller förändras samt vid byggandet av staden/tätorterna/landsbygden.

 att äldreperspektivet alltid skall beaktas vid planering av kollektivtrafiken så att 
kollektivtrafik blir ett tillgängligt och attraktivt alternativ för den äldre.

Fokusområde 6 Äldreomsorgen, framtidens arbetsplats
 att Ängelholms kommun ska tillämpa SKL satsning ”Sveriges viktigaste jobb” och dess 

nio prioriteringar för att möta framtidens rekryteringsutmaning; Använd kompetens rätt, 
bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa karriärmöjligheterna, 
skapa engagemang, utnyttja tekniken, marknadsför jobben och underlätta lönekarriär.

 att Ängelholms kommun ska marknadsföra arbetsplatsen inom äldreomsorgen till våra 
ungdomar.

2.3.2 Vision för boendemiljö och livskvalitet (dnr 2016/43).

Uppdrag
Beredningen för omsorg har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta en vision för hur 
kommunen ska kunna erbjuda boende med livskvalitet för grupper med behov av omsorg. 
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Uppdraget har avgränsats till målgruppen äldre och personer med olika typer av omsorgsbehov 
enligt LSS, undantaget personer som vårdas i sitt hem med personlig assistans och institutionella 
boendeformer riktade till ungdomar, asylsökanden och personer med missbruksproblem. 

Beredningens presidium och kommunfullmäktiges presidium har efter samtal avgränsat 
uppdraget till att handla om livskvalitet kopplat till det fysiska boendet och inte vården/omsorgen 
i boendet.

Syfte
Syftet med uppdraget är att ge en beredskap och ett framtidstänk för planeringen av bostäder för 
grupper med behov av omsorg vilket är avgörande för att kunna erbjuda boende efter behov - i 
framtiden.

Vision och slutsatser
I Ängelholms kommun, i såväl tätort som på landsbygd, ska alla ges förutsättning att bo bra hela 
livet i en stimulerande och trygg miljö, till rimliga kostnader. Boendet ska förstärka det friska hos 
både äldre och funktionsnedsatta.

Därför anser beredningen att Ängelholms kommun ska: 
a) ta ett bredare grepp om behovet av olika boendeformer för äldre, inte bara det 
biståndsprövade. Redovisa detta i särskild ordning, och på alla nivåer, i såväl Kraftsamling 2.0 
som i bostadsförsörjningsplaneringen. 

b) arbeta aktivt för att fler mellanboenden för äldre och LSS-boenden byggs, samt stimulera till 
en variation i utbudet. Ett exempel är att underlätta för medborgarinitiativ såsom 
kollektivboende. 

c) initiera, planera och realisera boende för grupper med behov av omsorg genom 
brukarmedverkan. Till exempel erbjuda skräddarsydda lösningar utefter både intresse och behov 
såsom djur och naturprofil. 

d) säkerställa att olika former av boende för äldre finns i alla kommunens tätorter. Att som äldre 
ha möjlighet att flytta till ett centralt och tillgänglighetsanpassat boende i den tätort som 
förknippas med ”hemma” var något som lyftes fram vid medborgardialogerna.

e) planera för att olika boendeformer för äldre lokaliseras i nära anslutning till varandra i 
respektive tätort. Detta ger dels synergieffekter vad gäller möjligheter till vardaglig samvaro och 
gemensamma aktiviteter samt möjlighet till etablering av service. Dels ger det möjlighet att bo 
kvar i samma område resten av livet även om behovet av omsorg förändras. 

f) tillgänglighetsinventera tätorterna och flerbostadshus i kommunen. Detta lägger grunden till att 
i nästa steg samordna en gemensam kö för alla tillgänglighetsanpassade hyresrätter. Det här 
underlättar för den enskilde att hitta en bostad utifrån behov, till exempel genom en app där man 
samlar alla tillgänglighetsanpassade bostäder i kommunen utifrån olika nivåer av funktionshinder. 

g) erbjuda tillgänglighetsanpassade bostäder till rimliga kostnader. Olika individer har olika behov. 
Alla behöver inte ett fullutrustat kök utan det kan vara viktigare med en låg hyra. 

h) ta tillvara och utveckla möjligheterna för rekreation och aktivitet i utemiljön. Till exempel 
knyta samman inne och ute genom inglasade balkonger, uterum eller gemensamhetsutrymmen. 
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i) ligga i framkant när det gäller välfärdsteknologi i boendet för grupper med behov av omsorg. 
Välfärdsteknologin ska främja det friska och möjliggöra individens självständighet. Till exempel 
kan teknikstöd i bostaden ge struktur i vardagslivet för funktionsnedsatta. 

j) öka kunskapen om boendealternativ bland äldre och aktivt arbeta för att fler planerar för sitt 
boende som äldre. Samordna och proaktivt informera om hela det utbud av boendealternativ för 
äldre som finns i kommunen och lotsa medborgarna rätt.

2.4 Beredning för samhällsbyggnad

2.4.1 Vision för trafikutveckling i Ängelholms tätort (dnr 2015/59)

Uppdrag
Att ta fram en vision för hur trafiken ska utvecklas i Ängelholms tätort.
I uppdraget ingår att:

 Föreslå målsättningar och principer för framtida trafikutveckling i Ängelholms tätort.
 Identifiera problemområden i centrala Ängelholm.
 Undersöka och föreslå infrastrukturutveckling
 Identifiera och föreslå möjliga lösningar

Syfte
Uppdragets syfte är ta fram ett visionärt och långsiktigt helhetsgrepp på hur trafiken i 
Ängelholms tätort ska utvecklas samt att tydligt visa vilken principiell inriktning kommunen ska 
arbeta mot.

Slutsatser och möjliga lösningar 

Strategi sammanfattning: 
1. Resurser ska läggas på att utforma och utveckla en attraktiv tätort och innerstad med 

höga kvaliteter. Trafikplaneringen används som ett verktyg i denna strävan. Genom 
infrastruktursatsningar som bl.a. underlättar framkomligheten för hållbara transportsätt 
och en tydligare prioritering bland de olika färdsätten ökar framkomligheten och 
tillgängligheten i tätorten.

2. Infrastrukturplaneringen måste utgå från människans behov. Ibland tycks det finnas en 
politisk övertro till att det med hjälp av kommunala beslut går att planera bort oönskade 
beteenden. Verkligheten visar på något annat, människan är kreativ och hittar egna vägar. 
Det är därför nödvändigt att även infrastrukturplaneringen utgår från denna insikt. 
Infrastrukturen måste vara anpassad efter människan och lösa de utmaningar som 
identifierats. 

3. En betydande satsning görs på kollektivtrafik, cykelleder och gångstråk. 

4. Tydligt utformade policys ska ge vägledning för parkering, hastigheter, transporter och 
vägvisning.

5. Genom att arbeta med de så kallade mjuka värdena, såsom olika kampanjer (information, 
utbildning och attitydförändring), tävlingar, jämförelser och utbyte med andra kommuner, 
delningstjänster, reseplaneringsverktyg och ny teknik, ger man invånarna goda 
förutsättningar att göra mer aktiva och hållbara trafikval. 
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6. Kommunen bör utreda varför Ängelholms kommun har högre biltäthet än rikets snitt. 
Detta för att kunna bedöma vilka insatser som behövs för att sänka antalet bilar per 
person i kommunen. 

7. Trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister bör prioriteras mer.

Rekommenderade förslag
Då beredningen inte är enhällig i sina slutsatser har den valt att lägga fram alla förslag och 
visioner som finns från de olika partierna.  I denna sammanställning tas endast rubrikerna mer. 
All information finns i slutrapport, kapitel 6. 

6.2 Infrastruktursatsningar, vägar, gator och leder
6.3 Inriktningar och prioriteringar för ett hållbart trafiksystem.
6.4 Handelsområde
6.5 Stadens entréer
6.6 Parkering
6.7 Hastighet
6.8 Transporter
6.9 Vägvisning
6.10 Mjuka värden, påverkan och attityder
6.11 Teknik

2.4.2 Målbild för utveckling av Ängelholms tätorter (dnr 2016/42)

Uppdrag
Att ta fram en långsiktig målbild för att utveckla alla tätorter i Ängelholms kommun med 
bostadsbyggande och service.

Syfte
Enligt kommunens framtidsförklaring ska det vara möjligt att bo och leva, driva företag och 
utöva föreningsliv i hela kommunen samtidigt som det även i framtiden ska finnas kommunal 
service i alla kommunens tätorter.

Slutsatser och rekommendationer

Målbild: 
Befolkningsutveckling och arbetstillfällen ska vara geografiskt jämnt fördelade över hela 
kommunen.

Vad en tätort bör innehålla för att uppnå målbilden:
 Byggklara tomter avseende boende, kombination boende och verksamhet samt ren 

verksamhet (industriområde)
 Hyreslägenheter
 Särskilt boende (vårdboende eller demensboende) eller trygghetsboende
 Lekplats (som även är anpassad för yngre barn)
 Förskola
 Skola
 Bibliotek
 Föreningsliv
 Idrottsplats eller sporthall
 Möteslokal för uthyrning
 Tillgång till bra internetanslutning
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 Kollektivtrafik med behovsanpassad turtäthet och busskurer med belysning
 Säkra och trygga gång- och cykelvägar med belysning och regelbunden skötsel
 Kontaktpart som kommunen kan föra dialog med. T.ex. byalag, lokala 

utvecklingsgrupper, hembygdsföreningar samt liknande föreningar som arbetar med 
lokala vardagsfrågor i sina respektive byar och bygder.

 Kommunalt intresse att, tillsammans med byalag, underhålla orten (liknande 
landsbygdsrådet)

 VA-nät
 Välkomstskylt med information om orten

Förslag åtgärder på kort sikt: 
a) Tillväxtprogram för tätorter och mindre byar
b) Marknadsföring
c) Byapeng till tätorter att själv råda över
d) Mötesplatser-lokaleffektivitet
e) Meröppna bibliotek
f) Enkla åtgärder, ta in synpunkter
g) E-panel, medborgardialog

Förslag åtgärder längre sikt: 
a) Kommunen ska vara initiativtagare till att stimulera innovation, kreativitet och 

entreprenörskap.
b) Satsa på bostadsbyggande för att skapa synergieffekter
c) Kommunikationer
d) Kommunal service
e) Bygga och inrätta en förskola i Össjö.
f) Bygga och inrätta särskilt boende (vårdboende eller demensboende) eller trygghetsboende 

i Össjö och Ausås.
g) Inrätta/tillgängliggöra offentliga toaletter i tätorterna.

2.4.3 Vision för utveckling av Stortorget (dnr 2015/58)

Uppdrag
Att utveckla en vision för, samt lämna förslag på hur, Stortorget ska utvecklas för att göra det till 
en aktiv och attraktiv medelpunkt i centrala Ängelholm.

Syfte
Uppdragets syfte är ta fram ett visionärt helhetsgrepp på hur torget ska utvecklas samt att ge ett 
beskrivande och konkret underlag för vidare handläggning och projektering av Stortorget.

Vision
 Att få ett levande Stortorg, året runt, som känns som en naturlig, inbjudande, trygg, 

sprudlande och spännande mötesplats både för Ängelholmare och ”utsocknes”. 
En medelpunkt i kommunen.

 Att torget ska bli ”stadens vardagsrum” som lockar människor i olika åldrar, med olika 
bakgrund och olika förutsättningar. Skapa mångfald. Vara inkluderande.

 Att hitta Ängelholms ”själ” genom att förena det som var igår, det som är idag och det 
som kan tänkas komma i framtiden.

 Att centrum, genom bland annat ett mer funktionellt och attraktivt Stortorg, blir 
förstahandsvalet som alternativ till externa handelscentra. 
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 Att Stortorgets utformning och funktion bidrar till en hållbar utveckling i Ängelholms 
centrum, tätort och kommun.

 Att Stortorget ska bli en plats som Ängelholmarna är stolta över och som besökare minns 
och berättar vidare om.

Slutsatser och rekommendationer
Beredningen föreslår en strategi där Stortorget öppnas upp ytterligare, både fysiskt, mentalt och 
organisatoriskt. Det blir också större, med en viss inkludering av kyrkan och möjligen även av 
Järnvägsgatan i torgrummet, och får en bättre koppling till resten av staden och kommunen. 
Torget får fyra stadiga väggar. Samtidigt föreslås torgrummet få en tydligare indelning i olika 
funktionszoner som både håller långsiktigt och som gör torget mer levande. Att bevara och 
förstärka det gamla samtidigt som man för Stortorget in i vår tid ses som mycket viktigt. Liksom 
att skapa en bättre och mer inbjudande miljö på och runt torget för både människor och djur.

Slutrapport innehåller rekommenderade förslag (finns utvecklande text i slutrapport): 
1. Stadens historia – idag – framtiden
2. Ett levande torg och ett tydligt helhetsperspektiv
3. Plats för möten, mat och handel
4. Barnen och aktivitetsparken
5. Aktiviteter och utställningar
6. Sittplatser
7. Ett tryggt torg
8. Ett rent och fint torg
9. Ett grönt torg
10. Trafiken och parkeringar

2.5 Beredning för samhällsutveckling

2.5.1 Strategi för utvecklingen av turismnäringen (dnr 2015/57)

Uppdrag
Att tillsammans med Ängelholms Näringsliv AB utarbeta en strategi för utveckling av 
turistnäringen i Ängelholm. Den strategi som tas fram i beredningen skall på ett tydligt sätt kunna 
vägleda i den fortsatta utvecklingen av turistnäringen i Ängelholms kommun

Syfte
Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att stärka Ängelholms kommun som 
turistort.

Slutsatser och rekommendationer
Ängelholm har med sitt geografiska läge, goda kommunikationer, sin fina varierande natur, 
trevliga tätorter och genuina stadskärna, goda förutsättningar att utvecklas som destinationsmål.
Invånarna i Ängelholm tycker att det är trevligt och berikande att turister vill komma till 
Ängelholms kommun. Ängelholm har som destinationsort ett brett utbud, men måste våga 
nischa sig på en stor dragare som är unik för Ängelholms Kommun.

Rekommendationer (i sammandrag från slutrapport): 
 Dragare. Beredningen har kommit fram till att våra stränder kan och bör bli kommunens 

dragare.
 Organisation. Beredningen anser att kommunen ska ta över huvudansvaret för 

utvecklingen av besöksnäringen. Förslag: Ny befattning inom Ängelholms kommun med 
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ansvar för besöksfrågor. Tjänst som destinationsutvecklare på Ängelholms Näringsliv 
återbesätts. Utredning av hur turistinformationsverksamhet ska bedrivas.

 Marknadsföring. Beredningen anser att marknadsföringen av Ängelholm som besöksort 
måste bli bättre. Förslag: Bestämma sig för ett varumärke som alla känner igen, förslag 
lergöken. Att kommunen samlar alla digital marknadsföring på en gemensam webbplats, 
avgiftsfritt och administreras av kommun.

 Styrdokument. Beredningen anser att kommunen måste börja jobba långsiktigt och 
strukturerat med dessa frågor. För att nå dit anser beredningen att kommunen måste ta 
fram en policy, en kommunikationsplan samt en åtgärdsplan. 

2.5.2 Strategi för trygg och säker kommun (dnr 2016/41)

Uppdrag
Att ta fram en strategi för att Ängelholm ska vara en trygg och säker kommun.
Beredningen har valt att fokusera på tryggheten mer än den faktiska säkerheten.

Syfte
Ängelholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Målet har 
varit att identifiera vad som skapar otrygghet samt vilka grupper som upplever otrygghet. Den 
långsiktiga målbilden är att öka medborgarnas trygghet.

Slutsatser och rekommendationer (i sammandrag från slutrapport): 
Beredningen har identifierat vad som skapar trygghet. Prioriteringar för att skapa trygghet: 

 Organisation. Den nya organisationen för samverkan för ökad trygghet och säkerhet ska 
kopplas direkt till kommunstyrelsen. Trygghets- och säkerhetsfrågorna ska prioriteras och 
vara ett av fullmäktiges övergripande mål som gäller för hela organisationen.

 Utökad samverkan. En av de viktigaste faktorerna för att nå framgång är en väl 
fungerande samverkan och en strävan mot gemensamma mål. Det behövs ett utökat 
samarbete både internt och externt. Avtal mellan alla samarbetspartners ska tydliggöra 
ansvarsfördelning och organisation. 

 Kommunikation. Information som ger kunskap ökar tryggheten. Både Polis, 
räddningstjänst och kommun behöver bli bättre på att kommunicera hur man arbetar 
med trygghet och säkerhet. Kommunens information ska vara tillförlitlig och 
förtroendeingivande.

Trygghetsskapande åtgärder. Beredningen presenteraar ytterligare områden som kommunen 
behöver arbeta mer med för att vara en trygg och säker kommun. De delas in i fyra områden:

 Trygghet i samhället. Ängelholms kommun behöver arbeta mer med integration. Mer 
värdegrundsarbete. Social trygghet för äldre. 

 Trygghet i staden. Trygghetsskapande närvaro, trafiklösningar, bygg tryggt- bo tryggt, 
trygghetsvandringar.

 Ekonomisk trygghet. Erbjuda ”rätt” utbildningar, ge förutsättningar för näringslivet att 
utvecklas, praktikplatser till de som står långt från arbetsmarknaden

 Trygghet i hem och nära relationer
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2.6 Tillfällig beredning

2.6.1 Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad 
(dnr 2015/67)

Uppdrag
Att ta fram en strategi för långsiktigt skydd och bevarande med anledning av naturpåverkan i 
Ängelholms havsbad.

Syfte
Syftet med uppdraget är att ett helhetsgrepp bör tas för att säkerställa strändernas och klitternas 
bevarande i framtiden. Problematiken är inte unik för Ängelholms kommun, varför man även bör 
undersöka samarbetsmöjligheter med andra kommuner och även bevaka utvecklingen i 
omvärlden, där exempel från andra länder också bör inhämtas. 

Även externa finansieringsmöjligheter så som statligt- och/eller EU-stöd är viktigt att kartlägga.

Slutsatser och rekommendationer
Beredningen föreslår en strategi som bygger på en kombination av åtgärder. Syftet är att 
förebygga akuta hot mot stranden och skapa en beredskap i såväl kommunal planering som 
organisation för att möta hot om stormskador, havsnivåhöjning och översvämningsrisker.

Akuta hot mot stranden är kommande stormar som eroderar strandlinjen och förstör klitterna. 
Beredningens förslag för att möta detta hot är att omgående utreda och besluta om akut 
beredskap mot stormskador i närtid, samt att utreda kompletterande åtgärder till den 
strandfodring som för närvarande planeras inom kommunen.

De långsiktiga hoten är den prognosticerade havsnivåhöjningen, där beredningen anser att det är 
viktigt att betona att detta hot inte är begränsat till stranden, utan även bakomliggande stadsdelar, 
centralorten och områden längs Rönne å. Det är därför av vikt att arbeta aktivt med befintlig 
översvämningskartering och ta höjd för kommande översvämningar och dess effekter på 
infrastruktur och bebyggelse. Riskkostnader bör utredas för att klargöra kommunens ekonomiska 
risker i översvämningshotade områden i första hand i stadsdelen Havsbaden, i andra hand i 
övriga kommunen.

Rekommendationer och förslag (i sammandrag, mer text finns i slutrapport): 
 Kommunstyrelsen fattar beslut om en akut beredskapsplan för skydd av stranden och 

stadsdelen Havsbaden vid kommande stormar i närtid.
 Kommunstyrelsen fortsätter processen med ansökan om tillstånd för strandfodring.
 Kommunstyrelsen tydliggör det organisatoriska ansvaret inom kommunen. En 

huvudansvarig tjänsteperson utses, med specialistkompetens, ekonomiska medel och ett 
tydligt ansvarsområde för långsiktig kustzonsplanering.

 Kommunstyrelsen tydliggör det politiska ansvaret.
 Kommunstyrelsen reviderar omgående Policy för långsiktig och hållbar förvaltning av 

Ängelholms stränder (dnr 2013/87) samt tillhörande åtgärdsprogram.
 Kommunstyrelsen tar fram en långsiktig kustzonsplan i arbetet med ny översiktsplan för 

Ängelholms kommun.
 Kommunstyrelsen tar fram en kommunövergripande beredskapsplan mot 

översvämningar, där riskområden och åtgärder preciseras.
 Stranden ska regelbundet skötas och hållas ren under sommarmånaderna.
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 Strandskötsel ska göras försiktigt och i möjligaste mån bevara den biomassa som tillförs 
naturligt samt genom strandfodring.

 Beredningen föreslår att kompletterande åtgärder till strandfodring ska utredas. 
Utredningen ska klargöra respektive förslags genomförbarhet, möjlig tidsplan och 
ekonomiska konsekvenser. Därefter bör kommunfullmäktige ges tillfälle att ta ställning till 
vilket eller vilka förslag/åtgärder som är lämpliga att genomföra.
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förslag till detaljplan för  
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Länsstyrelsen har med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beslutat att 
prövning av kommunens beslut ej skall ske. 
 
Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap §§ 2 och 3 plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) har beslutet vunnit  
laga kraft den 22 maj 2019. 
 
Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en 
myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan börjar gälla från det datum detaljplanen 
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Länsstyrelsen har med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beslutat att 
prövning av kommunens beslut ej skall ske. 
 
Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap §§ 2 och 3 plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) har beslutet vunnit  
laga kraft den 21 maj 2019. 
 
Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en 
myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan börjar gälla från det datum detaljplanen 
vinner laga kraft.  
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
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Brevsvar på medborgarförslag rörande trafiken kring Toftaskolan

Hej och tack för ditt medborgarförslag!

Situationen kring Toftaskolan har uppmärksammats och det har under ett antal år arbetats 
fram möjliga förbättringar. Ett flertal av förändringarna är inplanerade redan under 2019-2020, 
bland annat:

 Ny bilparkering söder simhallen, parkeringen utanför simhallen blir kvar oförändrad
 Bussuppställningsplatserna blir kvar oförändrade utmed Lyckgatan
 Den norra parkeringen vid skolans kök blir enbart för varutransporter och mopedbilar
 Lyckgatans parkeringsplatser tas bort och det blir enbart tillåtet att stanna för av- och 

påstigning utmed Lyckgatan
 Fler cykelparkeringar inom skolans område

Parallellt med dessa åtgärder ska arbetet med trafikbeteendet och trafiksäkerheten fortsätta.

Med vänlig hälsning

Tomas Fjellner
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Tomas Fjellner
0431 870 00
info@engelholm.se  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-21

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 75                  Dnr. SBN 2019/55  

Svar på medborgarförslag rörande trafiken kring Toftaskolan

Ärendebeskrivning
Förslagsställarna har den 16 april 2018 inkommit med ett medborgarförslag och föreslår 
förbättring av trafiken nära Toftaskolan. I förslaget ingår det att göra om en gång- och 
cykelväg till gata, anlägga en ny bilparkering, göra en ny cykelparkering samt smalna av 
Lyckgatan och sätta farthinder på Lindagatan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 23 april 2019 
Brevsvar den 23 april 2019
Kommunfullmäktige § 104 2018-04-23

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från följande personer: Anita Rosén (L), 
Fredrik Thörning (M), Anders Källström (C), BrittMarie Hansson (S), 
Anders Ingvarsson (SD), Tommy Jönsson (S), Kristian Nordin (V) och Magnus Jonsson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställarna
Samhälle
Kommunfullmäktige
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Svar på medborgarförslag från Rolle Skålberg om Trafiken 
Toftaskolan

Ärendebeskrivning
Björn Martin Roland Rolle Skålberg har den 16 april 2018 inkommit med ett 
medborgarförslag och föreslår förbättring av trafiken nära Toftaskolan. I förslaget ingår det att 
göra om en gång- och cykelväg till gata, anlägga en ny bilparkering, göra en ny cykelparkering 
samt smalna av Lyckgatan och sätta farthinder på Lindagatan.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 2018-09-21
Svar medborgarförslag Rolle Skålberg
Kommunfullmäktige § 104 2018-04-23

Utredning
Under ett antal år har kommunen gjort trafikhöjande åtgärder för att säkra barnens väg till och 
från skolan, men eftersom elevantalet har ökat, så har skolan och föräldrar uppmärksammat 
att ytterligare åtgärder bör göras. Under 2017 pågick det därför en Agil arena 
(samarbetsprojekt enligt kommunens modell) gällande trafiksituationen vid Toftaskolan. Där 
har föräldraförening, huvuduppdrag Samhälle, skolskjutssamordnare, varutransportörer, 
skolan och Ängelholmslokaler varit med och tyckt till samt lämnat sina synpunkter på hur vi 
ska få en bra trafiksituation för våra skolbarn och för boende vid skolan. Den Agila arenan 
mynnade ut i följande förslag:
 Ny parkering väster om skolan (inte aktuell för tillfället)
 Flytt av bussuppställningsplatserna till vändplatsen på Lyckgatan och i samband med det 

avstängning av vändplatsen för biltrafik
 Avstängning av befintlig infart från Lyckgatan till parkeringen framför badet
 Justering av parkeringarna på skolgården längs Lyckgatan
 Av och påstigning från bil där det tidigare varit bussfickor längs Lyckgatan 
 Ny gång- och cykelväg runt vändzonen på Lyckgatan med ny cykelparkering bakom badet
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 Parallellt med dessa åtgärder ska arbetet med trafikbeteendet och -säkerheten fortsätta

Kommunen planerar att genomföra åtgärderna under 2019-2020. Med anledning av 
ovanstående anses inte fler utredningsåtgärder i enlighet med medborgarförslaget vara aktuella.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Rolle Skålberg
Samhälle



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 180416-MEF-YV58

Inskickat 2018-04-16 09:12

Dina uppgifter
Förnamn Björn Martin Roland Rolle

Efternamn Skålberg

Adress Ängelholmsvägen 20

Postnummer 266 31

Ort Munka-Ljungby

E-post rolle_skalberg@telia.com

Telefon 0707506042

Förslag

Rubrik på förslaget Trafiken Toftaskolan

Förslag och motivering

Uppdatering o ändring av förslag : 171129-MEF-BT56

Eftersom skolan är för liten i förhållande till antal elever
och trafiken är en stor belastning på området kring skolan
så kommer här ett förslag .(egentligen hade en ny

högstadieskola på jordgubbsfältet varit den bästa
lösningen )

Rött område görs om till fordonsväg så bilar kan köra ner
till parkeringen som byggs om  . 

Orange område görs till parkering. 
Svarta är avstängning av GC-väg så man inte kan gå mot
trafiken. 

Grått område görs till GC-väg . 
Grönt område görs till cykelparkering.
Blått område dräneras då det är vattensjukt.
Brunt område bräddas vägen ca 3 m så går det att
använda den som parkering utan att blockera vägen helt. (
Används idag av personal på skolan som parkering och
ibland är det väldigt trångt på vägen)
Lyckgatan görs smalare infart från Ängelholmsvägen och
smalare så folk förstår att den är enkelriktad.
Backen på Lindagatan från skolan görs hinder så folk
förstår att man inte ska kör upp mot skolan.

Då grönområdet (kullen) vid Åkergatan idag används
mycket av skolan så är det dumt att göra en parkering
där. Då är det bättre att göra ändringar vid badhuset. 
Vill man ha kvar linbanan så går den ju att flytta till en
annan plats t.ex. till lekplatsen vid kullen.

Bifoga fil till förslaget toftaskolan.png

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-04-23

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 104                  Dnr   KS 2018/347

Medborgarförslag från Rolle Skålberg om Trafiken Toftaskolan

Ärendebeskrivning
Björn Martin Roland Rolle Skålberg har den 16 april inkommit med ett medborgarförslag och 
föreslår förbättring av trafiken nära Toftaskolan. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Björn Martin Roland Rolle Skålberg, inkommet den 16 april 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



Protokoll Styrelsemöte 3/2019, Konstituerande styrelsemöte, NSR AB 

Fredag 2019-05-03, kl. 13.00 - 13.30, Helsingborgs Arena 

Närvarande: 
Ledamöter: 

Suppleanter: 

Personalrepr: 

Övriga: 

Eva Holm, Eva Ingers, Anders Månsson, Bo Lambertsson Persson, Jessica 
Andersson, Gustaf Wingårdh, Michael Rosenberg och Bitten Mårtensson. 

Claes Wastensson, Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller, Åsa 
Holmen och Lennart Nilsson. 

Jann Thomasen, Transport 
Joel Hallkvist, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef 
Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Niklas Svalö 

§ 33 

§ 34 

§ 35 

Sammanträdets öppnande. godkännande av dagordning samt justering 
av protokoll 

Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet 

Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport, arbetsfördelning och 
VD-instruktioner 

Beslutar 
att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning 
och VD-instruktioner för NSR AB genom undertecknande av ordförande 
Eva Holm, vice ordföranden Eva Ingers samt VD Kim Olsson. 

Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare 

Beslutar 
att utse Kim Olsson till verkställande direktör tillsvidare 



§36 

§37 

§38 

§ 39 

att utse Martina Troedsson till styrelsesekreterare tillsvidare 
att genom särskilt avtal med VD anse anställnings- och arvodesfrågan 
reglerad tillsvidare 
att presidiet beslutar om VD:s lönerevidering samt rapportering till 
styrelsen 

att undersöka gällande vem som ska ha rätten att attestera VD:s kostnader 
till nästa möte. 

Firmateckning 

Beslutar 
att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och vice 
ordföranden samt verkställande direktören, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande 
löpande förvaltningsåtgärder. 

Ansvarsförsäkring 

Beslutar 
att samrna ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande 
befattningshavare genternot det personliga ansvaret enligt 
aktiebolagslagen ligger kvar. Försäkringen gäller med beloppet 20 MSEK 
per skada och år. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda. 

Avslutning 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-05-03 

Vid protokollet: 

1/~r-&1' .?l'] n-c:>clt.ro/ 
Martina Troedsson / 

J~as: 

er!~~~ i GustM~}j 



NSRAB 

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings 
Aktiebolag (NSR AB) fredag 2019-05-03, kl. 12:30-13:00 på Helsingborgs Arena, Helsingborg. 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs stad 
Höganäs kommun 
Åstorps kommun 
Ängelliolmskommun 

Summa deltagare 

Övriga närvarande: 

styrelseledamöter: 

styrelsesuppleanter: 

Anmält förhinder: 

Personalrep r. 

Revisorer: 

Lekmannarevisorer: 

Övriga: 

genom 
genom 
genom 
genom 
genom 
genom 

Christer Landin 
Johan Olsson Swastein 
Eleonora Johansson 
Peter Schölander 
Ronny Sandberg 
Lars Nyander 

Aktier/ röster 

385 
320 
2578 
574 
345 
798 

5000 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Bo 
Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh 
och J essica Andersson. 

Claes Wastensson, Hemik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Eva 
Ingers, Rolf Ottosson, Anders Bengtsson och Lennart Nilsson. 

Peter Knutsson, Robin Holmberg, Kjell Näslund, Sahand Kousha, 
Reino Persson, Niklas Svalö, Rickard Sallermo, Christer Hansson 
och Toiwo Hemiksson. 

Lennart Jensen, Unionen 
Jann Thomasen, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Ingen närvarande 

Aina Modig Lindell, Helsingborg 

Alexandra Lundgren, Kommunal revisor Helsingborgs stad 
Kim Olsson, VD NSR 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef NSR 
Martina Troedsson, styrelsesekreterare NSR 



8 N§II" 
§l 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

Årsstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande, Kenneth Lantz hälsar samtliga välkomna och förklarar 
årsstämman öppnad. 

Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Beslutas 
att välja Kenneth Lantz till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt styrelsesekreterare Martina Troedsson att föra protokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen av röstlängd vid stämman. 

Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den utsända dagordningen. 

Val av två justeringspersoner 

Beslutas 
att ordföranden för årsstämman jämte Johan Olsson Swanstein och Peter 
Schölander justerar stämmoprotokollet. 

Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad 

Ordförande Kenneth Lantz informerar om att stämmahandlingarna utsändes 
den 12 april2019 till ägarkommunema och dess ombud. 

Beslutas 
att årsstämman blivit behörigen sammankallad. 

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, uppföljningsrapport 
enligt § 13 i bolagsordningen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 

VD Kim Olsson sammanfattar 2018 och året som har gått. 

VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 tillsammans med styrelsens 
förslag till vinstdisposition. 



8 N511" 
Ekonomichef Dragana Darnljanovic framlägger revisionsberättelsen. 

Lekmannarevisorn Aina Modig Lindell framlägger lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 

§ 8 Beslut om 

§9 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för NSR AB 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 
att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Fråga om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Föreligger utskickat förslag till ersättning enligt bestämmelserna i ERS 2018 för 
Helsingborgs stad för arvoden till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna 
samt att ersättning till de valda revisorerna utgår enligt avtal. 

Beslutas 
att från 2019-05-03 utgår ersättning till styrelseledamöter och suppleanter i NSR 
enligt bestämmelserna i ERS 2018 för Helsingborgs stad 
att fast årsarvode till ordförande med 9,25 %, vice ordförande 4,5% och övriga 
ledamöter och suppleanter l % av kommunalrådsarvodet i Helsingborg 
att reseersättning enligt Helsingborgs resereglemente, d.v.s. samma princip som 
tidigare år 
att det även utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Intyg lämnas till NSR 
från arbetsgivaren. 
att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning 

§ 10 Antagande av ny bolagsordning för NSR AB 
Bolagets styrelse ska enligt § 4.1 i konsortialavtalet ska bestå nio (9) ordinarie 
ledamöter med sju (7) suppleanter samt två av personalorganisationernas 
utsedda ledamöter jämte suppleanter. 

Beslutas 
att anta en ny bolagsordning enligt bilaga. 



§ 11 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande 

Föreligger 
personliga 

ägarkornmunernas 
suppleanter samt 

förslag 
uppgift 

till styrelseledamöter och 
om personalorganisationernas 

representanter. 

Då kornmunfullmäktige i Helsingborg inte utsett personliga suppleanter 
fördelas ordningen enligt nedan turordning för Helsingborg. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kornmun 

Anders Månsson (S) Niklas Svalö (S) Bjuv 
Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (M) Båstad 

EvaHolm (C) 1. Arvid Straube (C) Helsingborg 
2. Sven 'Rydström (S) 

Eva lngers (S) 1. Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

Michael Rosenberg (SD) 1.Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

Bo Lambertsson Persson (M) 1.Arvid Straube (C) Helsingborg 
2. Sven Rydström (S) 

Gustaf Wingårdh (M) Pia Möllier (M) Höganäs 
Bitten Mårtensson (S) AsaHolmen (l) As torp 
Robin Holmberg (!M) Lennart Nilsson (C) Ängelholm 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen; Unionen 

Suppleanter 
Joel Hallkvist, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

att utse Eva Holm till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Eva Ingers till styrelsens vice ordförande för samma period. 



§ 12 V al av auktoriserad revisor 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 2019. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2019-04-23 att utse I<PMG AB till 
revisionsföretag för perioden 2019-2022. 

Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson. 

Beslutas 
att fastställa, Johan Rasmusson, I<PMG AB, till revisor 

§ 13 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2019-01-22 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor samt Kenth Wilhelmsson till suppleant för 
2019-2022. 

Beslutas 
att fastställa Aina Modig Lindell tilllekmannarevisor och Kenth Wilhelmsson till 
suppleant. 

§ 14 Fråga om fastställande av Upphandlingspolicy 

Beslutas 
att bolaget följer Helsingborgs stads upphandlingspolicy 

§ 15 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 16 stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det inte 
finns fler ärenden på dagordningen. 

Eleonora Johansson framför ägarens tack till styrelsen, VD och bolagets 
medarbetare, för gott arbete och väl fungerande sarnarbete under det gånga året. 

Kenneth Lantz framför sitt tack till styrelsen, VD och bolagets medarbetare samt 
till ägarna. 

VD Kim Olsson framför sitt tack till de avgående ledamöterna Kenneth Lantz, 
Berner Lundgren, Peter Knutsson, Renee Sandberg Ohlander, Reino Persson, 
Christer Hansson, suppleanterna Henrik Forsell, Lars-Ingvar Johansson, Richard 



Sallermo, Sahand Kousha, Kjell Näslund, Rolf Ottosson, Anders Bengtsson och 
till personalrepresentanten Toiwo Henriksson. 

Beslutas 
att förklara 2019 års årsstämma avslutad. 

Vid protokollet: 

,J(~ rit{) 7tJroedssa 
Martina Troedsson 

-??/') ~ 
Kenneth~ 

Peter Schölander 



Protokoll Styrelsemöte 2/2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

Fredag 2019-05-03, kl. 09:00 -10:00 - på Helsingborgs Arena, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Bo Lambertsson Persson, 

Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh, Peter Knutsson och Jessica 

Andersson. 

Claes Wastensson, Hemik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Eva Ingers, Rolf 

Ottosson, Anders Bengtsson och Lennart Nilsson. 

Personalrepresen tanter: 

Övriga: 

Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Kjell Näslund, Sahand Kousha, Reino Persson, Niklas 

Svalö, Rickard Sallermo, Christer Hansson och Toiwo Hemiksson. 

Mötets Öppnande 
§ 13 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 14 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 15 att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
§ 16 att godkänna styrelseprotokoll1/ 2019 

l 



§ 17 Information om nuläget för samarbetsaktörer på Vera Park 

VD Kim Olsson summerar det halvår då Vera Park Circularity AB har funnits 

och vad som har uppnåtts under tiden för de samarbetsaktörer som idag 

verkar på Vera Park. Att ha gått från att vara en soptipp till att ta tillvara 

på resursflöde och kompetens och att ändra kedjan till ett värdenätverk 

för att titta på problem och lösa det genom att experimentera är punkter 

som lyfts. 
Öresundskraft har sökt utökat tillstånd för Filborna 
Solar Park med sina solceller önskar bygga dubbelt så mycket 
Iveco:s nya fordon son;l drivs av biogas såsom lastmaskiner 
Plastkompostslipers produktion flyttas ner till Helsingborg 
OX2:s nya förbehandling beräknas stå klar till sommaren och BONBIO (OX2) 
har i samarbete med IKEA odlat den första salladen på IKEA:s parkering 
Bintel har fått extern finansiering på 10 Mkr 

Nya aktörer har också tillkommit såsom Green Lizzy, Togenisis, lnsant systems, 
Solserv samt NOWaste Foundation. 

Beslutar 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 18 Information om marknadsföring och grafisk profil 

VD Kim Olsson beskriver Vera Park som ett drivhus för miljörelaterad 
utveckling och innovation. Det vill säga ett stort labb i naturen med återvunna 
material. Den grafiska logotypen består utav 4 stycken ringar som symboliserar 
Vera Parks uppgifter- etablering, exponering, samarbete och kontakter. Två 
evighetstecken bildas och visar cirkulär ekonomi i action. De fyra C:n står även 
för Commercial, Competence, Circularity och Cluster. 

VD Kim Olsson visar även den nya hemsidan som återfinns på; 
https:Uverapark.se/. Gå gärna in och titta. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 19 Information om utredningsarbete för strategi och finansiering av uppdrag 

VD Kim Olsson informerar att det har tagits fram en process för hur jobba i 
testbädden, för vem som ska göra vad och avtal har skrivits med de bolag som 
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finns i nätverket. Arbetsprocess för projektledning har genomförts och personal 

har tillsatts. 

VD Kim Olsson berättade på förra styrelsemötet att en förstudie hade startats för 

att utreda möjligheten att utveckla extern finansiering av internationella projekt 

genom stiftelse. Stiftelsen NOWaste Foundation har bildats enligt utsänd bilaga 

där finansieringen har gjorts av stiftaren. 

Ramavtal ska upprättas mellan Vera Park Circularity AB och stiftelsen NOWaste 

Foundation. Det ska också skrivas enskilda avtal för vart uppdrag. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 20 Information om besök från USA:s ambassad 

VD Kim Olsson berättar om besök ifrån USA:s ambassad där de frågade vad 

Vera Parks största utmaning är. Den största utmaningen är att accelerera 

affärerna och hur det på bästa sätt ska gå till. USA:s utmaning är att hitta god 

praxis. Det som diskuteras är att hitta ett samarbete där utbyte av bästa metoder, 

kunskap och teknik kan delas genom att bygga olika nätverkskonstellationer. 

Om vi kan accelerera affärerna desto mer pengar kan vi tjäna. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 21 Information om internationellt projekt, Probolinggo 

VD Kim Olsson informerar om det internationella projektet Probolinggo som ett 

projekt som startades för flera år sedan mellan Helsingborgs stad och 

Probolinggo. 

Vice ordförande Berner Lundgren berättar vidare att Sveriges kommuner och 

landsting var drivande i att hitta en modell för att inventera, ta fram en lista på 

prioriterade aktiviteter och verktyg för hur jobba i sådana projekt i utbyte för att 

lära av varandra. 3 stycken utmaningar har identifierats som de behöver hjälp 

med 

l. Kompetens för att planera och driva avfallshanteringen i framtiden 
2. Nybyggnation av en sanitär infrastruktur för avfallshantering 
3. Utveckla samverkan med privata aktörer för att kunna skapa värde i 

avfallshanteringen 

Vera Park Circularity AB har av Sverige fått uppdrag att koordinera ett affärscase 

för att hjälpa till med detta projekt. 

Beslutar 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 



§ 22 Övriga frågor 

Inga andra frågor diskuterades. 

§ 23 Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-05-03 

Vid protokollet 

f'~ rki7Jif J rof/drJD!j 
Martina Troedsson / 

l r 

(~l~ 'J j~dersson 

4 



Protokoll styrelsemöte 3/2019, Konstituerande styrelsemöte 
Vera Park Circularity AB 
Fredag 2019-05-03, kl. 13.30-14.00, Helsingborgs Arena 

Närvarande: 
Ledamöter: 

Suppleanter: 

Personalrepr: 

Övriga: 

Eva Holm, Eva Ingers, Anders Månsson, Bo Lambertsson Persson, Jessica 
Andersson, Gustaf Wingårdh, Michael Rosenberg och Bitten Mårtensson. 

Claes Wastensson, Arvid Straube, Sven Rydström, Pia Möller, Åsa 
Holmen och Lennart Nilsson. 

J ann Thomasen, Transport 
Joel Hallkvist, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef 
Martina Troedsson, Sekreterare 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Niklas Svalö 

§24 

§ 25 

§26 

Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning samt justering 
av protokoll 

Ordförande Eva Holm förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet 

Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport, arbetsfördelning och 
VD-instruktioner 

Beslutar 
att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning 
och VD-instruktioner för Vera Park Circularity AB genom 
undertecknande av ordförande Eva Holm, vice ordföranden Eva Ingers 
samt VD Kim Olsson. 

Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare 

Beslutar 
att utse Kim Olsson till verkställande direktör tillsvidare 



§27 

§28 

§29 

§30 

att utse Martina Troedsson till styrelsesekreterare tillsvidare 
att genom särskilt avtal med VD anse anställnings- och arvodesfrågan 
reglerad tillsvidare 
att presidiet beslutar om VD:s lönerevidering samt rapportering till 
styrelsen 

att undersöka gällande vem som ska ha rätten att attestera VD:s kostnader 
till nästa möte. 

Firmateckning 

Beslutar 
att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och vice 
ordföranden samt verkställande direktören, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande 
löpande förvaltningsåtgärder. 

Ansvarsförsäkring 

Beslutar 
att samma ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande 
befattningshavare gentemot det personliga ansvaret enligt 
aktiebolagslagen ligger kvar. Försäkringen gäller med beloppet 20 MSEK 
per skada och år. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda. 

Avslutning 
Ordförande Eva Holm tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-05-03 

Vid protokollet: 

/·~ r?f-~? · / a:-drcy 
Martina Troedsson / 

;;J!%/' 
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J~usteras: r~ 
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Vera Park Circularity AB 

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vera Park Circularity AB 

fredag 2019-05-03, 08:00-08:30 på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen l, Helsingborg 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB genom Kenneth Lantz l 000 

Summa deltagare Aktier/ röster l 000 

Övriga närvarande: 

Berner Lundgren 

Övriga: Kim Olsson, sekreterare/VD 

§l Bolagstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande Kenneth Lantz förklarar bolagsstämman öppnad. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman 

Beslutas 
att välja Kenneth Lantz till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den utsända dagordningen. 



§5 

§6 

§7 

§8 

§9 

Val av justeringsperson 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman justerar stämmoprotokollet. 

Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna utsändes med post 
den 12 april2019 till ombudet. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 

VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 tillsammans med styrelsens 
förslag till vinstdisposition. 

VD Kim Olsson läser upp revisionsberättelsen. 

VD Kim Olsson läser upp lekmannarevisorernas granskningsrapport 

Beslutas 
att godkänna den framlagda redovisningen och revisionsberättelserna. 

Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för Vera Park 
Circularity AB 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda 
balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, 
att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
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Föreligger förslag att inga särskilda ersättningar skall utgå till styrelsen utöver 
de som tillämpas i moderbolaget. 

Beslutas 
att inga särskilda arvoden skall utgå till styrelsen samt 
att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning. 

§ 10 Antagande av ny bolagsordning för Vera Park Circularity AB 

Beslutas 
att antalet styrelseledamöter ska vara nio (9) med sju (7) suppleanter samt 
uppgift om personalorganisationernas utsedda ledamöter jämte suppleanter. 
att anta och godkänna ändringen gällande bolagets verksamhetsföremål och 
verksamhetsändamål. 

§ 11 V al av styrelseledamöter och suppleanter 

Föreligger moderbolagets förslag till styrelseledamöter och personliga 
suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas representanter. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie bolagsstämrna fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Anders Månsson (S) Niklas Svalö (S) B j uv 
Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (M) Båstad 

EvaHolm (C) 1. Arvid Straube (C) Hel si ng borg 
2. Sven Rydström (S) 

Eva lngers (S) 1. Sv~n Rydström (S) Helsingborg 
2. AMd Straube (C) 

Michael Rosenberg (SD) 1.Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

Bo lambartsson Persson (M) 1.Aivid Straube (C) Helsingborg 
2. Sven Rydström (S) 

GustafWingårdh (M) Pia Mölfer (M) l-löganäs 
Bitten Mårtensson (S) AsaHolmen (l) As torp 
Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) Ängelholm 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 

J ann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 

Joel Hallkvist, Transport 
Lotta Lewis Jonsson, Akademikerna 
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§ 12 Val av revisorer och revisorssuppleanter för perioden 2018 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 2019. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2019-04-23 att utse KPMG AB till 
revisionsföretag för perioden 2019-2022. 

Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2019-01-22 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor samt Kenth Wilhelmsson till suppleant för 
2019-2022. 

Beslutas 
att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt ovan. 

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 14 stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det 
inte finns fler ärenden på dagordningen. 

Beslutas 
att förklara 2019 års årsstämma avslutad. 

Helsingborg 2019-05-03 

KimOlsson 
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Protokoll styrelsemöte 2/2019 med styrelsen i NSR AB 

Fredag 2019-05-03, kl. 10:00-12:00- på Helsingborgs Arena, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Bo Lambertsson Persson, 
Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh, Peter Knutsson och Jessica 
Andersson. 

Claes Wastensson, Hemik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Eva Ingers, Rolf 
Ottosson, Anders Bengtsson och Lennart Nilsson. 

Personalrepresen tanter: 

Övriga: 

J ann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 

Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 23 samt § 25. 
Cecilia Holmblad, Renhållningschef under § 30. 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Kjell Näslund, Sahand Kousha, Reino Persson, Niklas 
Svalö, Rickard Sallermo, Christer Hansson och Toiwo Henriksson. 

Mötets Öppnande 
§ 19 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 20 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 21 att ordföranden jämte Jessica Andersson justerar protokollet 
§ 22 att godkänna styrelseprotokoll l/ 2019 

§ 23 Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet för januari till 
mars 2019. 
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Resultatet för NSR-koncernen visar ett resultat på - 1,5 Mkr vilket är 3,5 Mkr 
bättre än budgeterat. 

Investeringar för 3,4 Mkr har genomförts. 

Resultatet och prognosen följer fastlagd budget. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 24 Reviderad miljöpolicy 
VD Kim Olsson informerar om det förslag som togs upp på förra styrelsemötet. 
Kim Olsson presenterar samtidigt ett nytt förslag enligt de synpunkter som togs 
upp i tekniska och ekonomiska delegationen den 2 maj. 

Lars-Ingvar Johansson lämnar ytterligare synpunkt på en ändring i texten. 

Beslutar 
Att omarbeta miljöpolicyn och lyfta ett nytt förslag på nästa styrelsemöte enligt 
de nya synpunkter som tagits upp. 

§ 25 Utse nytt dataskyddsombud 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar att nuvarande externa 
dataskyddsombud Anders Vedin ska avsluta till anställning på JP Infonet. Det 
förslag som finns är att utse Laura Gashi som tillsammans med Anders Vedin 
från början varit delaktig i NSR:s arbete inom dataskyddsfrågor. 

Beslutar 
att godkänna Laura Gashi till dataskyddsombud att gälla från och med den 3 maj 
2019 

§ 26 Information om övertagande av uppdraget att planera och genomföra 
renhållningsuppdraget i Höganäs kommun. 
VD Kim Olsson informerar hur långt processen med att NSR tar över ansvaret 
för hantering och administreringen av renhållningskollektivet Höganäs från och 
2020 fortlöper. Ett flertal möten har ägt rum med diverse diskussioner och 
förhandlingar inför övertagandet både gällande personalfrågor och avtal med 
entreprenörer. Tydlighet är ett viktigt ledord i denna process. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 27 Konsekvens för NSR av beslut i HSF AB att inleda en försäljningsprocess av 
Öresundskraft 
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VD Kim Olsson berättar vad denna försäljningsprocess skulle innebära för NSR. 
Tillståndet på sortering av osorterat verksamhetsavfall kan sägas upp av NSR 
om Öresundskraft byter ägare i enlighet med avtal. Samverkan inom Vera Park 
kan utvecklas både positivt och negativt ur olika synvinklar. 

a.) Information om arrendeavtal med lösen av gastankningsinfrastruktur med 
Öresundskraft och LGB AB 
VD Kim Olsson informerar att distribution av Biogas enligt tidigare diskussion 
gällande övertagande av infrastruktur för gasmackar måste verkställas. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 28 Marknadsrapporter 
a.) Information om producentansvar för insamling av förpackningar 
VD Kim Olsson berättar vad som har hänt sedan sist gällande regeringens beslut 
för fastighetsnära insamling. Det har gått ifrån att kommuner får samla in 
tidningar och förpackningar och därmed ta betalt för denna service genom 
renhållningstaxan till att producenterna kommer att ha det fulla finansiella 
ansvaret för att kommunicera, påverka beteendeförändringar, samla in, 
återvinna och samråda med kommunerna. 

FTI och Avfall Sverige har diskuterat ett intentionsavtal för att beskriva hur det 
ska gå till, dock allt utom ekonomin. Att synliggöra med uträckningar är viktigt 
och att lyfta dem är essentiellt då de förpackningar som finns i restavfallet är 
inget som producenterna betalar för idag. 1MR har tittat om det finns någon 
slags öppning och de har kommit fram till att producentansvaret inte innefattar 
importerade förpackningar utan dessa är kommunens ansvar. Detta skulle då 
möjliggöra för oss att tillhandahålla den infrastruktur för sortering såsom vi gör 
idag och där NSR klarar återvinningsmålen för förpackningar. 

b.) Presentation av nulägesanalys 
VD Kim Olsson sammanfattar den interna bild som finns inom NSR när det 
kommer till företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter när man nu lämnar 
över till nästa styrelse. Sammanställningen visar på vilka projekt som har jobbats 
på dels de senaste åren och dels vilka projekt som kommer att jobbas vidare på. 
Några styrkor är dels att NSR har en av Sveriges lägsta taxor, hög kompetens och 
bra IT infrastruktur. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 29 Verksamhetsrapporter 
a.) Information om provisorisk återvinningscentral i Båstad 

VD Kim Olsson berättar att platsen för den provisoriska återvinningscentralen 
är godkänd och att marken ägs av kommunen. Det är nu upp till politiken att ta 
beslut. 

Beslutar 
att godkänna rapportema och lägga dem till handlingarna. 

§ 30 Renhållning 
a.) Uppföljning av avfallsplaner för 2018 samt ekonomin i 
Renhållningskollektiv 2018 
Renhållningschef Cecilia Holmblad sammanfattar den avfallsplansuppföljning 
för 2018 som har gjorts. I bilaga 4 som har sänts ut kan denna läsas mer utförligt. 
NSR:s avfallsplan ska dels leda till att avfallets farlighet och mängd minskar, dels 
ökad materialåtervinning och dels att minska den totala avfallsmängden. I NSR:s 
ägardirektiv finns 7 stycken mål i avfallsplanen. Varje kommun har varsin 
avfallsplan. Cecilia Holmblad redovisar de olika målen men även hur de olika 
kommunerna ligger till i förhållande till sina målsiffror. I Bilagan som har 
skickats ut presenteras de 7 olika målen, hur det såg ut 2018, vilka insatser som 
har gjorts och vad som ska göras ytterligare under 2019. 

Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar att den totala avfallsmängden 
har minskat med 9,6 kg/invånare och år i våra regioner. Minskningen beror dels 
på ökat återbruk(- 1,4 kg/invånare), mindre matsvinn (- 4,7 kg/invånare) samt 
mindre restavfall (-3,4 kg/invånare). 

Några intressanta fakta som presenteras är att mängden matsvinn i matavfall har 
minskat men matsvinnet i restavfallet ökar. Fortfarande är hälften av innehållet 
i soppåsen restavfall, hälften förpackningar och tidningar och hälften matavfall. 
Fokus ligger på att minska avfallet då de stora kilona att göra något åt finns här. 

Under 2019 kommer NSR att jobba mer med insatser som är riktade mot olika 
målgrupper för att skapa hållbara lösningar och bättre utsortering av material. 
Att ta fram sorteringssett för campingar, underlätta källsortering för dels 
koloniområden men också vara mer närvarande på festivaler och evenemang. 
Samverkan med de olika fastighetsbolagen kommer att fortsätta för att dela 
viktig information men också träffa fastighetsägare för att prata om ökad 
materialåtervinning och att minska avvikelser. I B åstad fortsätter arbetet med att 
öka anslutningsgraden till4-facks abonnemang genom informationsutskick 

Det går åt rätt håll men vi måste öka takten ytterligare. Vi måste alla hjälpas åt 
då NSR inte kan göra hela arbetet själva. 
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b.) Information om övertagande av insamlingsentreprenad i Båstads 

kommun 

Renhållningschef Cecilia Holmblad informerar att övertagandet har gått mycket 
fint. Chaufförerna jobbar på som vanligt och ingen klagan har inkommit ifrån 
kunder. 

Beslutar 
att godkänna rapportema och lägga dem till handlingarna. 

§ 31 Övriga frågor 
Inga andra frågor har inkommit. 

§ 32 Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-05-03 

Vid protokollet 

/1 ~r t/n K Trot>cl!sof/ 
Martina Troedsson / 
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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

Svar på fråga angående långa 
väntetider till demensboenden 

Mikael von Krassow (S) har ställt en fråga till ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, 
Ingela Sylwander, med anledning av att det idag är ca fyra månaders väntetid för att få en 
plats på demensboenden i Ängelholms kommun. Frågorna besvaras nedan: 

1) Varför har väntetiden ökat till fyra månader?

Väntetiden till särskilt boende har över tid fluktuerat, det har även tidigare 
förkommit väntetider på cirka 4 månader. Den största anledningen till att den 
nu, under längre tid legat på runt 4 månader, är den demografiska utvecklingen. 
Den demografiska utvecklingen är en utmaning för Sverige i allmänhet, men för 
Ängelholm i synnerhet, där 6,6 procent av invånarna är 80 år eller äldre. Jämför 
man med andra kommuner i Skåne är motsvarande siffra 5,1 procent, vilket 
antyder att utmaningen är om möjligt större för Ängelholm.

2) När kan väntetiden minskas ned till tre månader eller lägre?
Utifrån statistik som tagits fram av Statisticon kan man se att vi kommer 
behöva fler platser på särskilda boenden inom en snar framtid, vi ser redan idag 
tendensen till detta. Just nu pågår arbete med att se över bästa möjliga lösning 
för kommunen på lång sikt gällande fler boendeplatser samt renoveringsplan 
för befintliga boenden. Det behövs fler boenden, men det ska beaktas att varje 
extra plats är förenad med högre kostnader för kommunen varför det är viktigt 
att hantera detta på ett klokt sätt. 

3) Riskerar vi betala vite till IVO?
Ängelholms kommun anmäler ej verkställda beslut kvartalsvis till IVO. En 
väntetid på över tre månader innebär per automatik inget vite. Ängelholms 
kommun har hittills inte blivit ålagda vite för liknande ej verkställda beslut, 
dock finns en viss risk med nuvarande läge om detta fortgår.

Ingela Sylwander 
Ordförande Nämnden för omsorg och stöd
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,-Erikel fråga till ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, Ingela 'Sylwander 

Idag är det i snitt fyra månaders väntetid att få en plats på demensboenden i 
Ängelholms kommun. 
Kommunerna har skyldighet att ordna en plats så snabbt som möjligt, inom tre 
månader. Om den tiden har överskridit ska det rapporteras till NO 
(Inspektionen för vård och omsorg). För långa väntetider kan ge vite för kommunen. 
Ängelholms kommun har 165 demensplatser och 29 står i kö för att få en 
demensplats. 

För långa väntetider ger oro hos den som söker plats och dennes anhöriga. 
NST uppmärksammades detta i en artikel den 2 juni 2019, om en 96-årig kvinna som 
redan väntat i tre månader, utan att ha fått ett besked när en demensplats kan erbjudas. 
De anhöriga är mycket bekymrade och oroliga. 

Jag vill därför fråga ordförande i Nämnden för omsorg och stöd följande: 

1. Varför har väntetiden ökat till fyra månader? 
2. När kan väntetiden minskas ned till tre månader eller lägre? 
3. Riskerar vi betala vite till IVO? 

Ängelholm den 19 juni 2019 

.M ~(12_____ 
Mikael von Krassow 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angel hol m @social d e m okraterna.se, www .socia ldemokraternaa n gel hol m .se 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 190618-MEF-AE32

Inskickat 2019-06-18 07:15

Dina uppgifter
Förnamn Maj-Lis

Efternamn Rödseth

Adress Videhusvägen 12 D Lgh 1001

Postnummer 266 75

Ort Hjärnarp

E-post majli347@yahoo.se

Telefon 0702045798

Förslag

Rubrik på förslaget Bänkar Hjärnarp

Förslag och motivering

Jag har förslag på bänkar på de fina gångvägarna i
Hjärnarp. Vi är många äldre som bor i Hjärnarp och hade
promenerat mer om vi kunde sätta oss att vila ibland. Det
kan bli mer social samvaro om man träffas under
promenaden och kan sitta och prata

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
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