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 Till:  Kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS 2022/581 
Typ av dokument: Svar 
Datum: 2022-11-23 

Svar på interpellation från Patrik Ohlsson 

En interpellation har inkommit den 21 november 2022 ställd till ordförande i 
nämnden för kultur, idrott och fritid gällande inköp, försäljning och destruktion av 
konst.  

Interpellationen/frågan har ställt följande frågor 

1. Hur ser beslutsgången ut gällande kommunens inköp, försäljning respektive de-
struering av konst. Vem har rätt att fatta sådana beslut? Finns beloppsgränser 
som påverkar vem som fattar besluten, och i så fall, hur ser dessa beloppsgrän-
ser ut? 

2. Hur inverkar lagen om offentlig upphandling kring kommunens inköp av  
offentlig konst? 

3. Vi skulle vilja se en lista över samtliga kommunala inköp och försäljningar av 
konst under föregående mandatperiod där beloppets värde överstiger 10 000 
kronor. Vi skulle också vilja se en lista över vilka konstverk som tagits ner för 
förvaring respektive destruerats under föregående mandatperiod, samt i det  
senare fallet även om möjligt även inköpsår, inköpspris och anledning till  
destruering.  

4. Vilket är det bokförda värdet på kommunens sammanlagda konstinnehav? 

 

Följande svar ges på interpellationen 

Det är angeläget att kommunens hantering av konst sker korrekt och ändamålsen-
ligt och av det skälet har kommunen en konstpolicy, vars senaste version besluta-
des 2015 av kommunfullmäktige. Denna har reviderats och avvaktar politiskt be-
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slut. Kommunen inrättade en ny nämnd 2018 – Nämnden för kultur, idrott och fri-
tid – som i reglementet fullgör kommunens uppgift gällande att införskaffa, för-
valta och vårda konstverk. Därför är det nu ordförande för nämnden för kultur, id-
rott och fritid som beslutar om tilldelning av gestaltningsuppdrag efter förslag från 
kommunens konstnärliga råd, samt att nämnden för kultur, idrott och fritid regel-
bundet får information om delegationsbeslut på senast inköpt konst från Galleri 
Moment.  

1) Beslutsgången för inköp av konst regleras i kommunens konstpolicy. Inköp 
av lös konst sker på delegation, och i första hand från Galleri Moment som 
en slags tillämpning av statens rekommendation om ersättning till konstnä-
rer vid utställningar i offentlig miljö, det så kallade MU-avtalet  
(medverkan- och utställningsersättning). Enhetschef för museer, konst och 
kultur beslutar om dessa inköp. 
 
Inköp av konstnärlig gestaltning följer däremot lagen om offentlig upp-
handling.  
 
När det gäller avyttring av lös konst har vi följande skrivning i nuvarande 
konstpolicy att förhålla oss till: Konst, vars upphovsmän är från kommunen eller 
har särskild anknytning till bygden, får endast avyttras då särskilda fall föreligger som 
exempelvis skadad konst. Avdelningschefen för allmänkultur beslutar efter samråd med 
konstnärliga rådet. Kommunen kan vidare sälja verk från kommunens samling som inte 
uppfyller bygdekriteriet och som inte varit utlånat de fem senaste åren. Vid försäljning 
efterföljs kommunens försäljningspolicy. Intäkterna vid försäljning går till underhåll av 
befintlig samling 

Verksamheten Kultur och fritid har praktiserat avyttring mycket restriktivt 
och endast ett fåtal verk har sålts via auktionsverk eller destruerats. Det 
sistnämnda har endast skett då konstverket varit skadat och då kostnad för 
renovering överstigit värdet på konstverket.  

När det gäller byggnadsanknuten konst som införskaffats enligt 1%-regeln 
är det ett annat förhållningssätt kring vad som bör bevaras eller destrueras. 
Så här är ordalydelsen i nuvarande konstpolicy punkt 9: Konstverk som är inte-
grerade i byggnaden som exempelvis i fasad, väggar eller liknande, kan komma att rivas 
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om fastigheten rivs. Konstverk som med enkelhet kan frigöras från byggnaden ska beva-
ras och erbjudas en ny placering om fastigheten rivs. Skadad konst ska om möjligt reno-
veras, undantag om kostnaden för renoveringen överskrider värdet för konstverket.  

Exempel på nämndens beslut om att bevara byggnadsanknuten konst är 
bland annat Nils Möllers glasmosaik på Åsboskolan som i dagarna monte-
rats ner för att istället föreslås monteras upp i det nya Stadshuset. I sam-
band med Nyhemskolans nybyggnad bevarade kommunen även de verk 
som gick att flytta till den nya skolan, exempelvis Kunskapens skålar. För 
återmontering tas anslaget för 1%-regeln i anspråk.  

2) Inköp av konstverk regleras av både Lagen om offentlig upphandling och 
kommunens inköpspolicy. Vid konstnärliga gestaltningsuppdrag är det 
upphandling av tjänst enligt LOU som träder i kraft. Vid inköp av lös konst 
är det istället inköpspolicyn och delegationsordningen som praktiseras.  
 

3) Vi bedömer att frågan om utdrag av listor är en begäran att ta del av allmän 
handling snarare än en interpellation. Vi väljer därför att förklara hur inköp 
och ut- och inlån hanteras så kan utlämnande av begärda uppgifter ske vid 
ett annat tillfälle.  
 
Det finns delegationsbeslut på samtliga konstinköp, oavsett kostnad, som 
redovisas för nämnden för kultur, idrott och fritid. Lös konst köps in från 
Galleri Moment medan gestaltningsuppdrag följer lagen om offentlig upp-
handling. I de senare fallen finns slutprotokoll och tilldelningsbeslut i 
nämndens diarium.  
 
Samtliga konstverk i kommunens ägo finns i databasen Sofie. Här redovisas 
uppgift om konstnär, inköpspris, var verket är placerat samt om konstver-
ket har renoverats. I de sällsynta fall kommunen avyttrar konstverk tas pos-
ten bort. Däremot finns uppgift om att verket avyttrats i nämndens dia-
rium.  
 
När det gäller utlåning av konst till kommunens verksamheter finns det 
också redovisat i Sofie, men att ta fram uppgift på alla de verk som lånats 
ut och lämnats tillbaka under en fyra års-period är omfattande och vi före-
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slår därför att dessa uppgifter sker vid utlämnande av begärda handlingar 
rörande listor, och att förvaltningen går avsätta tid för denna uppgift i nära 
tid.  
 

4) Enligt balansräkningen är det bokförda värdet för konst 6 593 239 kr per 
den 22 november 2022  
 

 

 

Charlotte Engblom 
Ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 236 Dnr. KS 2022/526 

Politisk organisation för mandatperioden 2023 - 2026 

Ärendebeskrivning 
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för 
den politiska organisationen. En översyn med justeringar gjordes under hösten 
2021. 

Med anledning av förändrad lagstiftning på vissa områden har en ny översyn gjorts 
inför mandatperioden 2023 - 2026. I samband med detta föreslås att en 
Arbetsmarknadsnämnd bildas, samt att ytterligare justeringar och tillägg görs i 
nämndernas reglementen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 28 juni 2022 
• Förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige 
• Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen 
• Förslag till reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid 
• Förslag till reglemente för Nämnden för omsorg och stöd 
• Förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden 
• Förslag till reglemente för Familje- och utbildningsnämnden 
• Förslag till reglemente för Arbetsmarknadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Överförmyndarnämnden 
• Förslag till reglemente för Valnämnden 
 

Yrkande 
Robin Holmberg (M) Lars Nyander (S), Patrik Ohlsons (SD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till föreliggande 
förslag samt följande mening i Nämnden för kultur, idrott och fritids reglemente 
kvarstår Verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar av kultur-
historiskt och/eller estetiskt värde. 
 
Liss Böcker (C) föreslår Lennart Nilsson (C) till ledamot i arvodesberedningen. 
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Utdragsbestyrkande 

 

Charlotte Engblom Carlsson (L) föreslår Anita Rosen (L) till ledamot i 
arvodesberedningen 
 
Linda Persson (KD) föreslår Bo Göransson (KD) till ledamot i 
arvodesberedningen 
 
Patrik Ohlsson (SD) föreslår Karin Jansson (SD) till ledamot i arvodesberedningen 
 
Lars Nyander (S) föreslår Christer Hansson (S) till ledamot i arvodesberedningen 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att anta reglemente för Kommunstyrelsen  

Att anta reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid, samt  

att följande mening i Nämnden för kultur, idrott och fritids reglemente kvarstår 
Verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar av kultur-historiskt och/eller 
estetiskt värde. 

Att anta reglemente för Nämnden för omsorg och stöd  

Att anta reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden  

Att anta reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden 

Att anta reglemente för Familje- och utbildningsnämnden  

Att anta reglemente för Arbetsmarknadsnämnden  

Att anta reglemente för Överförmyndarnämnden  

Att anta reglemente för Valnämnden  

Att arbetsordning och samtliga reglementen gäller från och med den 1 januari 2023 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Att anta arbetsordning för Kommunfullmäktige att arbetsordning för 
kommunfullmäktige återremitteras för att avvakta den pågående beredningen av ärendet om 
kommunfullmäktiges sammanträdestider 

Att uppdra åt Miljö- och tillståndsnämnden att lämna förslag till taxa för tillsyn 
enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i december 2022. 

Att uppdra åt Familje- och utbildningsnämnden att lämna förslag till taxa för 
provisorisk dödsboförvaltning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast i december 2022. 

Att uppdra åt huvuduppdrag Kommunledning att i samråd med huvuduppdrag 
Hälsa bereda förslag till reviderade reglementen för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2023. 

Att tillsätta en tillfällig parlamentarisk arvodesberedning med uppdrag att 
tillsammans med Demokrati och Invånare inom huvuduppdrag Kommunledning 
göra en översyn av arvodesreglemente och lämna förslag på justeringar. Uppdraget 
ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i mars 2023. 

Att till arvodesberedningen välja 

1. Vakant (M), ordförande 
2. Lennart Nilsson (C) 
3. Anita Rosen (L) 
4. Bo Göransson (KD) 
5. Karin Jansson (SD) 
6. Christer Hansson (S) 
7. Vakant (V) 
8. Vakant (EP) 
9. Vakant (MP) 

Beslutet ska expedieras till 
• Samtliga nämnder 
• Samtliga huvuduppdragschefer 
• Nämndskansliet 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 183 Dnr. KS 2022/526 

Politisk organisation för mandatperioden 2023 - 2026 

Ärendebeskrivning 
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för 
den politiska organisationen. En översyn med justeringar gjordes under hösten 
2021. 

 
Med anledning av förändrad lagstiftning på vissa områden har en ny översyn gjorts 
inför mandatperioden 2023 - 2026. I samband med detta föreslås att en 
Arbetsmarknadsnämnd bildas, samt att ytterligare justeringar och tillägg görs i 
nämndernas reglementen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 28 juni 2022 
• Förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige 
• Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen 
• Förslag till reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid 
• Förslag till reglemente för Nämnden för omsorg och stöd 
• Förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden 
• Förslag till reglemente för Familje- och utbildningsnämnden 
• Förslag till reglemente för Arbetsmarknadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Överförmyndarnämnden 
• Förslag till reglemente för Valnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ett förslag till beslut. 

Beslutet ska expedieras till 
• Samtliga nämnder 
• Samtliga huvuduppdragschefer 
• Nämndskansliet 
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Planeringschef 
Henrik Sanden 
0431-46 80 90 
henrik.sanden@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/526 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-06-28 
 

Politisk organisation för mandatperioden 2023 - 2026 

Ärendebeskrivning 
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för 
den politiska organisationen. En översyn med justeringar gjordes under hösten 
2021. 
 
Med anledning av förändrad lagstiftning på vissa områden har en ny översyn gjorts 
inför mandatperioden 2023 - 2026. I samband med detta föreslås att en Arbets-
marknadsnämnd bildas, samt att ytterligare justeringar och tillägg görs i nämnder-
nas reglementen. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 28 juni 2022 
• Förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige 
• Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen 
• Förslag till reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid 
• Förslag till reglemente för Nämnden för omsorg och stöd 
• Förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden 
• Förslag till reglemente för Familje- och utbildningsnämnden 
• Förslag till reglemente för Arbetsmarknadsnämnden 
• Förslag till reglemente för Överförmyndarnämnden 
• Förslag till reglemente för Valnämnden 

 
Utredning 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges arbetsordning har justerats i syfte att förtydliga språk och 
undvika upprepningar. Arbetsordningen har också justerats avseende kansliets or-
ganisatoriska placering i huvuduppdrag Kommunledning.  
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Samtliga nämnder - Totalförsvarsplanering och förberedelser för verksamhet un-
der höjd beredskap 
En aktiv totalförsvarsplanering har inte förekommit i Sverige sedan 1990-talet, då 
den säkerhetspolitiska situationen förde fram till bedömningen att det inte längre 
fanns något påtagligt militärt hot mot Sverige. Med anledning av den rådande sä-
kerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde fattade riksdagen år 2015 ett 
försvarsbeslut som medförde en inriktningsändring, där man till skillnad från det 
föregående försvarsbeslutet åter ökade anslagen och flyttade tillbaka fokus till na-
tionellt försvar av Sveriges territorium. Beslutet innebar att Försvarsmakten, Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap samt övriga berörda civila myndigheter 
skulle återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Plan för höjd bered-
skap och krig för Ängelholms kommun, antagen av kommunstyrelsen den 8 juni 2022, 
utgör ett inledande steg i Ängelholms kommuns återupptagna totalförsvarsplane-
ring.  

En hög kommunövergripande krishanteringsförmåga bygger på en god beredskap i 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergri-
pande arbetet enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och ett aktivt beredskapsarbete krävs 
även inom nämndernas verksamhetsområden för att uppnå en god samlad förmåga 
att hantera kris och ytterst krig.  

Kommunernas arbete med totalförsvarsplanering intensifieras, och vikten av ge-
mensamma kraftansträngningar inom beredskapsområdet belyses genom att samt-
liga nämnders ansvar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga 
inom sitt ansvars- och verksamhetsområde skrivs in i reglementet. Ändringen till-
rättalägger även för uppföljning av beredskapsarbetet inom nämndernas ansvars-
områden. 

Kommunstyrelsen 
I mars 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att delegera till kommunstyrelsen 
att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. Föreskrifter kunde meddelas med stöd av Förordning (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Denna förordning 
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upphävdes den 1 april 2022, och fullmäktiges delegation har därför strukits ur 
kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsens reglemente har också justerats för att möjliggöra bildandet av 
en Arbetsmarknadsnämnd, där kommunstyrelsens uppgifter inom arbetsmarknad 
och sysselsättning föreslås strykas. 

Kommunstyrelsens utskott 
Under mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelsen haft fyra olika utskott. I 
praktiken har utskottens sammanträden kommit att hanteras som om det var ett 
och samma utskott, med en kallelse och ett protokoll. I linje med hur hanteringen 
utvecklades under mandatperioden förslås därför att kommunstyrelsen ska ha ett 
samlat arbetsutskott för beredning av styrelsens ärenden, och styrelsen ges befo-
genhet att utforma utskottet med det antal ledamöter och ersättare som bedöms 
nödvändigt, dock minst fem av vardera. 

Utskottets uppgifter styrs till stor del av vad kommunstyrelsen beslutar att delegera 
till utskottet. Utöver detta är utskottet beredande i alla ärenden som kommunsty-
relsen ska behandla (ordförande kan dock välja att ta upp ett ärende direkt i kom-
munstyrelsen, vilket ibland är nödvändigt på grund av till exempel korta svarstider i 
vissa yttranden eller akut uppkomna ärenden). Så som förslaget till reglemente har 
formulerats kan ett och samma utskott fungera både som arbetsutskott, personalut-
skott eller samverkansutskott, helt beroende på vilka ärenden som tas upp på dag-
ordningen. 

Miljö- och tillståndsnämndens reglemente 
Miljö- och tillståndsnämnden föreslås utökas till 11 ledamöter och 9 ersättare. 

Den 1 augusti 2022 träder en lag i kraft, Lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya 
lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom 
försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, 
krav på egenkontroll och tillsyn. Miljö- och tillståndsnämndens reglemente har 
uppdaterats så att det framgår att nämnden ansvarar för tillsyn enligt den nya lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter.  
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Vidare har Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivats i tobakslagen, 
som har bytt namn till Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Reglementet 
har uppdaterats i enlighet med detta. 

Familje- och utbildningsnämnden 
En socialnämnd kan enligt ärvdabalken få uppgifter i vissa dödsboförvaltningar. 
Detta gäller främst att vårda egendom i situationer där det inte finns någon som tar 
hand om den dödes egendom och att göra dödsboanmälan till Skatteverket. Nämn-
dens reglemente har kompletterats med information om att Ärvdabalken är en lag 
som reglerar Familje- och utbildningsnämndens verksamhet samt att nämnden an-
svarar för uppgifter som enligt Ärvdabalk (1958:637) ankommer på socialnämnden.  

Nämnden för kultur, idrott och fritid 
Kultur- och fritid inom huvuduppdrag Samhälle har föreslagit redaktionella juste-
ringar om nämndens uppgifter som syftar till att förtydliga och modernisera be-
skrivningen av nämndens ansvarsområden. Verksamheten har också påtalat att 
skrivningen om att Verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar av 
kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde är en fråga som hanteras i detaljplaner och i 
bygglov. Därför föreslås att skrivningen stryks ur reglementet för Nämnden för 
kultur, idrott och fritid. 

Arbetsmarknadsnämnden 
En arbetsmarknadsnämnd bestående av 11 ledamöter och 9 ersättare föreslås bil-
das med ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor inklu-
sive vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsnämnden föreslås 
också vara arbetslöshetsnämnd enligt Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, med 
uppgift att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga ar-
betslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. 

Parlamentarisk arvodesberedning 
Nu gällande reglemente för arvoden och ersättningar behöver ses över i syfte att 
förtydliga och förenkla både bestämmelser och hantering. En parlamentarisk arvo-
desberedning föreslås tillsättas för detta arbete. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
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Att anta reglemente för Kommunstyrelsen  

Att anta reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid  

Att anta reglemente för Nämnden för omsorg och stöd  

Att anta reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden  

Att anta reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden 

Att anta reglemente för Familje- och utbildningsnämnden  

Att anta reglemente för Arbetsmarknadsnämnden  

Att anta reglemente för Överförmyndarnämnden  

Att anta reglemente för Valnämnden  

Att arbetsordning och samtliga reglementen gäller från och med den 1 januari 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

Att anta arbetsordning för Kommunfullmäktige att arbetsordning för kommunfullmäk-
tige återremitteras för att avvakta den pågående beredningen av ärendet om kommunfullmäktiges 
sammanträdestider 

Att uppdra åt Miljö- och tillståndsnämnden att lämna förslag till taxa för tillsyn en-
ligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Uppdraget ska återrapporteras till kom-
munstyrelsen senast i december 2022. 

Att uppdra åt Familje- och utbildningsnämnden att lämna förslag till taxa för provi-
sorisk dödsboförvaltning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen se-
nast i december 2022. 

Att uppdra åt huvuduppdrag Kommunledning att i samråd med huvuduppdrag 
Hälsa bereda förslag till reviderade reglementen för Kommunala rådet för funk-
tionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet. Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen senast i mars 2023. 
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Att tillsätta en tillfällig parlamentarisk arvodesberedning med uppdrag att tillsam-
mans med Demokrati och Invånare inom huvuduppdrag Kommunledning göra en 
översyn av arvodesreglemente och lämna förslag på justeringar. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i mars 2023. 

 

Att till arvodesberedningen välja 

1. NN, ordförande 
2. NN 
3. NN 
4. NN 
5. NN 
6. NN 
7. NN 
8. NN 
9. NN 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Samtliga nämnder 
• Samtliga huvuduppdragschefer 
• Nämndskansliet 
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Dokumentet gäller för 
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Antalet ledamöter och uppdrag då valbarhet upphört  
§ 1 5 kap 1-3 §§ 
Fullmäktige har 51 ledamöter.  
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

Fullmäktige får - på ansökan av den saken gäller - besluta att en förtroendevald som 
valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden trots 
att valbarheten upphört.  
 
Riktlinjer vid fullmäktiges bedömning skall vara: 

• om den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till Ängelholms kommun 
när studier eller motsvarande slutförts, 

• om den förtroendevalde avser och har reella möjligheter att delta i 
sammanträdena i det (eller de) organ som han eller hon vill behålla sina 
uppdrag i. 

• övriga omständigheter som vid en helhetsbedömning talar för att ansökan 
bör beviljas. 

Ordförande och vice ordförande 
§ 2 5 kap 6 § 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
(presidium). Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls före 
utgången av november. 
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Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3  
Tills ny ordförande valts, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av 
dem vara ålderspresident. 

§ 4  
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 

Tid och plats för sammanträdena 
§ 5 5 kap 7 och 8 §§ 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 
bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 19.00 – med undantag för 
budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt decembersammanträdet 
som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten ska sluta senast klockan 
22.30.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande får, efter samråd med vice ordförandena, besluta 
om andra starttider vid enstaka tillfällen (t.ex. p.g.a. många och/eller stora ärenden).  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången i november.oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium. 

§ 6  
Ett extra sammanträde hålls vid den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 
med vice ordförandena. 
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En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och 
skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet. 

§ 7  
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.. 
 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast tillkännages på 
lämpligt sätt.  

§ 8  
Fullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal. Vid enstaka tillfälle får 
ordföranden i samråd med vice ordförandena besluta annan plats för visst 
sammanträde.  
 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas. 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 
om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.  

§ 9  
Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 19.00 – med undantag för 
budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt decembersammanträdet 
som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten ska sluta senast klockan 
22.30.  
 
Kommunfullmäktiges presidium får besluta om andra starttider vid enstaka tillfällen 
(t.ex. p.g.a. många och/eller stora ärenden).  

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 10  
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen och inom beslutade klockslag, kan fullmäktige besluta att 
avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
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behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när 
och var sammanträdet skall fortsätta.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde vid ett senare tillfälle, 
utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

Om sammanträdet skall fortsättas inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 
det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena   
§ 11  
Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om ej annat 
följer av lag.  
 
§ 12  
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
§ 13 5 kap 12-17 §§ 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta till kommunledningskontoret, 
kanslienhetenHuvuduppdrag Kommunledning, kanslienheten. Det ankommer på 
kommunledningskontoret kanslienheten att kalla in den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra.  
 
§ 14  
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 
 
§ 15  
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 
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§ 16  
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 
för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  

Upprop 
§ 17  
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 
 
 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan. 
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Protokolljusterare 
§ 18 5 kap 61 § 
Ordförande bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet. Vid digital justering anges detta istället för plats för justering.  
 
Sedan uppropet har förrättats enligt § 17, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 
§ 19  
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen. 
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas 
som inte finns med i kungörelsen. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttrande vid sammanträdena 
§ 20 4 kap 18 § första stycket och 19§, 5 kap 53 och 56 §§ 
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Rätt att delta i överläggningen har, förutom kommunfullmäktiges tjänstgörande 
ledamöter och ersättare: 

• ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  

• ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt 

• ordförande i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med 
anledning av svaret.  

• styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ 
KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 
företaget. 

 

§ 21  
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
 
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
 
§ 22  
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, de kommunala 
bolagen och revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar 
vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
§ 23  
Sekreteraren, kanslichefen eller, vid kanslichefens frånvaro, motsvarande 
närvarande tjänsteperson får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Sekreteraren, kanslichefen eller, vid kanslichefens frånvaro, motsvarande 
närvarande tjänsteperson får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 
§ 24  
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 
vilken han eller honhen anmält sig och blivit uppropad. 
 
Om ledamot i anförandet direkt åberopar annan ledamot har denne rätt till replik 
om högst två minuter omedelbart efter anförandet. Replikrätten omfattar ej mer än 
två repliker för berörda ledamöter i varje särskilt fall.  
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Anförande ska företrädesvis ske från talarstol. 

Ordföranden kan utvisa personerden som uppträder störande och inteej rättar sig 
efter tillsägelse. Detta gäller samtliga närvarande – ledamöter, ersättare, 
tjänstepersoner, åskådare samt eventuella andra närvarande.  

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden han upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 
§ 25  
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkande som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats rätt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Om ordförande anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
§ 26 4 kap 20 § första stycket 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till 
ordförande, innan beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 
§ 27 4 kap 20 andra stycket, 5 kap 42-44 §§, 46 § samt 2 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt 
När omröstningar genomförs, biträds ordförande av de två ledamöter som har 
utsetts att justera protokollet. 
 
Omröstningar genomförs så, att ledamöterna i första hand avger sina röster med 
hjälp av voteringsanläggning och i andra hand efter upprop och enligt uppropslistan 
där ordföranden avger sin röst sist.  
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Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

§ 28  
Sluten omröstning genomförs i första hand med hjälps av voteringsanläggning, där 
anläggningen inte avslöjar hur var och en röstat. I andra hand genomförs 
omröstning med hjälp av skriftlig valsedel. En valsedel som avlämnas vid en sluten 
omröstning skall uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel 
och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig: 

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar 
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som skall väljas 
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 
5 kap 23 § 5 p 
§ 29 En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad, analogt eller 
digitalt, av en eller flera ledamöter. 
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 
 
En motion väcks genom att den ges in till 
kommunledningskontoret,Huvuduppdrag Kommunledning, kanslienheten. 
 
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktige en gång på våren och en 
gång på hösten. 
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Interpellationer 
§ 30 5 kap 49-53 §§ 

1. En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad, analogt 
eller digitalt, av en ledamot. Den skabör ges in till 
kommunledningskontoretHuvuduppdrag Kommunledning, kanslienheten, 
senast klockan12.00 fem arbetsdagar före det sammanträde vid vilket 
ledamot avser att ställa den. 

2. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättare tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

3. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. Om det finns särskilda skäl 
kan ordföranden, efter hörande av vice ordförandena, besluta att 
interpellationen ska besvaras vid ett annat sammanträde.  

4. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 
kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av 
svaret dagen före den sammanträdesdagen, då svaret skall lämnas. 

5. Ordföranden i kommunstyrelsen får överlämna till denne ställd 
interpellation att besvaras av annan ledamot av styrelsen, som på grund av 
sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 
kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken 
interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i 
företagets styrelse att besvara interpellationen. 

7. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 
svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som 
ledamot också vid det tillfället. 

Frågor 
§ 31 5 kap 54-56 §§ 
En fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 
 
Den skall ges in till kommunledningskontoretHuvuduppdrag Kommunledning, 
kanslienheten, senast klockan 12.00 arbetsdagen före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 
 
Vad som sägs i 30 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den ställts. Om det finns 
särskilda skäl kan ordföranden, efter hörande av vice ordförandena, besluta att 
frågan ska besvaras vid ett annat sammanträde.  
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Medborgarförslag   
 
§ 32  8 kap 1 § KL 
Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget regionen 
får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). 
Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § andra stycket.  
 
2019-2022 ersätts medborgarförslagI Ängelholm sker medborgarförslag digitalt,  
med digitalt medborgarförslag, benämnt Ängelholmsförslaget, med tillhörande 
riktlinjer.  
 

Företagens initiativrätt  
§ 33 3 kap 17 § och 5 kap 23 § 6 p 
 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i 
fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt se till att fullmäktige får ta 
ställning till.  

Beredning av ärendena 
§ 34  
Om fullmäktige inte beslutar något annat, så har kommunstyrelsen rätt att besluta 
om remiss av de ärenden som fullmäktige skall behandla. 
 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier ska i strategiska ärenden 
samråda om ärendenas beredning och eventuella uppdrag till fullmäktigeberedning. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena besluta om handläggning av 
inkomna medborgarförslagÄngelholmsförslag (medborgarförslag). 
MedborgarförslagetÄngelholmsförslag  och beslutad handläggning ska anmälas till 
kommunfullmäktige.  

Prövning av ansvarsfrihet anmärkning 
§ 35 5 kap 25a och 31 §§ 
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning.  

Valberedning 
§ 37  
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På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedning består en ledamot och 
en ersättare från varje i kommunfullmäktige representerat parti. 
 
Kommunfullmäktiges ordföranden ska vara ordföranden i valberedningen och 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordföranden ska vara vice ordföranden i 
valberedningen. 
 
Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning. 
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Beredning av revisorernas budgetBeredning i kommunfullmäktiges 
presidium 

§ 38  
I kommunfullmäktiges presidium bereds Ordföranden bereder i samråd med vice 
ordförandena revisorernas budget samt årsplan för revisorernas verksamhet. Ifall 
presidiet, vid sin beredning, är oenigt lägger kommunfullmäktiges ordförande 
förslag till beslut till kommunfullmäktige.  

Justering av protokollet 
§ 39 5 kap 61 och 62 §§ 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett.  

 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

Reservation och protokollsanteckning 
§ 40 4 kap 22 § 
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
 
Om en ledamot vill lämna en protokollsanteckning ska detta godkännas av 
fullmäktiges ordförande. Protokollsanteckning ska lämnas skriftligt och vara 
sekreteraren tillhanda före den tidpunkt som har fastställts för justering av 
protokollet.  

Expediering mm 
§ 41  
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i i protokollet. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer 
skall dock alltid tillställas hela protokollet. 
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige 
beslutar annat. 
 
Protokollet ska utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande 
även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 

Fullmäktigeberedningar 
§ 42  3 kap 7 § kommunallagen 
Kommunfullmäktige får inrätta fasta eller tillfälliga fullmäktigeberedningar för 
kommunens arbete med strategiska frågor. 
 
För beredningarna gäller Instruktion för fullmäktigeberedningar, Bilaga. 
 

 



 

Reglemente för 
Arbetsmarknadsnämnden  
i Ängelholms kommun   



Dokumentnamn 
Reglemente för 
Arbetsmarknads-
nämnden 

Dokumenttyp 
Reglemente 

Fastställd/upprättad 
2022-XX-XX 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
2022/526 

Senast reviderad 
  

Giltig till 
Tills vidare 

 

Dokumentinformation 
 
Dokumentet gäller för 
Arbetsmarknadsnämnden 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 2 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 2 

2 Arbetsmarknadsnämndens uppgifter 2 

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet 3 

2.2 Nämndens verksamhet 3 

3 Delegering 3 

3.1 Delegering av ärenden 3 

4 Arbetsmarknadsnämndens arbetsformer 3 

4.1 Sammansättning 3 

4.2 Ordförande 3 

4.3 Ersättare för ordförande 4 

4.4 Ersättarnas tjänstgöring 4 

4.5 Inkallade av ersättare 5 

4.6 Sammanträden 5 

4.7 Justering av protokoll 6 

4.8 Reservation och protokollsanteckning 6 

4.9 Undertecknande av handlingar 6 

4.10 Arbetsmarknadsnämndens utskott 6 

 



2 (7) 

1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är 
uppräknade i nämndens reglemente.  

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Arbetsmarknadsnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare.  

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamhetenen.  

Nämnden ansvarar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom 
sitt ansvars- och verksamhetsområde. Nämnden ska även samverka och delta i det 
kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar för att 
bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar och oönskade händelser. 

2 Arbetsmarknadsnämndens uppgifter 
Arbetsmarknadsnämnden har ansvaret för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsfrågor inklusive vuxenutbildning samt ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap (2001:453). Nämnden är också arbetslöshetsnämnd enligt 
lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
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Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21) 

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet 
Lagar som reglerar Arbetsmarknadsnämndens verksamhet:  

• Socialtjänstlagen 
• Lag om arbetslöshetsnämnd 

2.2 Nämndens verksamhet  
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunala åtgärder för att förebygga 
arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Detta innefattar 
kommunens gymnasiala vuxenutbildningar samt arbetet med 
arbetsmarknadsinsatser i samverkan med näringsliv, föreningsliv och andra 
samhällsaktörer. 

Nämnden är också ansvarig för ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen och ska 
verka för en hög rättssäkerhet och god kvalitet i myndighetsutövningen. 

3 Delegering  

3.1 Delegering av ärenden  
Arbetsmarknadsnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Arbetsmarknadsnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 
7 kap. 5–8 §§. 

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden. 
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4 Arbetsmarknadsnämndens arbetsformer  

4.1 Sammansättning 
Arbetsmarknadsnämnden består av 11 ledamöter och 9 ersättare. 

4.2 Ordförande  
§1  
Det åligger nämndens ordförande att: 

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt 
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall 

4.3 Ersättare för ordförande  
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

4.4 Ersättarnas tjänstgöring 
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 

§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

4.5 Inkallade av ersättare  
§1  
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts. 

4.6 Sammanträden  
§1  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
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utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas 

4.7 Justering av protokoll 
§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den. 

4.8 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

4.9 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 
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4.10  Arbetsmarknadsnämndens utskott 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut nämnden. Arbetsutskottet har rätt att 
fatta beslut i de ärenden som nämnden överlåter till utskottet, genom delegering. 

För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden. 

Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring i 
första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts.  

Mandattiden för utskottet är densamma som för nämnden. 

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Överförmyndarnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är 
uppräknade i nämndens reglemente. 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Överförmyndarnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare.  

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Nämnden ansvarar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom 
sitt ansvars- och verksamhetsområde. Nämnden ska även samverka och delta i det 
kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar för att 
bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar och oönskade händelser. 

2 Uppgifter 
Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 
kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra för-
fattningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet. 
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3 Delegering 

3.1 Delegering av ärenden 
Överförmyndarnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Nämnden får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
överförmyndarnämnden. 

4 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller 
ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Nämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde. I övrigt gäller 
bestämmelserna i arkivlagen och i av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 

5 Överförmyndarnämndens arbetsformer 

5.1 Sammansättning 
Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

5.2 Ordförande 
§1  
Det åligger Överförmyndarnämndens ordförande att: 

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor, 

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt, 
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o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

5.3 Ersättare för ordförande 
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

5.4 Ersättarnas tjänstgöring  
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 

§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

5.5 Sammanträden 
§1  
Överförmyndarnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas. 

5.6 Justering av protokoll 
§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Överförmyndarnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas muntligt innan styrelsen justerar den. 
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5.7 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras. 

5.8 Delgivning 
Delgivning med överförmyndarnämnden sker med ordföranden, nämndens 
sekreterare eller annan person som nämnden bestämmer. 

5.9 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som upprättas av överförmyndarnämnden, 
skall undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande 
och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller annan person som 
överförmyndarnämnden bestämmer. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

Valnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är uppräknade i 
nämndens reglemente.  

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Valnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens verksamhet 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv medborgarfokus, effektiva 
verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare.  

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie varsamheten. 

Nämnden ansvarar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom 
sitt ansvars- och verksamhetsområde. Nämnden ska även samverka och delta i det 
kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar för att 
bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar och oönskade händelser. 

2 Valnämndens uppgifter 

2.1 Verksamhetsområde  
Nämnden svarar för uppgifter som enligt Vallagen skall fullgöras av valnämnd, däri 
ingår att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 
landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
vid eventuellt förekommande folkomröstning. 
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Nämnden har därmed bl.a: 

o att utse lämpligt antal valförrättare,  
o att se till att det finns lämpliga lokaler i lämpligt antal som kan 

användas som vallokaler, 
o att genomföra preliminär rösträkning i vallokal, 
o att hålla sammanträde för preliminär rösträkning. 
 

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar och 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21). 

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 

2.2 Information  
Nämnden ska lämna erforderlig information till allmänheten om förestående val 
och folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.  

2.3 Processbehörighet  
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

2.4 Registeransvar  
Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 

3 Ansvar och rapporteringsskyldighet  
Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag, förordning eller 
anvisningar från centrala och regionala valmyndigheter samt bestämmelser i detta 
reglemente. 

Valnämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21). 
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Nämnden skall regelbundet rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

4 Delegering   

4.1 Delegering av ärenden  
Valnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Valnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden. 

5 Valnämndens arbetsformer  

5.1 Sammansättning  
Valnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

5.2 Ordförande  
§1  
Det åligger nämndens ordförande att: 

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt 
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett 
särskilt fall 

5.3 Ersättare för ordförande  
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
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uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 

 

5.4 Ersättares tjänstgöring 
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 

§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

5.5 Inkallande av ersättare  
§1  
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
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kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts. 

 

5.6 Sammanträden  
§1  
Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas. 

5.7 Justering av protokoll 
§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den. 
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5.8 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

5.9 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är 
uppräknade i nämndens reglemente.  

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare.  

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Styrelsen och nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog 
och låta den ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten.  

Nämnden ansvarar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom 
sitt ansvars- och verksamhetsområde. Nämnden ska även samverka och delta i det 
kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar för att 
bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar och oönskade händelser. 

2 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 
Samhällsbyggnadsnämnden har det operativa ansvaret för kommunens samlade 
infrastruktur, trafikförsörjning på kommunalnivå samt myndighetsutövning enligt 
plan- och bygglagen. Nämnden ska verka för en god energiplanering och 
energihushållning, samt för en god trafikplanering och trafikförsörjning i 
kommunen. Nämnden ansvarar även för detaljerad planering av mark- och 
vattenanvändning. 



3 (8) 

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21). 

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet 
Lagar som reglerar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet:  

1. Plan- och bygglagen (2010:900) 
2. Livsmedelslagen (2006:804) (verksamhet som inte är 

myndighetsutövning) 
3. Trafikfrågor enligt  

- lag om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) 
- lag om kommunal parkeringsövervakning (1987:24) 
- trafikförordningen 10 kap om lokala 

ordningsföreskrifter (1998:1276) 
4. Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) 
5. Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning (1998:814) 
6. Väglag (1971:948) 
7. Vattenlag (1983:291) 
8. Lag om flyttning av fordon i vissa fall (skrotbilar; dock ej 

gatumark) (1982:129)  
9. Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189) 
10. Elsäkerhetslagen (2016:732) 

 

2.2 Nämndens verksamhet  
Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom 
nedanstående områden;  

Fysisk planering och myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för infrastruktur på kommunalnivå.  

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hela planprocessen från planbesked till 
antagande i detaljplaner med förenklat förfarande eller begränsat 
standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL). 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att ta fram förslag till planprogram och 
detaljplaner med standardförfarande eller utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL) på beställning av Kommunstyrelsen. Planprogram och 
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detaljplaner antas av kommunfullmäktige, förutom i de fall antagandet har 
delegerats till kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag inom plan- och bygglagens (PBL) område 
omfattar även frågor om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked (PBL 9 
kap). I anslutning till dessa uppgifter har nämnden också obligatoriska 
myndighetsuppgifter avseende genomförandet av bygg-, rivnings- och 
markåtgärder (PBL 10 kap) samt tillsyn och ingripanden vid överträdelser m.m. 
(PBL 11 kap).  

Lantmäteri 
Nämnden företräder kommunen i egenskap av myndighet i lantmäteriförrättningar. 

Energifrågor  
Samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att kommunen, som elinstallationsföretag, 
fullgör vad som föreskrivs i elsäkerhetslagen (2016:732) och dess förordning samt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter.  

Ansvarar för inköp av el och andra energiformer till kommunens samtliga 
anläggningar. 

Trafik 
Myndighetsutövningen inom verksamhet tillhörande lagen (1978:234) om nämnder 
för vissa trafikfrågor, vilket innebär: 

• Rätt att besluta om trafik, transporter och kommunikationer i den 
utsträckning lag och förordning medger. 

• Rätt att besluta om undantag från trafikföreskrifter eller om 
parkeringstillstånd i den utsträckning lag och förordning medger. 

Gata 
Tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
samt väglagen avseende varaktig uppsättning utomhus av tavla, skylt, inskrift eller 
därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål. 

Samhällsbyggnadsnämnden har det operativa ansvaret för renhållning och bereder 
ärenden till kommunstyrelsen om renhållningstaxa, renhållningsordning och 
avfallsplan. (Verksamheten överlämnad till NSR enligt beslut i KF 24 juni 2013 § 
159.) 

Kollektivtrafik  
Samhällsbyggnadsnämnden har det operativa ansvaret för kollektivtrafik på en 
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kommunal nivå, inklusive intressebevakning enligt lagen om färdtjänst och lagen 
om riksfärdtjänst. 

Enskilda vägar 
Villkor för bidrag till enskilda vägar samt utbetalning. 

Klimatanpassning 
Nämnden har det operativa ansvaret för klimatanpassningsåtgärder.  

Mätning m.m. 
Mätning, beräkning och kartering.  

Förvaltning av fastigheter 
Förvaltningen av de fastigheter och anläggningar som behövs för den tekniska 
försörjningen.  

Teknisk förvaltning 
Utreda, projektera, projektleda, anlägga, driva och underhålla gator, cykelvägar, 
broar, torg, parker, lekplatser, stränder, vatten- och avloppsanordningar, offentliga 
toaletter och belysningsanläggningar. Även intraprenadverksamhet inom detta 
verksamhetsområde ligger på samhällsbyggnadsnämnden. 

Investeringar 
Investeringar i kommunens tekniska anläggningar. 

Måltidsservice 
Måltidsverksamheten vid kommunala verksamheter, t ex förskolor, skolor och 
äldreboenden. 

Lokalvård 
Lokalvården avseende kommunala lokaler. 

3 Delegering  

3.1 Delegering av ärenden  
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Samhällsbyggnadsnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 
Kommunallagen 7 kap. 5–8 §§. 
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Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden. 

4 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer  

4.1 Sammansättning 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare. 

4.2 Ordförande  
§1  
Det åligger nämndens ordförande att: 

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt, 
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall. 

4.3 Ersättare för ordförande  
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

4.4 Ersättarnas tjänstgöring 
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 

§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
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§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

4.5 Inkallade av ersättare  
§1  
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts. 

4.6 Sammanträden  
§1  
Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
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sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas 

4.1 Justering av protokoll 

§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den. 

4.2 Reservation och protokollsanteckning 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

4.3 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
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huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 

4.4  Samhällsbyggnadsnämndens utskott 

Samhällsbyggnadsnämnden kan inrätta ett eller flera arbetsutskott i den omfattning 
och utformning som nämnden anser behövs. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

Nämnden för omsorg och stöd ansvarar för verksamheten inom de områden som 
är uppräknade i nämndens reglemente.  

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Nämnden för omsorg och stöd har ett särskilt ansvar för att säkerställa att 
nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare.  

Häri ligger  ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten.  

Nämnden ansvarar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom 
sitt ansvars- och verksamhetsområde. Nämnden ska även samverka och delta i det 
kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar för att 
bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar och oönskade händelser. 

2 Nämnden för omsorg och stöds uppgifter 
Nämnden för omsorg ska verka för en god kommunal hälso- och sjukvård, omsorg 
om funktionsnedsatta samt verksamhet enligt lagen om stöd och service.  

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 
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Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21). 

 

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet 
1. socialtjänstlagen (2001:453) 
2. lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) 

2.2 Nämndens verksamhet  
Äldreomsorg 
Hemvård i särskilt och ordinärt boende, inklusive hemtjänst, anhörigstöd enligt 
socialtjänstlag (2001:453) samt kommunal hälso- och sjukvård samt tillsyn av 
privata och enskilda vårdboende och av nämnden upphandlade entreprenörer samt 
leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem. 

Funktionsstöd 
Omsorg om funktionsnedsatta och verksamhet enligt lagen om stöd och service  

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor respektive kommunala 
pensionärsrådet är rådgivande organ under Nämnden för omsorg och stöd för 
utbyte av information. 

Nämnden för omsorg och stöd har ett utskott för myndighetsutövning och 
beredning av ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

3 Delegering  

3.1 Delegering av ärenden  
Nämnden för omsorg och stöd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Nämnden för omsorg och stöd får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt 7 kap. 5–8 §§. 

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden. 



4 (7) 

4 Nämnden för omsorg och stöds arbetsformer  

4.1 Sammansättning 
Nämnden för omsorg och stöd består av 13 ledamöter och 11 ersättare. 

4.2 Ordförande  
§1  
Det åligger nämndens ordförande att: 

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt 
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall 

4.3 Ersättare för ordförande  
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

4.4 Ersättarnas tjänstgöring 
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 

§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

4.5 Inkallade av ersättare  
§1  
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts. 

4.6 Sammanträden  
§1  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas 

4.7 Justering av protokoll 
§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den. 

4.8 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

4.9 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 

4.10  Nämnden för omsorg och stöds utskott 

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott – NOSAU 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut i nämnden. Arbetsutskottet har rätt 
att fatta beslut i de ärenden som nämnden överlåter till utskottet, genom delegering. 
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För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden. 

Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring i 
första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts.  

Mandattiden för utskottet är densamma som för nämnden. 

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

Nämnden för kultur, idrott och fritid ansvarar för verksamheten inom de områden 
som är uppräknade i nämndens reglemente.  

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid har ett särskilt ansvar för att säkerställa att 
nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare.  

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten.  

Nämnden ansvarar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom 
sitt ansvars- och verksamhetsområde. Nämnden ska även samverka och delta i det 
kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar för att 
bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar och oönskade händelser. 

2 Nämnden för kultur, idrott och fritidsnämndens 
uppgifter 

Nämnden ska verka för en god tillgänglig kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i 
hela kommunen.  

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 
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Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar och 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21) 

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet 
Bibliotekslagen (2013:801) 
Kulturmiljölagen, (1988:950) 1 kap § 4 God ortnamnssed. 
Barnkonventionen 
Museielagen 

2.2 Nämndens verksamhet  
Nämnden för kultur, idrott och fritid är den nämnd som fullgör kommunens 
uppgifter inom nedanstående områden:  

o Kommunens folkbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen 
(1996:1596). 

o Uthyrning av lokaler avsedda för kultur-, idrotts- och 
fritidsverksamhet.  

o Riktad barn- och ungdomsverksamhet inom verksamhetsområdet. 
o Driva och utveckla lokaler och anläggningar inom 

verksamhetsområdet.  
o Verka för att föreningslivet har tillgång till ändamålsenliga lokaler och 

anläggningar  
o Lämna bidrag till föreningar, studieförbund och övriga organisationer. 
o Ansvara för 

o de kommunala fritidsgårdarna 
o de kommunala badanläggningarna 
o kommunens friluftsliv 
o Kulturskolan 
o Järnvägens Museum 

 
o Ägna särskild uppmärksamhet åt icke föreningsansluten ungdom. 

förutom i de fall bidraget lämnas till förening eller motsvarande som 
bedriver vårdande eller liknande behandling av enskilda. 

o Besluta om kultur- och idrottspriser och kulturstipendier 
o För kommunens räkning införskaffa, förvalta ställa ut, vårda och 

gallra konstverk och samlingar 
o Beslut om konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln och 

anläggningsprojekt. 
o Ansvara för kommunens lokalhistoriska samlingar 
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o Verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar 
av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde.1 

o Kulturskolan. 
o Besluta om namn på gator, torg, broar, tunnlar, kvarter och 

belägenhetsadresser enligt hänsynsparagrafen God Ortnamnsed i 
Kulturmiljölagen 

o Ansvara för kommunens egna evenemang, till exempel Ljusfesten, 
Nyårsfirandet och Nationaldagen. 

o Ansvara för kulturgarantin i grundskolan. 

3 Delegering  

3.1 Delegering av ärenden  
Nämnden för kultur, idrott och fritid får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Nämnden för kultur, idrott och fritid får även uppdra åt en anställd att 
besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden 

4 Nämnden för kultur, idrott och fritids 
arbetsformer 

4.1 Sammansättning 
Nämnden för kultur, idrott och fritid består av 11 ledamöter och 9 ersättare. 

4.2 Ordförande  
§1  
Det åligger nämndens ordförande att: 

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt, 

 

 

1 Återfört efter beslut i kommunstyrelsen 221109 
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o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall. 

4.3 Ersättare för ordförande  
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

4.4 Ersättarnas tjänstgöring 
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 

§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

4.5 Inkallade av ersättare  
§1  
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts. 

4.6 Sammanträden  
§1  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas. 
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4.7 Justering av protokoll 
§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den. 

4.8 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

4.9 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 

4.10  Nämnden för kultur, idrott och fritids utskott 

Nämnden för kultur, idrott och fritid kan inrätta ett eller flera arbetsutskott i den 
omfattning och utformning som nämnden anser behövs. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheten inom samtliga områden förutom de 
områden som är uppräknade i annan nämnds reglemente. 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att styrelsens verksamhet 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv medborgarfokus, effektiva 
verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Häri ligger ett 
ansvar att säkerställa att styrelsens beslut beaktar folkhälsa, mångfald, 
landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Styrelsen och nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog 
och låta den ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten.  

Styrelsen ska leda det kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap 
och civilt försvar för att bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, 
motstå och hantera samhällsstörningar och oönskade händelser. Styrelsen ansvarar 
för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom sitt ansvars- och 
verksamhetsområde. 

2 Uppgifter 

2.1 Ledningsfunktionen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har även att följa upp 
strategiska planer.   
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I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 
o utvecklingen av den kommunala demokratin 
o personalpolitiken 
o den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten i form av 

översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg till 
översiktsplaner. 

o kommunövergripande arbete för en god livsmiljö och ett hållbart samhälle 
o tillgodose kommunens bostadsförsörjningsansvar 
o informationsverksamheten 
o arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 
o arbetet med att effektivisera administrationen 
o utveckling av informationssystem, IT och kommunikation samt 
o utveckling av medborgardialog och brukarinflytande 
o ansvara för åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap (SFS 2006:544) såsom risk- och sårbarhetsanalys, planering, 
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, rapportering samt höjd 
beredskap. 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa:  
o miljövårds- och naturvårdspolitiken  
o socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 
o den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård 
o skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
o kultur-, idrotts- och fritidpolitiken och verka för en god kultur-, idrotts- och 

fritidsverksamhet i kommunen. 

Ungdomsfullmäktige är remissinstans till kommunstyrelsen framförallt i frågor som 
rör ungdomar. 

2.2 Styrfunktionen 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

o leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, 
göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

o övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

o tillse att uppföljning sker till fullmäktige från övriga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret 
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o ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

o löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
3 kap 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag som 
kommunen innehar aktier i 

o årligen senast den 30 juni i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse 
i enligt 3 kap 17 -18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige 
om nödvändiga åtgärder 

o tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. 

3 Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

3.1 Ekonomisk förvaltning 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: Kommunstyrelsen skall ha hand om 
kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade 
föreskrifter härför. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fodringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bl. a. att: 

o besluta om köp och försäljning av kommunens lösa egendom samt att 
förvalta exploateringsfastigheter 

o tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
o handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 

3.2 Personalpolitiken 
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att 
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o företräda kommunen som arbetsgivare och ansvara för förhandlingar enligt 
gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom beträffande för-handlingar 
som regleras i lokalt samverkansavtal 

o teckna kollektivavtal eller dylikt som reglerar frågor rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

o utfärda föreskrifter angående tolkning och tillämpning av reglementen, 
lagar, avtal och andra bestämmelser som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

o lämna uppdrag som avses i befogenhetslagen 6 kap 3 §, lag om vissa 
kommunala befogenheter 

o utveckla kommunens personal- och arbetsgivarpolitik genom utarbetande 
av riktlinjer och policys 

o ansvara för utveckling och samordning av personaladministrationen 
o besluta om anställning av kommundirektör, chef för huvuduppdrag, chefer 

för servicestöd samt miljö- och byggchef och verksamhetschefer inom 
huvuduppdragen 

o vara kommunens pensionsmyndighet och besluta i frågor enligt gällande 
pensionspolicy. 

3.2.1 Arbetsmiljöansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbets-
miljön följs inom de verksamheter som tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde. 
(Angående ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 
nämnder inom Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, 
dnr 2013/21). 

3.3 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kommunstyrelsen är: 

o arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 
o kristidsnämnd enligt ransoneringslagen (1978:268). 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering enligt lag (2019:925) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivlagen (1990:782) och arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 
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Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla (kommunallagen 3 kap 30 
§). 

3.4 Övrig verksamhet 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom 
nedanstående områden: 

Näringslivs- och destinationsfrågor, inkl. åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen. 

Arbetsmarknad och sysselsättning 
Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt försörjningsstöd 
Socialtjänstlagen 4 kap (2001:453). 

Mark och exploatering 
Kommunens mark- och exploateringsavtal samt är formell ägare av kommunens 
fastigheter 

Förvaltning av kommunens markreserv, inklusive utarrendering av mark. 

Bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 
planläggning och byggnadsväsen mm. 

Företräder kommunen i egenskap av markägare vid yttranden i 
lantmäteriförrättningar.  

Fysisk planering 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktlig planering av mark- och 
vattenanvändning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar den övergripande fysiska planeringen i 
kommunen. Kommunstyrelsen har ansvar för översiktsplanering i kommunen. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked samt är beställare av planprogram 
och detaljplaner med standardförfarande eller utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL). 

Kommunstyrelsen ansöker om nödvändiga lov och tillstånd för kommunens 
verksamheter.  
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Regionala utvecklingsfrågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för infrastruktur och kollektivtrafik på en regional och 
översiktlig nivå. 

Kommunstyrelsen deltar i regional samhällsutveckling avseende infrastruktur och 
kollektivtrafik, samhällsplanering och utveckling i Familjen Helsingborg och 
Region Skåne.  

Energi 
Kommunstyrelsen verkar för en god energihushållning och energiplanering. 

Bostad 
Kommunstyrelsen ansvarar för bostadsförsörjning samt bostads- och markpolitik.   

Lokalfrågor 
Planering av kommunens samlade lokalbehov, innebärande arbete med strategi för 
kommunövergripande lokalförsörjning, effektivisering av verksamheternas 
lokalutnyttjande, förhandling och uppföljning av koncerninterna och externa 
hyresavtal samt kommunövergripande beställarenhet i förhållande till AB 
Ängelholmslokaler vid nyinvesteringsprojekt, fastighetsutveckling, ombyggnader 
och renoveringar. 
 
Renhållning 
Kommunstyrelsen har att med stöd av förslag från Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB bereda ärenden till kommunfullmäktige om renhållningstaxa, 
renhållningsordning samt avfallsplan.  (Verksamheten överlämnad till NSR enligt 
beslut i KF 24 juni 2013 § 159.)  

Trygghet och säkerhet 
Kommunstyrelsen ska verka för trygghet och säkerhet i kommunen i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål. Arbetet ska bedrivas i samverkan med andra 
samhällsaktörer. 

Kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare 
Kommunal vuxenutbildning enligt skollagen 11 kap (2010:800),  – det vill säga 
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna – utbildning i svenska för invandrare enligt skollagen 13 kap (2010:800) 
samt yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (2009:43).       

Kommunikation 
Kommunens centrala informations- och kommunikationsverksamhet 
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Evenemang och sponsring 
Kommunstyrelsen fattar beslut om sponsring i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagen policy. Kommunstyrelsen fattar också beslut om 
ekonomiskt stöd till evenemang som anordnas av extern part. 

Kommunal författningssamling 
Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 
handlingar. 

Kommunens vapen 
Ärenden angående kommunens heraldiska vapen. 

Övrigt 
De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd. 

4 Delegering 

4.1 Delegering från kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden:  

o vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 
säkerheten som fullmäktige angivit, 

o besluta om tecknande av leasingavtal, 
o styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt, 
o köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriationen eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta 
tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

o när så erfordras för att ta tillvara kommunens ekonomiska eller andra 
intressen, vid offentlig eller exekutiv auktion köpa fast egendom eller 
tomträtt, varvid styrelsen snarast skall anmäla sådant förvärv till kom-
munfullmäktige och samtidigt framlägga förslag till slutlig täckning av 
förskotterade kostnader för förvärvet, 

o i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

o avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige,  

o antagande av detaljplaner som utarbetats enligt reglerna i plan- och 
bygglagen (standardförfarande), 

o godkännande av exploateringsavtal som berör detaljplaner som utarbetats 
enligt reglerna i 5 kap plan- och bygglagen (standardförfarande), 

o meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel i enlighet med Förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
Kommunstyrelsens föreskrifter om förbud får gälla i maximalt 10 dagar. 

4.2 Delegering av ärenden 
Kommunstyrelsen får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 
besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Kommunstyrelsen får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
kommunstyrelsen. 

5 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

6 Kommunstyrelsens arbetsformer 

6.1 Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

6.2 Ordförande 
§1  
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
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o närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning 

o med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor 

o främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder samt 

o representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i 
ett särskilt fall. 

§2  
Kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförandena får närvara vid 
sammanträde med kommunens nämnder och styrelser. De får i det sammanhanget 
delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som 
rör myndighetsutövning mot någon enskild då sekretess gäller. 

6.3 Ersättare för ordförande 
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

6.4 Kommunalråd 
§1 
Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordföranden är tillika kommunalråd och 
oppositionsråd. 

§2  
Kommunstyrelsen beslutar om eventuell Arbetsordning för kommunstyrelsens 
ordförande samt 1:e vice och 2:e vice ordförande. 

6.5 Ersättarnas tjänstgöring  
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 
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§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

6.6 Inkallande av ersättare 
§1  
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts. 

6.7 Sammanträden 
§1  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas. 

6.8 Justering av protokoll 
§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas muntligt innan styrelsen justerar den. 

6.9 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  
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6.10 Administrativa organ 
Under kommunstyrelsen lyder kommunorganisationen. Kommunstyrelsen ska utse 
en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara 
chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att 
direktören ska ha en annan benämning.   

6.11 Delgivning 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller kommundirektören. 

6.12 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av kommundirektören eller vid förfall för denne av respektive 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall 
underteckna handlingar. 

6.13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utformas med det antal ledamöter och ersättare 
som styrelsen anser behövs, dock minst fem ledamöter och fem ersättare.  

Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut i kommunstyrelsen. Vid beredningen 
kan arbetsutskottet kalla till sig ordförande och vice ordförande i den eller de 
nämnder som berörs. Arbetsutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden som 
kommunstyrelsen överlåter till utskottet, genom delegering. 

För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden. 

Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring i 
första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts.  

Mandattiden för arbetsutskottet är densamma som för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det. 

 

§1  
Inom kommunstyrelsen ska finnas  
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• ett arbetsutskott, 
• ett personalutskott, 
• ett samverkansutskott, och  

• ett arbetsmarknadsutskott. 

§2  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare och är personunion med 
personalutskottet. 

Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet 
har rätt att fatta beslut i de ärenden som kommunstyrelsen överlåter till utskottet, 
genom delegering. 

För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden. 

Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring i 
första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts.  

Mandattiden för arbetsutskottet är densamma som för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det. 

§3 
Kommunstyrelsens personalutskott 
Personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare och är personunion 
med arbetsutskottet. 

Personalutskottet ska bereda ärenden för beslut i kommunstyrelsen. 
Personalutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden som kommunstyrelsen 
överlåter till utskottet, genom delegering. 

För beslutsförhet i personalutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden. 

Om ledamot i personalutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring 
i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts.  
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Mandattiden för personalutskottet är densamma som för kommunstyrelsen. 

Personalutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst två ledamöter begär det. 

§4 
Kommunstyrelsens samverkansutskott 
Samverkansutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  

Samverkansutskottet ska bereda ärenden för beslut i kommunstyrelsen. Vid 
beredningen ska samverkansutskottet kalla till sig ordförande och vice ordförande i 
den eller de nämnder som berörs. 

Samverkansutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden som kommunstyrelsen 
överlåter till utskottet, genom delegering. 

För beslutsförhet i samverkansutskottet måste minst tre ledamöter eller för 
ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden. 

Om ledamot i samverkansutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till 
tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts.  

Mandattiden för samverkansutskottet är densamma som för kommunstyrelsen. 

Samverkansutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst två ledamöter begär det. 

§5 
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 
Arbetsmarknadsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden för beslut kommunstyrelsen. 
Arbetsmarknadsutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden, inklusive 
myndighetsärenden, som kommunstyrelsen överlåter till utskottet, genom 
delegering. 

För beslutsförhet i arbetsmarknadsutskottet måste minst tre ledamöter eller för 
ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden. 
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Om ledamot i arbetsmarknadsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till 
tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts.  

Mandattiden för arbetsmarknadsutskott är densamma som för kommunstyrelsen. 

Arbetsmarknadsutskott sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden 
som är uppräknade i nämndens reglemente.  

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Familje- och utbildningsnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att 
nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare.  

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog och låta den 
ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamhetenen.  

Nämnden ansvarar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom 
sitt ansvars- och verksamhetsområde. Nämnden ska även samverka och delta i det 
kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar för att 
bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar och oönskade händelser. 

2 Familje- och utbildningsnämndens uppgifter 
Familje- och utbildningsnämnden har ansvaret för hela utbildningsområdet 
exklusive Komvux, och följande delar av socialtjänsten: individ- och familjeomsorg 
(exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning och familjerätt samt psykiatri.   

Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 
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Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21) 

Familje- och utbildningsnämnden har ett utskott för myndighetsutövning inom sitt 
verksamhetsområde. 

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet 
Lagar som reglerar Familje- och utbildningsnämndens 
verksamhet:  

1. skollagen (2010:800) 
2. socialtjänstlagen (2001:453) 
3. föräldrabalken (1949:381) 
4. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 
5. lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) 
6. lag om mottagande av asylsökande m fl (1994:137) 
7. Ärvdabalk (1958:637)  

2.2 Nämndens verksamhet  
Förskola, fritidshem, utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Individ- och familjeomsorg (exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning och 
familjerätt, samt psykiatri. Uppgifter som enligt Ärvdabalk (1958:637) ankommer på 
socialnämnden. 

Familjecentraler (i samverkan med region Skåne; BVC, öppen rådgivning och 
öppen förskola).  

Tillsyn av förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet hos enskilda 
huvudmän som kommunen har godkänt enligt skollagen. 

3 Delegering  

3.1 Delegering av ärenden  
Familje- och utbildningsnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
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ärenden. Familje- och utbildningsnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt 7 kap. 5–8 §§. 

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden. 

4 Familje- och utbildningsnämndens arbetsformer  

4.1 Sammansättning 
Familje- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare. 

4.2 Ordförande  
§1  
Det åligger nämndens ordförande att: 

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt 
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall 

4.3 Ersättare för ordförande  
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

4.4 Ersättarnas tjänstgöring 
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 
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§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

4.5 Inkallade av ersättare  
§1  
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts. 

4.6 Sammanträden  
§1  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas 

4.7 Justering av protokoll 
§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den. 

4.8 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  
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4.9 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 

 

4.10  Familje- och utbildningsnämndens utskott 

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut nämnden. Arbetsutskottet har rätt att 
fatta beslut i de ärenden som nämnden överlåter till utskottet, genom delegering. 

För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för ledamöter 
tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller någon av vice 
ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets sammanträden. 

Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till tjänstgöring i 
första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon valts.  

Mandattiden för utskottet är densamma som för nämnden. 

Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter begär det. 

 



 

Reglemente för Miljö- och 
tillståndsnämnden  
i Ängelholms kommun   



Dokumentnamn 
Reglemente för miljö- 
och tillståndsnämnden 

Dokumenttyp 
Reglemente 

Fastställd/upprättad 
2018-12-10 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
2022/526 

Senast reviderad 
xxxx-xx-xx 

Giltig till 
Tills vidare 

 

Dokumentinformation 
2020-03-30 KF § 55, beslut om deltagande på distans på möten. 
Dokumentet gäller för 
Miljö- och tillståndsnämnden 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 2 

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 2 

2 Miljö- och tillståndsnämndens uppgifter 2 

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet 3 

2.2 Nämndens verksamhet 3 

3 Delegering 4 

3.1 Delegering av ärenden 4 

4 Miljö- och tillståndsnämndens arbetsformer 4 

4.1 Sammansättning 4 

4.2 Ordförande 4 

4.3 Ersättare för ordförande 5 

4.4 Ersättarnas tjänstgöring 5 

4.5 Inkallade av ersättare 6 

4.6 Sammanträden 6 

4.7 Justering av protokoll 7 

4.8 Reservation och protokollsanteckning 7 

4.9 Undertecknande av handlingar 7 

4.10 Miljö- och tillståndsnämndens utskott 7 

 



2 (7) 

1 Inledning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för verksamheten inom de områden som är 
uppräknade i nämndens reglemente.  

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar 
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges målsättningar om 
god ekonomisk hushållning och demokrati. 

Miljö- och tillståndsnämnden har ett särskilt ansvar för att säkerställa att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv 
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande 
medarbetare. 

Häri ligger ett ansvar att säkerställa att nämndens beslut beaktar folkhälsa, 
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling. 

Styrelsen och nämnderna har ett särskilt uppdrag att arbeta med medborgardialog 
och låta den ingå i såväl utvecklingsarbetet som i den ordinarie verksamheten.  

Nämnden ansvarar för att upprätthålla kontinuitet och krishanteringsförmåga inom 
sitt ansvars- och verksamhetsområde. Nämnden ska även samverka och delta i det 
kommunövergripande arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar för att 
bidra till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar och oönskade händelser. 

2 Miljö- och tillståndsnämndens uppgifter 
Miljö - och tillståndsnämnden ska verka för en god miljö och hållbar 
samhällsbyggnad och bevaka kommunens miljövårds- och naturvårdspolitik. 

Miljö - och tillståndsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens 
samtliga verksamheter, med undantag för bygglov, trafik och gata, socialtjänsten 
och skolans område.  
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Nämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmiljön följs 
inom de verksamheter som tillhör nämndens ansvarsområde. (Angående ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder inom 
Ängelholms kommun, se kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21). 

2.1 Lagar som reglerar nämndens verksamhet 
Lagar som reglerar Miljö- och tillståndsnämndens verksamhet:  

1. Miljöbalken (1998:808) 
2. Livsmedelslag (2006:804) 
3. Alkohollagen (2010:1622) 
4. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Tobakslag (1993:581), Lag 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) 
5. Lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
6. Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
7. Strålskyddsförordning (2018:506) 
8. Smittskyddslag (2004:168) 
9. Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570) 
10. Jaktlagen (skyddsjakt) (1987:259) 
11. Kameraövervakningslagen (2013:460) 
12. Hemvärnsförordningen (1997:146) 
13. Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) 
14. Lotterilag (1994:1000) 
15. Förordning om områdesskydd enligt Miljöbalken (1998:1252) avseende 

strandskydd 

2.2 Nämndens verksamhet  
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för skydd av natur, så som arbetet med 
våtmarker och att genom miljötillsyn- och rådgivning bedriva åtgärdsarbete för att 
minska föroreningspåverkan i yt-och grundvatten.  

Nämnden ansvarar för frågor inom natur-, miljö-, och hälsoområdet. Här ingår att 
upprätta, genomföra och följa upp kommunens miljöplan samt upprätta och 
fortlöpande revidera kommunens naturvårdsprogram samt beslutar om 
kommunens Miljöpris. 
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Miljö- och tillståndsnämnden är den nämnd som svarar för myndighetsutövningen 
inom kommunens renhållningsverksamhet. Nämnden ansvarar även för frågor om 
vattenkvalité.  

Miljö- och tillståndsnämnden är den nämnd som svarar för myndighetsutövningen 
inom verksamhet tillhörande miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsområdet och den 
myndighetsutövning som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden 
inom detta område.  

Uppdraget omfattar frågor om tillsyn, kontroll och myndighetsutövning enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel och strålskyddslagen, samt annan lagstiftning med anknytning 
till miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Uppdraget omfattar även myndighetsutövningen enligt lokala föreskrifter och 
stadgar utfärdade till skydd för hälsa och miljö. 

Nämnden avger yttranden enligt lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, 
ärenden om antagande av hemvärnsmän, samt fullgör kommunens uppgifter enligt 
Lotterilagen. 

3 Delegering  

3.1 Delegering av ärenden  
Miljö- och tillståndsnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Miljö- och tillståndsnämnden får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt Kommunallagen 7 kap. 5–8 §§. 

Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av 
nämnden. 

4 Miljö- och tillståndsnämndens arbetsformer  

4.1 Sammansättning 
Miljö- och tillståndsnämnden består av 11 ledamöter och 9 ersättare. 
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4.2 Ordförande  
§1  
Det åligger nämndens ordförande att: 

o Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

o Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och nämnden samt 
o Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
ett särskilt fall 

4.3 Ersättare för ordförande  
§1  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

§2 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

4.4 Ersättarnas tjänstgöring 
§1 
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt. 

§2 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§4 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
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ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

§7 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

4.5 Inkallade av ersättare  
§1  
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska ersättare 
kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon 
valts. 

4.6 Sammanträden  
§1  
Miljö- och tillståndsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. 

§2  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

§3 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. 

§4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

§5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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§6  
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 7 
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att 
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas 

4.7 Justering av protokoll 
§1  
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

§2  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas muntligt innan nämnden justerar den. 

4.8 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

En ledamot har även möjlighet att anmäla protokollsanteckning om hen önskar 
kommentera ärendet och utveckla sin ståndpunkt. Även en ersättare har rätt att 
lämna protokollsanteckning. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges 
före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

4.9 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 

4.10  Miljö- och tillståndsnämndens utskott 

Miljö- och tillståndsnämnden kan inrätta ett eller flera arbetsutskott i den 
omfattning och utformning som nämnden anser behövs. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 237 Dnr. KS 2022/546, KS 2022/526 

Fasta arvoden till ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande i Arbetsmarknadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås inrätta en Arbetsmarknadsnämnd med 11 ledamöter 
och 9 ersättare. Nämnden föreslås ha ansvaret för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsfrågor inklusive vuxenutbildning samt ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap (2001:453). Nämnden föreslås också vara 
arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Fasta arvoden utgår till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunens 
nämnder. För arbetsmarknadsnämnden föreslås ordförande arvoderas med 25 % 
och 1:e och 2:e vice ordförande med 8% av grundarvodet för riksdagens ledamöter. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 25 oktober 2022 
• Förteckning över fasta arvoden till förtroendevalda från och med den 1 januari 

2023 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Oscar Funes Galindo (V) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Arbetsmarknadsnämndens ordförande ska arvoderas med 25% av grundarvodet 
för riksdagens ledamöter, 

att Arbetsmarknadsnämndens 1:e vice ordförande ska arvoderas med 8% av 
grundarvodet för riksdagens ledamöter, samt 

att Arbetsmarknadsnämndens 2:e vice ordförande ska arvoderas med 8% av 
grundarvodet för riksdagens ledamöter. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner protokollsanteckning från Patrik Ohlsson (SD)  

Sverigedemokraterna samtycker med förslaget rent fördelningsmässigt gentemot 
andra nämnder och anser liksom övriga partier att arvodesberedningen skall göra 
en översyn, inklusive av de här beslutade arvodesnivåerna. Vi vill också påminna 
om den något stramare modell Sverigedemokraterna förespråkar för fasta arvoden 
och som framgår i vårt budgetförslag för 2023 och planåren 2024–2025. 

För Sverigedemokraterna i Ängelholm  
Patrik Ohlsson 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag kommunledning - kanslichef 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 184 Dnr. KS 2022/546, KS 2022/526 

Fasta arvoden till ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande i Arbetsmarknadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås inrätta en Arbetsmarknadsnämnd med 11 ledamöter 
och 9 ersättare. Nämnden föreslås ha ansvaret för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsfrågor inklusive vuxenutbildning samt ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap (2001:453). Nämnden föreslås också vara 
arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
Fasta arvoden utgår till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunens 
nämnder. För arbetsmarknadsnämnden föreslås ordförande arvoderas med 25 % 
och 1:e och 2:e vice ordförande med 8% av grundarvodet för riksdagens ledamöter. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 25 oktober 2022 
• Förteckning över fasta arvoden till förtroendevalda från och med den 1 januari 

2023 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Lars Nyander (S) bifaller föreliggande 
förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att Arbetsmarknadsnämndens ordförande ska arvoderas med 25% av grundarvodet 
för riksdagens ledamöter, 

att Arbetsmarknadsnämndens 1:e vice ordförande ska arvoderas med 8% av 
grundarvodet för riksdagens ledamöter, samt 

att Arbetsmarknadsnämndens 2:e vice ordförande ska arvoderas med 8% av 
grundarvodet för riksdagens ledamöter. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag kommunledning - kanslichef 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

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

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/546 
Ytterligare dnr: KS 2022/526 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-10-25 
 

Fasta arvoden till ordförande, 1:e och 2:e vice ordfö-
rande i Arbetsmarknadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige föreslås inrätta en Arbetsmarknadsnämnd med 11 ledamöter 
och 9 ersättare. Nämnden föreslås ha ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsätt-
ningsfrågor inklusive vuxenutbildning samt ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänst-
lagen 4 kap (2001:453). Nämnden föreslås också vara arbetslöshetsnämnd enligt lag 
(1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
Fasta arvoden utgår till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunens 
nämnder. För arbetsmarknadsnämnden föreslås ordförande arvoderas med 25 % 
och 1:e och 2:e vice ordförande med 8% av grundarvodet för riksdagens ledamö-
ter. 

Beslutsunderlag  
• Ordförandeförslag daterat den 25 oktober 2022 
• Förteckning över fasta arvoden till förtroendevalda från och med den 1 januari 

2023 

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

Att Arbetsmarknadsnämndens ordförande ska arvoderas med 25% av grundarvo-
det för riksdagens ledamöter, 

Att Arbetsmarknadsnämndens 1:e vice ordförande ska arvoderas med 8% av grun-
darvodet för riksdagens ledamöter, samt 

Att Arbetsmarknadsnämndens 2:e vice ordförande ska arvoderas med 8% av grun-
darvodet för riksdagens ledamöter. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Robin Holmberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

 
 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag kommunledning - kanslichef 



Fasta arvoden till förtroendevaldas arvoden fr. o. m. 2023-01-01
Andel av grundarvodet för riksdagens ledamöter 

År 2022 är grundarvodet 71 500 kr (från och med den 1 januari 2022)

Sammanträdesarvode: Timarvode = Grundarvode/400 = 179 kr
Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Ledamot

Organ Ordf. 1 vo 2 vo Ledamot Månad År Månad2 År2 Månad3 År3 Månad4 Totalt år

Kommunfullmäktige 20% 10% 10% Sammanträdesarvode 14 300 kr 171 600 kr 7 150 kr 85 800 kr 7 150 kr 85 800 kr

Beredning, fast 14% 7% 7% Sammanträdesarvode 10 010 kr 120 120 kr 5 005 kr 60 060 kr 5 005 kr 60 060 kr

Beredning, fast 14% 7% 7% Sammanträdesarvode 10 010 kr 120 120 kr 5 005 kr 60 060 kr 5 005 kr 60 060 kr

Kommunstyrelsen 101% 66% 66% Sammanträdesarvode 72 215 kr 866 580 kr 47 190 kr 566 280 kr 47 190 kr 566 280 kr

KSAU/KSPU/KSAMU, fast arvodering för ledamöter (2 st) 10% 7 150 kr 85 800 kr

Familje- och utbildningsnämnden 50% 17% 17% Sammanträdesarvode 35 750 kr 429 000 kr 12 155 kr 145 860 kr 12 155 kr 145 860 kr

Nämnden för omsorg och stöd 40% 13% 13% Sammanträdesarvode 28 600 kr 343 200 kr 9 295 kr 111 540 kr 9 295 kr 111 540 kr

Samhällsbyggnadsnämnden 30% 10% 10% Sammanträdesarvode 21 450 kr 257 400 kr 7 150 kr 85 800 kr 7 150 kr 85 800 kr

Nämnden för kultur idrott och fritid 25% 8% 8% Sammanträdesarvode 17 875 kr 214 500 kr 5 720 kr 68 640 kr 5 720 kr 68 640 kr

Arbetsmarknadsnämnden 25% 8% 8% Sammanträdesarvode 17 875 kr 214 500 kr 5 720 kr 68 640 kr 5 720 kr 68 640 kr

Miljö- och tillståndsnämnden 20% 7% 7% Sammanträdesarvode 14 300 kr 171 600 kr 5 005 kr 60 060 kr 5 005 kr 60 060 kr

Överförmyndarnämnden 11% 8% 8% 7 865 kr 94 380 kr 5 720 kr 68 640 kr 5 720 kr 68 640 kr

Valnämnden (a) 5% 2% 2% Sammanträdesarvode 3 575 kr 42 900 kr 1 430 kr 17 160 kr 1 430 kr 17 160 kr

Krisledningsnämnden (b) 0% 0% 0% - kr - kr - kr - kr - kr - kr

Kommunrevisonen 11% 5% 3,5% 7 865 kr 94 380 kr 3 575 kr 42 900 kr 2 502,5 kr 210 210 kr

Årskostnad totalt* 8 248 274 kr

Förbehåll
(a) Arvode skall utgå från kvartal 4 året före valår samt under hela valåret i samband med allmänna val.

(b) Personunion med kommunstyrelsens presidium

* Kostnad inklusive arbetsgivaravgifter 31,42%.

Förtroendevald som har fast arvode från ett eller flera uppdrag där summan av uppdragens arvoden är 40 % av grundarvodet för riksdagens ledamöter eller högre har inte rätt till sammanträdesarvoden, eller ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, varken för möten i det egna organet eller för andra uppdrag/möten inom kommunen.
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Årsplan 2023 för fullmäktiges beredningar 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga strate-
giska frågor. Kommunfullmäktiges beredningar är ett sätt för de förtroendevalda att 
få vara med i den lokala utvecklingen och arbeta med strategiska frågor i vägvals- 
och utvecklingsfrågor inom olika delar av kommunens verksamhet. Beredningarna 
arbetar agilt med att se till helheten och är ett redskap för kommunfullmäktige i 
politiska uppgifter. Beredningarnas uppdrag utgör även underlag för att väcka debatt 
i kommunfullmäktige, vilket ökar delaktigheten från dess ledamöter.  

Kommunfullmäktige styr verksamheten i beredningarna genom att fastställa en årlig 
plan med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar. Årsplanen ska:  

• lägga fast beredningarnas uppdrag under kommande verksamhetsår, 
• antas av kommunfullmäktige, 
• vid behov kompletteras och löpande följas upp och utvecklas av kommunfull-

mäktiges presidium i samråd med respektive beredning. 

Under 2022 har en workshops ägt rum mellan politik och profession som utöver 
omvärldsbevakningen utgör underlaget för årets uppdragsförslag. Detta har sedan 
bearbetats och i augusti fick samlade presidiet olika uppdragsförslag inför 2023 pre-
senterade för sig. Utifrån dessa valdes två uppdrag som resulterade i en årsplan för 
kommunfullmäktiges fasta beredningar 2023.   

Samtliga uppdrag innebär hela beredningar (13 ledamöter inklusive presidiet). Val av 
ledamöter till de nya beredningsuppdragen sker på fullmäktiges sammanträde de-
cember 2022. 
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Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-25 
• Årsplan för fullmäktiges beredningar 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anta årsplan för beredningsuppdrag 2023. 

För kommunfullmäktiges presidium, 

Elisabeth Kullenberg (M)   Ola Carlsson (M)    Åsa Larsson (S) 
Ordförande        1:e vice ordf.     2:e vice ordf. 

Beslutet expedieras till: 
• Beredningskoordinator 
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1 Beredningsprocessen  
Beredningarna ska arbeta med de uppdrag som kommunfullmäktige årligen beslutar 
om i en plan för fullmäktiges beredningar. Vad som presenteras i denna skrift är 
uppdragsförslag. Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidsatta 
aktiviteter utarbetas av beredningarnas presidium och ska godkännas av fullmäktiges 
presidium. 

På uppdrag av fullmäktige tar beredningarna sig an frågor av nämndsövergripande 
och strategisk karaktär med ett längre tidsperspektiv än i en vanlig nämndsprocess. 
Beredningarna skiljer sig från nämnderna på så sätt att de i huvudregel behandlar 
strategiska frågor som berör fler än en nämnd, med ett långsiktighetsperspektiv där 
omvärldsbevakning och dialog med invånarna (medborgardialog) är centralt.1 

Beredningarnas arbete följer en årsprocess som resulterar i en årsplan. Årsprocessen 
och de planer som tas fram bygger på tre aktörer: invånare, tjänstepersoner samt 
förtroendevalda. Processen baseras på en behovsanalys och kartläggning som sker 
varje år, och som då inkluderar samtliga tre aktörer. Detta i syfte att se till den 
kommunala utvecklingen. Kartläggningen utgör grunden för beredningarnas 
uppdrag och skapar legitimitet till fullmäktige. Beredningarna ska arbeta med frågor 
som är viktiga för Ängelholms kommun. 

1.1 Workshops  
Under 2022 har en workshop ägt rum mellan politik och profession i juni som utöver 
omvärldsbevakningen utgör underlaget för årsplanen. Då vi i fjol hade två större 
workshops baserades en del av materialet på föregående år, med en uppdaterad 
omvärldsanalys som komplement. Efter detta valda samlade presidiet ut vilka 
uppdrag som presenteras för nästa år.  

  

 

 

 

1 Beredningshandboken för Ängelholms kommun. 2020.  
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2 Årsplan 
Samlade presidiet2 har valt ut två uppdrag att föreslå kommunfullmäktige att fatta 
beslut om. Dessa specificeras nedan. Samtliga uppdrag innebär hela beredningar (13 
ledamöter inklusive presidiet). 

De två uppdragen har en del gemensamt och beredningarna kan med fördel arbeta 
delvis tillsammans, genom gemensamma workshops och/eller föreläsningar. 

2.1 Kommunfullmäktiges fasta beredning 1  
Samlade presidiet föreslår att beredning 1 får ett uppdrag under januari 2023 – 
november 2023.  

2.2 Lokal demokrati: hur ökar vi intresset för samhällsfrågor och 
politik?  

Uppdrag  
Kommunfullmäktige ger beredning 1 i uppdrag att utreda och analysera frågan om 
lokal demokrati. Det ska presenteras på fullmäktige i november 2023. 

Bakgrund och behovsanalys  
Unga människors politiska eller eventuella brist på samhällsengagemang är ett 
återkommande ämne. Diskussionen kretsar ofta kring vilka konsekvenser vi kan se 
om den yngre generationen inte deltar i det politiska rummet och i politiska partier. 
Parallellt har vi den mest engagerade ungdomsgenerationen på 40 år i politiska 
sakfrågor.  

Omvärldsbevakning påvisar att demokratin blir allt otydligare samtidigt som invånare 
vill se tydliga demokratiska processer och medborgarinflytande. Förtroendet för 
politiskt styrda organisationer är lågt och detta påverkar invånarnas engagemang i 
lokalpolitik.  

”Hos invånarna är det en väldigt svag koppling mellan den offentliga verksamheten som utförs, 
och hur jag påverkar den. Det måste bli tydligare vad det är som man faktiskt kan fatta beslut 

om eller vad man kan påverka.” 

Unga, i åldrarna 18–29 år, är underrepresenterade i kommunpolitiken jämfört med 
befolkningen. De utgör 7 procent av kommunpolitikerna vilket är 12 procentenheter 
lägre än andelen av befolkningen. Andelen 65 år och äldre fortsätter att öka som 

 

 

 

2 Samlade presidiet består av fullmäktiges presidium samt kommunstyrelsens presidium.  



 

3 (7) 
 

andel av de förtroendevalda. Totalt är det 31 procent i kommunerna. Det är en 
ökning med 4 procentenheter jämfört med 2015 och denna åldersgrupp är något 
överrepresenterad jämfört med befolkningen. Andelen unga 16–25 år som vill vara 
med och påverka i frågor som rör deras kommun var 37 procent 2018. Politiken bör 
spegla hela samhället. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Beredningens uppdrag blir att analysera och kartlägga ungdomar och unga vuxnas 
förhållande till lokalpolitik i Ängelholms kommun med följande frågor som styrande: 

• Hur ser gymnasieelevers politiska intresse ut? 
• Vilka politiska sakfrågor tilltalar gymnasieelever? 
• Varför blir få ungdomar idag engagerade i lokal demokrati?  
• Vilka uppdrag och roller skulle de känna sig engagerade i? (form och innehåll) 
• Vilka hinder, möjligheter, utmaningar och styrkor ser de med detta?  
• Vilka förväntningar har de på kommunen?  
• Hur kan vi samarbeta med skolan för att engagera fler? 
• Kan Ängelholmsförslaget vara den del av detta arbete? 

Här finns det en vinkel att föra dialog med partierna om hur de ser på saken samt de 
få unga vuxna i Ängelholms kommun som är aktiva i politiken. För att ett sådant 
projekt ska bli lyckat behöver vi samverka med ungdomar. Här finns det möjlighet 
att ha ett nära samarbete med gymnasieskolan och en samhällsklass som 
referensgrupp. Det är viktigt att politiker samverkar mer med civilsamhället och unga 
för att få ett kunskapsutbyte och utöka intresset för lokal politik. En SWOT-analys 
blir styrande för uppdraget. En analys av denna storlek skulle stärka arbetet framåt 
och både skapa intresse hos gymnasieklassen och utgöra material för partierna.   

Uppdraget handlar inte om partipolitisk verksamhet enbart utan politiska aktiviteter. 
Exempelvis skrivit under namninsamlingar, skrivit insändare, varit med i 
medborgardialoger, kontaktat politiker i kommun, diskuterat politik, arbetat i 
organiserad politik. Valet 2022 och valdeltagandet hos unga kan vara något att 
studera. 
 
Syfte  
Syftet med uppdraget är att få en fördjupad kunskap om ungas motiv till att delta 
eller inte delta och se till attityd- och åsiktsmönster för att få en mer 
sammanhängande bild av Ängelholms ungdomar. Uppdraget har flera olika nivåer, 
både samverkan med unga och kunskapshöjande hur vi kan arbeta med frågan. 
 
Resultat  
Resultatet kommer bli en analys i orsaker och hur kommunen kan arbeta för att 
stärka den lokala demokratins förutsättningar. 
 
Projektplan 
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Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidsatta aktiviteter utarbetas 
av beredningens presidium och godkänns av samlade presidiet. 

2.3 Kommunfullmäktiges fasta beredning 2  
Samlade presidiet föreslår att beredning 2 får ett uppdrag under januari 2023 – 
november 2023.  

2.3.1 Engagera de oorganiserade   
Uppdrag 
Kommunfullmäktige ger beredning 2 i uppdrag att utreda och analysera frågan om 
att engagera de oorganiserade. Det ska presenteras på fullmäktige i november 2023. 

Bakgrund och behovsanalys 
Det finns ett politiskt intresse av att kommunen ska vara en möjliggöra för 
civilsamhället, invånare och föreningar. Ett allhus för oorganiserade behöver utredas, 
en modell som varit framgångsrik i andra kommuner. 

Samtidigt ser vi dalande siffror på hur många som engagerar sig i föreningslivet. Fritid 
och föreningsliv utgör en mycket viktig del för många ungas liv. Föreningslivet bidrar 
till samhällsnytta och bidrar till ökat välmående. I Ängelholm kan vi se ett lokalt 
behov då färre engagerar sig i föreningslivet. Det är de medelålders och äldre som 
håller föreningslivet vid liv och som skolat ungdomarna till aktiva 
samhällsmedborgare. Indikationer från lokala föreningar i Ängelholms kommun 
visar att många är oroliga för framtiden då eldsjälarna inte längre kan vara med på 
grund av exempelvis hög ålder. Men det är inte nattsvart, i kommunen finns det flera 
föreningar som har lyckats väldigt bra och där intresset är stort för att engagera sig. 
Engagemanget tar nya vägar och dessa behöver vi analysera. Att engagera sig är en 
god grund för framtiden. 

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget präglas av medborgardialoger och frågan om social hållbarhet. Det är 
dialogbaserat och handlar om att aktivt arbeta mot föreningar och invånare utifrån 
frågeställningar som kan tas fram tillsammans med enheten för kultur och stad. Vad 
gör våra invånare från att de är ungdomar och slutar engagera sig i föreningslivet 
fram till 65+? Uppdraget handlar om unga upp till 65 år. Även föra en dialog med 
ungdomar om deras villkor för fritid och organisering.  

Både med de som är organiserade men med särskilt fokus på de som valt att inte 
delta i föreningslivet (oorganiserade). Uppdraget går ut på att kartlägga 
framgångsfaktorer hos de föreningarna som lyckats väl, men även genom 
tjänstedesign kartlägga vad invånarna skulle vilja se i ett all aktivitets hus. All 
aktivitetshus för oorganiserade har visat sig vara en bra metod för att främja psykisk 
hälsa samt förebyggande arbete.  



 

5 (7) 
 

Uppdraget har en lite annorlunda karaktär där beredningen bör inleda arbetet med 
medborgardialoger för att kartlägga, samt studiebesök hos andra kommuner. 
Tjänstedesign kan vara ett viktigt verktyg här – att inte ha exakta frågeställningar 
inför dialogerna utan låta invånarna berätta för oss.  

Frågeställningar som kan tas med:  

• Vad har engagemanget tagit för nya vägar?  
• Vilka goda exempel kan vi dela med oss av?  
• Hur når vi de oorganiserade?  
• Hur engagerar man unga? Hur får man med de som hänger på torget? 

Nyanlända? 
• Undersöka om målgrupperna vet vad en förening är, vill de vara med i en 

förening, hur ska de i så fall formas?  
• Vad hade invånarna velat göra i ett all aktivitets hus?  

Förslag på plats för all aktivitets hus? 
  
Syfte 
Syftet med uppdraget är att arbeta med psykisk hälsa och skapa mervärde för 
invånarna. Goda exempel ska spridas. 
 
Resultat  
En analys av framgångsfaktorer och goda exempel från de föreningar som klarat sig 
bra, likväl de som klarar sig mindre bra. Detta för att få en större bredd och ett 
kunskapsutbyte där ett kollegialt lärande kan skapas. Även en kartläggning kring hur 
oorganiserade vill engagera sig och vad som krävs för ett all hus kommer belysas i 
resultatet. 
 
Projektplan  
Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidsatta aktiviteter utarbetas 
av beredningens presidium och godkänns av samlade presidiet. 
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3 Övriga bordlagda uppdrag  
Utifrån beredningarnas årsprocesser 2023 kom det fram flera olika förslag för 
beredningsuppdrag. De som inte vidare beretts på grund av behovsanalys och 
prioriteringar listas nedan. Dessa kan vara relevanta inför nästkommande årsplaner 
eller i andra sammanhang. 

Barnrättsperspektiv 
och hur vi arbetar 
med frågan 

Frågan om barnrätt kom upp både 2020 och 2021 under workshopsen för 
beredningarnas årsprocess. Under förra mandatperioden tog beredningen för 
lärande fram en plan för att stärka barnrättsperspektivet i Ängelholms 
kommun. Tjänsteorganisationen tog fram en strategi för detta där flera 
områden listades för att förverkliga planen. Detta dokument pausades under 
klustringen av styrdokument. Frågan har ingen naturlig plats i organisationen.  

Det finns ett behov att arbeta strategiskt med barnrättsfrågorna i kommunen 
och få en politisk viljeriktning: 

o Vi har barnrättsrateger som inte har något specifikt syfte eller 
arbetsbeskrivning, det hade behövts förtydligas, 

o Barnrättsnätverken vad är deras syfte och vilket mandat har de,  
o Se till verktyg för att implementera ett barnrättsperspektiv så som 

barnchecklista och barnkonsekvensanalyser i tjänsteutlåtanden, och 
barnbokslut 

o Utbilda tjänstepersoner och politiker i frågan.  
 

Det finns ett behov kring politisk viljeriktning och en strategi kring beslut för 
arbetet framåt.  

Psykisk hälsa  
(finns utkast till 
projektplan från 
2021) 

Frågan diskuterades under beredningarnas årsprocess 2021 som ett steg 2 på 
beredning 2 dåvarande uppdrag. Det finns ett behov att fortsätta arbetet med 
social hållbarhet och utifrån den sociala kartläggning beredning 2 tagit fram 
arbeta med en stor utmaning för kommunen: psykisk hälsa. Utifrån 
behovsanalyser finns det ett behov att se till psykisk hälsa. Att arbeta med 
förebyggande insatser för att hålla kvar i kommunens gynnsamma 
socioekonomiska läge. Professionen pratar om ökad psykisk ohälsa hos alla 
åldersgrupper, men där unga pekas ut som en särskild riskgrupp. De senaste 
två åren av pandemi har varit en bidragande faktor till den ökade trenden. 
Frågan är hur vi som kommun kan förberedda oss för detta. Vilken 
beredskap har kommunen, hur jobbar vi idag och hur ser samarbetet ut 
mellan politik och profession? 

Effekterna av 
pandemin  
(finns utkast till 
projektplan från 
2022) 

Detta uppdragsförslag skulle beredning 1 haft under 2021 men valdes att 
pausa av flera anledningar.  

Pandemin är en återkommande fråga bland politik och profession, den har 
ändrat hur den politiska organisationen arbetat under de senaste två åren och 
påverkat allas våran vardag. Från den politiska sidan har det handlat om 
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omställning till färre deltagare på nämndsmöten, digitala möten och inställda 
dialog med invånarna (medborgardialog). Efter pandemin kommer det finnas 
behov av att utvärdera vad som egentligen hände, samt nyckelpersoners 
upplevelse. Pandemin har väckt många frågor för den politiska organisationen, 
dessa behöver nu plockas upp och sammanhangsättas inför framtida 
utvärdering som ett komplement. 

Trafikfrågan 
landsbygden  

 

Detta är en viktig och aktuell fråga men något som bör beredas efter att 
Ängelholmspaketet fått landa. Detta ska bygga vidare på gammalt 
beredningsförslag om trafikfrågan i tätorten. Detta var en diskussion på 
workshop mellan politik och profession (del av beredningarnas årsprocess) 
2020.  

Ängelholm som 
turiststad 

(finns utkast till 
projektplan från 
2022) 

Turism är något som vi ofta glömmer bort. Detta var en diskussion på 
workshop mellan politik och profession (del av beredningarnas årsprocess) 
2020. 

Målbild för stränder 
och Rönneå  

Förslaget är ett äldre medborgarförslag samt ett gammalt 
beredningsuppdragförslag. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Kanslichef 
Mattias Fyhr 
mattias.fyhr@engelholm.se 

Gruppledare i kommunfullmäktige 

Nomineringsunderlag för val i kommunfullmäktige  
Den 28 november planerar kommunfullmäktige att genomföra val till samtliga 
nämnder, revisonen och kommunens helägda bolag. För att underlätta partiernas 
nomineringsarbete till dessa instansers förtroendeuppdrag har detta underlag 
sammanställts. För varje instans anges det totala antalet ledamöter och ersättare. 
Sedan anges hur många platser som tillfaller respektive valteknisk samverkan eller 
parti.  
I underlaget nedan kan respektive parti/valteknisk grupp fylla i sina föreslagna 
personer i respektive instans. För plats 4/5, 7/8 och 10/11 kan det krävas lottning. 
Fyll därför endast i en av raderna för ditt parti/partigrupp. Fyll även i föreslagen 
för respektive presidium. 
 
Fördelningen av antalet mandat per valteknisk samverkan eller parti bygger på 
mandatfördelningen och jämförelsetalet utifrån hur fördelningen av platser i en 
nämnd skulle bli vid ett proportionellt val till respektive instans.  
 
Aktuell mandatperiod för uppdragen är 2023-01-01 till 2026-12-31. För bolagens 
styrelser startar mandatperioden efter årsstämman för 2022 och pågår till 
årsstämman för 2026. 
Proportionell fördelning av mandat, instans upp till 13 ledamöter 

Mandat Jämförelsetal Tillfaller 
1 24 M, C, KD, L och MP 
2 18 S, V och EP 
3 12 M, C, KD, L och MP 
4 9 Lottning: S, V, EP eller SD 
5 9 Den som förlorar lottning av mandat 4 
6 8 M, C, KD, L och MP 
7 6 Lottning: S, V och EP eller M, C, KD, L och MP 
8 6 Den som förlorar lottning av mandat 7 
9 5 M, C, KD, L och MP 
10 4,50 Lottning: S, V, EP eller SD 
11 4,50 Den som förlorar lottning av mandat 10 
12 4 M, C, KD, L och MP 
13 3,60 S, V och EP 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
13 ledamöter, 11 ersättare 
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 6 5 
S, V och EP 5 4 
SD 2 2 

Presidium: Tomas Fjellner, ordf, Hans-Åke Jönsson (C) 1:e vice ordf, Magnus 
Jonsson 2:e vice ordf 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Tomas Fjellner (M) 
2 S, V och EP Magnus Jonsson (S) 
3 M, C, KD, L och MP Alf Carlsson (M) 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Jennie Fredriksson (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Alexander Johnsson (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Stephan P Tyrling (M) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Christian Hedman (S) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Hans-Åke Jönsson (C) 

9 M, C, KD, L och MP Niklas Oddson (KD) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Cecilia Eklund (S) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Bo Salomonsson (SD) 

12 M, C, KD, L och MP Anita Rosén (L) 
13 S, V och EP Benny Persson (V) 

 
Ersättare 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Anders Källström (M) 
2 S, V och EP Bengt Borgh (S) 
3 M, C, KD, L och MP Agneta Norman (M) 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Zanna Gunnarsson (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Daniel Perminger (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Mats Widén (C) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Esam Derwesh (S) 
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7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Daniel Nilsson (KD) 

9 M, C, KD, L och MP Sven Aidemark (L) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Bo Månsson (SD) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Jan Allerstam (EP) 
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Miljö- och tillstångsnämnden 
11 ledamöter 9 ersättare(föreslås att ändras från 9+7) 
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 5 5 
S, V och EP 4 3 
SD 2 1 

Presidium: 
Anders Davidsson, ordf, Staffan Broddesson (C) 1:e vice ordf, Yvonne Mollet 
Bengtsson  2:e vice ordf 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Anders Davidsson (M) 
2 S, V och EP Yvonne Mollet Bengtsson (S) 
3 M, C, KD, L och MP Paul Hanstål  

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Ale Holm (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Anders Ingvarsson (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Staffan Broddesson (C) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Barbro Widell (S) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Niklas Persson (KD) 

9 M, C, KD, L och MP Jan-Eric Bengtsson (L) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Sven Dahlberg (S) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Pontus Myrenberg (SD) 

Ersättare 
Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 

1 M, C, KD, L och MP Lennart Steinick (M) 
2 S, V och EP Mata Umanzor (S) 
3 M, C, KD, L och MP Maths Kjellin M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Peter Shaw (V) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Karin Jansson (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Annely Silfwerax (C) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Lennart Engström (KD) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Magnus Jonsson (EP) 

9 M, C, KD, L och MP   
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Familje- och utbildningsnämnden 
13 ledamöter 11 ersättare 
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 6 5 
S, V och EP 5 4 
SD 2 2 

 
Presidium: Sven-Ingvar Borgquist, ordf, Rasmus Waak Brunkestam (C) 1:e vice 
ordf, Jessica Klingvall? 2:e vice ordf 
 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Sven-Ingvar Borgquist  
2 S, V och EP Jessica Klingvall (S) 
3 M, C, KD, L och MP Martin Hultberg M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Agneta J:son Eklund (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Mimmi Heinegren (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Henrik Lundquist M 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Johnny Nguyen (S) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Rasmus Waak Brunkestam (C) 

9 M, C, KD, L och MP Petra Oddson (KD) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Eva-Lena Lindell (S) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Therese Ingvarsson (SD) 

12 M, C, KD, L och MP Kerstin Lingebrant Vinka (L) 
13 S, V och EP Lars Goedecke (S) 

 
Ersättare 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Dorte Sjöholm M 
2 S, V och EP Kristina Coloka (S) 
3 M, C, KD, L och MP Tonny Arvidsson M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Klas Lundh (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Kjell-Åke Mårtensson (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Ingela Maas (C) 
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7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Lennarth Johansson V 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Alexandra Nilsson (KD) 

9 M, C, KD, L och MP Gunnel Aidemark (L) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Hanna Larsson  (SD) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Helen Jonsson (EP) 
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Nämnden för omsorg och stöd 
13 ledamöter 11 ersättare 
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 6 5 
S, V och EP 5 4 
SD 2 2 

 
Presidium: Ingela Sylwander, ordf, Peter Storgaard (KD) 1:e vice ordf, Torgny 
Handreck 2:e vice ordf 
 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Ingela Sylwander M 
2 S, V och EP Torgny Handreck (S) 
3 M, C, KD, L och MP Lennarth Svensson M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Valenone Dobra (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Rose-Marie Broman (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Agneta Gustafsson M 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Anton Nyros (S) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Camilla Olsson (C) 

9 M, C, KD, L och MP Peter Storgaard (KD) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Eva Landgren (S) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Karin Jansson (SD) 

12 M, C, KD, L och MP Sonny Rosén (L) 
13 S, V och EP David Bergman (S) 

 
Ersättare 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Britt-Inger Tinnert M 
2 S, V och EP Donjeta Rahman (S) 
3 M, C, KD, L och MP Christel Steineck M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Andreas Smedlund (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Bengt Bengtsson (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Carin Olsson (C) 
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7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Eva-Lou Lundgren Eriksson (S) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Katarina Nilsson (KD) 

9 M, C, KD, L och MP Jan-Olof Sevring (L) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Niklas Fors (SD) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Freddy Jönsson (EP) 
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Nämnden för kultur, idrott och fritid 
11 ledamöter 9 ersättare 
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 5 5 
S, V och EP 4 3 
SD 2 1 

 
Presidium: Christina Hanstål, ordf, Charlotte Engblom Carlsson (L) 1:e vice ordf, 
Susanne Jönsson 2:e vice ordf 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Christina Hanstål  
2 S, V och EP Susanne Jönsson (S) 
3 M, C, KD, L och MP Johnny Hagman M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Daniel Coloka (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Mats Sahlin (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Viktoria Österling (C) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Zanna Gunnarsson (S) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Tina Chervén (KD) 

9 M, C, KD, L och MP Charlotte Engblom Carlsson (L) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Torgny Bergström (S) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Göran Claesson (SD) 

Ersättare 
Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 

1 M, C, KD, L och MP Alicja Carlsson M 
2 S, V och EP Kitty Olofsson (S) 
3 M, C, KD, L och MP Oskar Nielsen M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Anthony Quist (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Robert Persson (SD) 
6 M, C, KD, L och MP   

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Vakant (KD) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Stig Andersson (EP) 

9 M, C, KD, L och MP Lina Miremark (L) 
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Arbetsmarknadsnämnden 
11 ledamöter 9 ersättare (föreslagen storlek) 
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 5 5 
S, V och EP 4 3 
SD 2 1 

 
Presidium: Karl-Erik Asp, ordf, Sonny Rosén (L) 1:e vice ordf, Tommy Jönsson 
2:e vice ordf 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Karl-Erik Asp M 
2 S, V och EP Tommy Jönsson (S) 
3 M, C, KD, L och MP Maija Rampe M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Malin Odelsheim (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Daniel Perminger (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Claes-Göran Widén (C) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Gert Nilsson (S) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Jan-Olof Jönsson (KD) 

9 M, C, KD, L och MP Sonny Rosén (L) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Susanne Brodin Ahlberg (S) 
10/11 Lottning: S, V, EP eller SD Patrik Ohlsson (SD) 

Ersättare 
Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 

1 M, C, KD, L och MP Susanne Resmark M 
2 S, V och EP Lars Nyander (S) 
3 M, C, KD, L och MP Bengt-Ove Olsson M 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Fanny Krumlinde Handreck (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Robert Persson (SD) 
6 M, C, KD, L och MP Ulf Mattsson (C) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Bo Göransson (KD) 

7/8 Lottning: S, V och EP eller 
M, C, KD, L och MP 

Stig Andersson (EP) 

9 M, C, KD, L och MP Gunnel Aidemark (L) 
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Överförmyndarnämnden 
3 ledamöter 3 ersättare 
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 2 2 
S, V och EP 1 1 
SD 0 0 

 
Presidium: Sonny Rosén (L), ordf, Hannes Petersson 1:e vice ordf, Egon 
Yngvesson 2:e vice ordf 
 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Sonny Rosén (L) 
2 S, V och EP Hannes Petersson (M) 
3 M, C, KD, L och MP Egon Yngvesson (S) 
    

 
Ersättare 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Jan-Olof Sevring (L) 
2 S, V och EP Liselott Perlhagen (M) 
3 M, C, KD, L och MP Barbro Widell (S) 
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Valnämnden 
Parlamentariskt sammansatt,1 ledmot+1 ersättare från varje i kommunfullmäktige 
representerat parti. 
 
Presidium: Cornlies Huisman, ordf, Jan-Eric Andersson 1:e vice ordf,  Susanne 
Jönsson 2:e vice ordf 
 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M Cornelis Huisman M 
2 S Susanne Jönsson (S) 
3 SD Patrik Ohlsson (SD) 
4 C Lennart Nilsson (C) 
5 KD Jan-Eric Andersson (KD) 
6 EP Eva Allerstam (EP) 
7 L Vakant (L) 
8 V Benny Persson V 
9 MP Vakant MP 

 
Ersättare 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M Owe Johansohn  
2 S Christian Hedman (S) 
3 SD Bengt Bengtsson (SD) 
4 C Katarina Svensson (C) 
5 KD vakant (KD) 
6 EP Helen Jonsson (EP) 
7 L vakant (L) 
8 V Håkan Green V 
9 MP Vakant MP 
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Kommunrevisionen 
Parlamentariskt sammansatt, 1 ledamot från varje i kommunfullmäktige 
representerat parti. 
Sammankallande: Kerstin Engle 
Vice sammankallande: Ragnar Steen 
 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M Ragnar Steen M 
2 S Kerstin Engle (S) 
3 SD Vakant SD 
4 C Ann Hörnebrant Sturesson (C) 
5 KD Gunilla Hildestrand (KD) 
6 EP Rolf Ekberg (EP) 
7 L Lisbeth Enbjerde L 

8 V Sara Gigja V 

9 MP Ulla Magnusson (MP) 
 
Kommunfullmäktiges beredning 1 och 2, presidium 
Ordförande, 1:e vice, 2:e vice ordförande 

Beredning 1 presidium 
Plats Uppdrag Nominerad person Parti () 

1 Ordförande Cornelis Huisman M 
2 1:e vice ordförande Linda Böcker Åkerman (C) 
3 2:e vice ordförande Inger Nyrell (S) 

 

Bredning 2 presidium 
Plats Uppdrag Nominerad person Parti () 

1 Ordförande Charlotte Engblom Carlsson (L) 
2 1:e vice ordförande Owe Johansohn M 
3 2:e vice ordförande Mikael von Krassow (S) 
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AB Ängelholmshem styrelse  
5 ledamöter (varav 3 i presidiet), 5 ersättare 
2 lekmannarevisorer och 2 ersättare för lekmannarevisorer.  
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 2 2 
S, V och EP 2 2 
SD 1 1 

 
Presidium: Bengt Jansson, ordf, Niklas Persson (KD) 1:e vice ordf, Lars Carlsson 
2:e vice ordf 
 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Bengt Jansson M 
2 S, V och EP Lars Carlsson (S) 
3 M, C, KD, L och MP Niklas Persson (KD) 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Kristina Coloka (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Bo Salomonsson (SD) 

 
Ersättare 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Göran Larsson M 
2 S, V och EP Rasmus Korsvall (S) 
3 M, C, KD, L och MP Kerstin Lingebrant Vinka (L) 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Vakant (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Camilla Salomonsson SD 

Revisorer 
Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 

1 Lekmannarevisor Kerstin Engle (S) 
2 Lekmannarevisor Ragnar Steen M 
3 Ersättare lekmannarevisor Sara Gigja V 
4 Ersättare lekmannarevisor Ann Hörnebrant Sturesson C 
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AB Ängelholmslokalers styrelse  
5 ledamöter (varav 3 i presidiet), 5 ersättare 
2 lekmannarevisorer och 2 ersättare för lekmannarevisorer.  
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 2 2 
S, V och EP 2 2 
SD 1 1 

 
Presidium: Åsa Herbst, ordf, Lennart Engström (KD) 1:e vice ordf, Agneta J:son 
Eklund 2:e vice ordf 
 
Ledamöter 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Åsa Herbst M 
2 S, V och EP Agneta J:son Eklund (S) 
3 M, C, KD, L och MP Lennart Engström (KD) 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Gert Nilsson (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Pontus Myrenberg (SD) 

 
Ersättare 

Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 
1 M, C, KD, L och MP Sten Christiansson/ Ingemar 

Olsson(håll tom till på 
måndag) 

(C) 

2 S, V och EP Jennie Fredriksson (S) 
3 M, C, KD, L och MP Sonny Rosén (L) 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Anton Nyroos (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Måns Irhammar (SD) 

Revisorer 
Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 

1 Lekmannarevisor Kerstin Engle (S) 
2 Lekmannarevisor Ragnar Steen M 
3 Ersättare lekmannarevisor Sara Gigja V 
4 Ersättare lekmannarevisor Ann Hörnebrant Sturesson C 
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Ängelholms stadshus AB styrelse 
5 ledamöter (varav 3 i presidiet), 5 ersättare. Ska vara samma personer som KSAU. 
1 lekmannarevisor och 1ersättare.  
Parti/valteknisk samverkan Ledamöter Ersättare 
M, C, KD,L och MP 2 2 
S, V och EP 2 2 
SD 1 1 

 

Presidium: NN, ordf, NN 1:e vice ordf, 2:e vice ordf 
 

Ledamöter 
Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 

1 M, C, KD, L och MP Robin Holmberg M 
2 M, C, KD, L och MP Liss Böcker C 
3 S, V och EP Lars Nyander (S) 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Linda Persson KD 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Patrik Ohlsson  (SD) 

 

Ersättare 
Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 

1 M, C, KD, L och MP Ola Carlsson M 
2 S, V och EP Åsa Larsson (S) 
3 M, C, KD, L och MP Charlotte Engblom Carlsson (L) 

4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Daniel Coloka (S) 
4/5 Lottning: S, V, EP eller SD Anders Ingvrsson (SD) 

 

Revisorer 
Plats Parti/partigrupp Nominerad person Parti () 

1 Lekmannarevisor Kerstin Engle (S) 
2 Ersättare lekmannarevisor Ragnar Steen  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 218 Dnr. KS 2022/2 

Delårsrapport per 2022-08-31 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 
augusti och en prognos över utfallet för helåret 2022. Delårsrapporten innehåller 
även uppföljning av nämndernas utvecklingsmål samt en redogörelse för bolagens 
utveckling under perioden. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11 
• Delårsrapport per 2022-08-31 

Föredragande tjänsteperson 
Stefan Marthinsson, ekonomichef 

Yrkande 
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Lars Nyander (S), Patrik Olsson (SD) och Oscar Funes Galindo (V) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att godkänna delårsrapporten per 2022-08-31. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen. 

Beslutet ska expedieras till 
• HU Kommunledning, Ekonomi & fastighet 
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Ekonomichef 
Stefan Marthinsson 
468177 
Stefan.Marthinsson@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/2 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-10-11 
 

Delårsrapport per 2022-08-31 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 au-
gusti och en prognos över utfallet för helåret 2022. Delårsrapporten innehåller 
även uppföljning av nämndernas utvecklingsmål samt en redogörelse för bolagens 
utveckling under perioden. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11 
• Delårsrapport per 2022-08-31 
 

Utredning 
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 121,9 mnkr för den skatte-
finansierade verksamheten, vilket är 74,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet. 
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +15,9 mnkr medan överskottet för 
finansiella och kommunövergripande poster är +58,3 mnkr. 

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar en ekonomi i ba-
lans. Sedan tidigare finns en skuld till abonnenterna som vid bokslutet 2021 upp-
gick till 7,2 mnkr. 
 
Investeringsbudgeten uppgår totalt till 275,4 mnkr. Helårsprognosen för årets inve-
steringar uppgår till 230,7 mnkr, vilket är 44,7 mnkr lägre än budgeterat. 

Det finns 32 antagna utvecklingsmål för nämnderna. Prognosen för helåret 2022 är 
att 12 mål blir helt uppfyllda, 17 mål blir delvis uppfylla och att tre mål ej blir upp-
fyllda. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att godkänna delårsrapporten per 2022-08-31. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen. 

 

 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Stefan Marthinsson 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till: 
• HU Kommunledning, Ekonomi & fastighet 
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Viktiga händelser under året 
I Ängelholm är det alltid något nytt på gång. Här presenteras ett urval av viktiga händelser som skett 

under året och har stor betydelse för Ängelholm kommuns invånare. 

Ängelholm klättrar till plats 58 av 290 i 

Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking. 

Rankingen består av nyckeltal kring 

bland annat utsläpp och matsvinn samt 

enkätfrågor om kommunens miljöarbete. 

Upp 68 platser i Miljöbästa kommun  Saftstationen inflyttad 

Under våren kunde hyresgästerna flytta in i 

kvarteret Rökeriet vilket är det andra 

nybyggda kvarteret på Stationsområdet. 

Totalt färdigställdes 270 lägenheter och två 

boenden för LSS-verksamhet. 

Efter branden i mars kunde boende på 

Solängen lyckligtvis snabbt evakueras till 

Villa Havsglimt i Laholm. Andra 

verksamheter har fått hitta lösningar som 

exempelvis ett nytt samarbete med skolan. 

sjukvårdspersonal fick  

 

Branden på södra sjukhusområdet 

Den 5 augusti återkom äntligen Ljusfesten 

efter två års frånvaro. På plats var bland 

annat Engelholm Marching Band, Maja 

Jakobsson, Rockabilly Fabulous och Lisa 

Miskovsky. 

 

Ljusfesten är tillbaka! 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Analys över kommunens utveckling 

Kommunkoncernens resultat per 2022-08-31 uppgår till 244,8 mnkr, vilket är en minskning jämfört med 

samma period föregående år då kommunkoncernens resultat uppgick till 267,1 mnkr.  

Kommunens resultat uppgår till 187,5 mnkr per 2022-08-31. Prognosen för helåret 2022 visar ett 

positivt resultat på 121,9 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är 74,2 mnkr högre än det 

budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +15,9 mnkr medan överskottet 

för finansiella och kommunövergripande poster är +58,3 mnkr. 

Omvärld och välfärd 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapporten maj att resultatet i 

kommunsektorn kommer, efter två år med rekordhöga resultat, falla tillbaka till en mer normal nivå 

under 2022 för att sedan sjunka till ett beräknat underskott under 2023. 

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark 

ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska 

utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommunsektorn inte 

rår över. Kvardröjande effekter av pandemin samt kriget i Ukraina har lett till kraftigt ökade råvaru- och 

energipriser och inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer. I synnerhet ökar priserna på vissa 

varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar. 

Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som beräknas öka med hela 31 miljarder kronor 

2023 jämfört med 2022 vilket gör att SKR bedömer att resultaten kommer falla kraftigt. 

Arbetslöshet och sysselsättning 
Enligt arbetsförmedlingen fortsätter dock antalet arbetslösa att minska och i augusti var andelen öppet 

arbetslösa i Sverige 6,6% (335 000 personer). Motsvarande siffra föregående år var 7,7 % (400 000 

personer). Även ungdomsarbetslösheten har minskat från 10,2 % till 8,4 % och bland utrikes födda från 

18,8 % till 16,2 %. Även i Ängelholms kommun har arbetslösheten minskat till 4,7 % i augusti från 5,7 

% föregående år. Totalt innebär det att det finns 971 inskrivna arbetslösa i kommunen vilket är en 

minskning med 202 personer på ett år. Även ungdomsarbetslösheten har minskat till 5,9 % från 7,8 % 

och bland utrikes födda till 12,9 % från 15,4 %. 

I skriften Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2022 skriver Arbetsförmedlingen att antalet inskrivna 

arbetslösa fortsatt förväntas minska under 2023 vilket skulle innebära den lägsta arbetslöshetsnivån 

sedan 2008. Det finns dock stora osäkerheter kring den ekonomiska utvecklingen och att tillgången på 



        5 (53) 

 

 

efterfrågade kompetenser inte motsvarar de krav som finns på arbetsmarknaden. Det ökar också risken 

för att de personer som hamnar utanför arbete kommer stanna där längre. 

Befolkningsutveckling 
Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 35 500 personer, vilket motsvarar en ökning 

på 0,3 % och den totala befolkningen uppgår till nära 10,5 miljoner invånare.  

Till följd av fler dödsfall och färre antal födda minskade födelseöverskottet från 11 681 personer första 

halvåret 2021 till 7 364 personer första halvåret 2022. Däremot ökar invandringen åter igen till 42 100 

personer, vilket är en ökning med 28 procent eller 9 200 personer jämfört med första halvåret 2021. Den 

största gruppen invandrare var personer födda i Sverige, 4 500 personer, följt av personer födda i Indien, 

Polen och Syrien. Samtidigt minskar utvandringarna något, från 23 100 till 21 400 personer. Även här är 

den största utvandringsgruppen personer födda i Sverige, totalt 7 700 personer följt av Indien, Finland 

och Irak med lite drygt 700 utvandringar per födelseland. 

Den 31 juli var 44 169 personer folkbokförda i Ängelholms kommun. Det är en ökning med 536 

personer sedan årsskiftet och motsvarar en folkökning med 1,2 %. Folkökningen består till största del av 

ett inrikes flyttningsöverskott (+425) liksom av ett invandringsöverskott (+82) och mindre 

födelseöverskott (+4). Sammantaget är prognosen att Ängelholm kommer växa med 917 personer under 

året till 44 550 personer totalt. 
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Den kommunala koncernen 

Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. 

Med kommunalt koncernföretag avses enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) en 

juridisk person över vars verksamhet kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Betydande 

inflytande definieras som mer än 20 % ägande, eller om företaget har särskild betydelse för kommunens 

verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en 

kommunal angelägenhet anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet och utgör därmed ett 

kommunalt koncernföretag. 

De kommunala koncernföretag som ingår i de sammanställda räkenskaperna är kommunens bolag 

Ängelholms Stadshus AB, som sedan i december 2020 äger 99,98 % av kommunens fastighetsbolag AB 

Ängelholmshem och dess dotterbolag. Den 1 september 2020 köpte Ängelholms kommun 32,38 % av 

Ängelholms Flygplats AB genom det nybildade holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats 

Holding AB. Även NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en ägarandel på 

16,0 % ingår. I den sammanställda redovisningen har inte Sydvatten AB (ägarandel 4,5 %) konsoliderats. 

Utöver den kommunala förvaltningen finns det även andra verksamheter där kommunen helt eller delvis 

är ägare. Nedan presenteras Ängelholms kommuns samlade verksamhet. 
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Händelser av väsentlig betydelse  

Inflationen har under det senaste årtiondet varit mycket låg och haft liten inverkan på kommunens 

ekonomi. Till följd av bland annat kvardröjande effekter av pandemin och kriget i Ukraina är situationen 

nu helt annorlunda. Vid antagandet av budgetramarna förutspåddes av SKR med flera en inflation på 

runt 5 procent under 2022. Nya prognoser under sommaren pekar nu på en inflation på runt 8 till 9 

procent på årsbasis. Detta har stor inverkan på delar av driftbudgeten, exempelvis via indexreglering av 

avtal, livsmedel och bränsle med mera, men också på möjligheterna att genomföra projekt inom 

investeringsbudgeten. 

I mars brann det i stora delar av södra sjukhusområdet vilket berör flera av verksamheterna inom 

Huvuduppdrag Hälsa och Lärande och familj. Solängens särskilda boende fick evakueras och samtliga 

boende skickades till den tillfälliga lösningen Villa Havsglimt i Laholms kommun. I början på september 

går flytten till Villa Gåsen vilket är ett nytt särskilt boende i närheten av Ramlösa station i Helsingborg. 

Hyresavtalet gäller fram tills att det nya särskilda boendet på Fridhemslund i Ängelholm står 

inflyttningsklart. Annan personal och verksamhet som påverkats har fått hitta ersättningslösningar, bland 

annat med nya kontorsplatser i centrala Ängelholm samt i förskolan på Villanskolan. 

Arbetet med en kommunövergripande koncernbank har startats upp under 2022, vilket inneburit att 

kommunen tagit upp lån hos Kommuninvest på totalt 540 mnkr som därefter lånats ut till AB 

Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses 

både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv 

innebär det bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för service och tjänster som de 

konsumerar. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska vara 

vägledande för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett 

verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt 

och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart 

samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 

Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla de mål som anges i 

ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens 

krav på ekonomisk utveckling. 
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Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning 

1. Resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag.  

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2022 prognostiseras ett positivt resultat om 121,9 mnkr, vilket 

innebär att resultatet blir 4,4 % av skatteintäkter och statsbidrag. 

Sett över tiden är målet också uppfyllt. De senaste fem åren har kommunen haft en mycket stark 

ekonomisk utveckling, vilket inneburit att det finansiella målet vida överträffats. Under perioden 2018-

2022 uppgår resultatet till 4,4 % i genomsnitt, vilket inneburit att kommunen har kunnat stärka sin 

ekonomiska ställning väsentligt under perioden. 

 

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

2. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 

 Målet bedöms inte bli uppfyllt. Nämnden för omsorg och stöd prognostiserar en negativ 

budgetavvikelse (-3,8 mnkr). Sammantaget redovisar dock nämnderna en positiv budgetavvikelse på 

15,9 mnkr. 

3. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur 

budgetföljsamhet ska uppnås. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Kommunstyrelsen har begärt in åtgärdsplaner från Lärande och 

familj/Kommunstyrelsen och Nämnden för omsorg och stöd. Dessa nämnder har också inkommit eller 

förväntas komma in med åtgärdsplaner. 
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4. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga 

och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl 

verksamhet som ekonomi. 

5. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att 

kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet 

av dessa. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och 

uppföljningar ska rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. 

6. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska. 

 Målet bedöms inte bli uppfyllt. Den kommunövergripande sjukfrånvaron har ökat under 2022 

till 5,8 % i jämförelse med 5,3 % 2021 för perioden januari-augusti. För helåret 2021 var 

sjukfrånvaron 5,7 %. Prognosen för helåret 2022 är 6,0 %. 
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Nämndernas och bolagens utvecklingsmål 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår 

kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från styrmodellen Ratten. 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras efter de fyra perspektiven 

medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. 

Nämnderna utgår ifrån dessa fullmäktigemål, både i sitt målarbete och i genomförandet av 

verksamheten. 

Kommunledningen har därefter tagit fram kommungemensamma utvecklingsmål som gäller alla nämnder. 

Respektive nämnd har sedan definierat vad de betyder i deras verksamhet. De kommungemensamma 

utvecklingsmålen är Hållbart Samhälle, Inkludera invånare, Attraktiv arbetsgivare och Starkt företagsklimat. 

Nämnderna har också haft möjlighet att ta fram maximalt två nämndspecifika utvecklingsmål.  

De kommunala bolagens utvecklingsmål finns beslutade i respektive bolags ägardirektiv. 

Uppföljning av nämnds- och bolagsmål 2022 

  Helt uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Kommunstyrelsen 3 2 0 

Familje- och utbildningsnämnden 2 3 0 

Nämnden för omsorg och stöd 2 2 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 1 4 0 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 2 2 1 

Miljö- och tillståndsnämnden 1 2 2 

Överförmyndarnämnden 1 2 0 

Summa Ängelholms kommun 12 17 3 

    

Ängelholmshem AB 10 0 0 

Ängelholmslokaler AB 5 0 0 

SUMMA KOMMUNKONCERN 27 17 3 

 

Kommunen har antagit sex mål enligt god ekonomisk hushållning. Av dessa bedöms fyra bli helt 

uppfyllda och två mål ej uppfyllda. Nämnderna har antagit 32 utvecklingsmål. Prognosen för helåret 

2022 är att 12 mål blir helt uppfyllda, 17 mål blir delvis uppfyllda och att 3 mål ej uppfylls. De 

kommunala bolagen AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler arbetar mot 15 mål och samtliga 

dessa mål bedöms bli helt uppfyllda.
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Ekonomisk analys 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 innebar ett budgeterat resultat på 58,3 mnkr för 

den skattefinansierade verksamheten. Efter det har kommunfullmäktige tagit ett antal beslut som innebär 

ett minskat budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten är nu 

därför 47,7 mnkr. 

Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 121,9 mnkr för den skattefinansierade 

verksamheten, vilket är 74,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för 

nämnderna är +15,9 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är 

+58,3 mnkr. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är ett 0-resultat budgeterat. Helårsprognosen 

visar totalt sett heller ingen avvikelse mot budget. 

 
*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 mnkr) 

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter utvecklats i kommunen. Kommunens 

skatteintäkter, enligt prognos för 2022, är 126,1 mnkr större än nettokostnaderna. 

Balanskravet och resultatutjämningsreserv 
Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än 

kostnaderna. Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet 

regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 

ska inte ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet och inte heller orealiserade vinster och 

förluster i värdepapper. 
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Balanskravsutredning   

mnkr Prognos helår 2022 Utfall helår 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 121,9 198,3 

reducering av samtliga realisationsvinster  -6,0 -12,8 

orealiserade vinster och förluster i värdepapper 20,0 -32,3 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 135,9 153,2 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven -80,0 -100,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserven     

Årets balanskravsresultat 55,9 53,2 

Prognosen för årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 135,9 mnkr. Av dessa är 

bedömningen att 80 mnkr kan avsättas till resultatutjämningsreserven. Vid årsskiftet 2021 uppgick den 

totala resultatutjämningsreserven till 173,4 mnkr och med denna ytterligare avsättning skulle reserven 

uppgå till 253,4 mnkr. Kommunen kan sedan utnyttja de avsatta medlen i resultatutjämningsreserven vid 

lågkonjunktur, när det finansiella resultatet förväntas bli sämre. 

Prognosen för årets balanskravsresultat uppgår till 55,9 mnkr, vilket är något högre än föregående år. 
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Ekonomisk avvikelserapport per 

styrelse/nämnd     

mnkr Utfall 

2022-08-31 

Budget 

helår 2022 

Prognos 

helår 2022 
Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet     

Kommunstyrelse -137,4 -214,1 -214,1 0,0 

Miljö- och tillståndsnämnden -9,2 -16,6 -16,6 0,0 

Familje- och utbildningsnämnd -768,3 -1 248,4 -1 233,4 15,0 

Nämnden för omsorg och stöd -582,5 -886,6 -890,4 -3,8 

Samhällsbyggnadsnämnden -65,1 -115,4 -113,7 1,7 

Nämnden för kultur, idrott och fritid -95,0 -152,6 -150,0 2,6 

Kommunfullmäktige -2,3 -9,3 -9,0 0,3 

Valnämnden 0,9 -0,5 -0,5 0,0 

Överförmyndarnämnd -3,5 -5,5 -5,4 0,1 

Summa -1 662,4 -2 649,0 -2 633,1 15,9 

Kommunövergripande/finansiering 1 849,9 2 696,7 2 755,0 58,3 

Summa skattefinansierad verksamhet 187,5 47,7 121,9 74,2 

     

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Kommunstyrelse, VA 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 187,5 47,7 121,9 74,2 

 

Kommunstyrelsen (±0 mnkr) 

Kommunstyrelsen (-5,0 mnkr) 

Det finns en effektiviseringspost i kommunstyrelsens budget på 5,0 mnkr som inte är fördelad. Posten 

tas upp som underskott i prognosen 

Kommunledning och Servicestöd (+5,0 mnkr) 

Överskott på Fastighetsenheten finns om 3,0 mnkr i huvudsak till följd av lägre kostnader för 

förvaltningstjänster som Ängelholmslokaler utför vid kommunens egna fastigheter. Diverse 

personalvakanser bidrar också till överskottet. Ett nytt avtal för IT-drift under del av 2022 ger ökade 

kostnader med cirka 1 mnkr. Kostnadsökningen är inräknad i prognosen. 

Vuxenskola/Arbetsmarknad (±0 mnkr) 

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en prognos utan avvikelser mot budget.  

Arbetsmarknadsenheten Jobb Ängelholm har ett överskott av projektmedel om +1,5 mnkr och 
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Vuxenutbildningen har fått beviljat mer statsbidrag än beräknat för året om +6 mnkr, vilket tillsammans 

täcker upp för underskottet inom Ekonomiskt bistånd om -7,5 mnkr. 

Gällande enheten för Ekonomiskt bistånd så har den framtagna åtgärdsplanens målsättning varit att 

halvera underskottet från 2021 till -4,5 mnkr i år. Verksamheten bedömer en prognos på -7,5 mnkr som 

rimlig utifrån budgetförutsättningarna och utfallet under årets första åtta månader. Till och med augusti 

kan det konstateras att föregående års höga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kvarstår. Det beror 

framför allt på höga elkostnader men även högre kostnadshöjningar än riksnormen.  

Målsättningen är att individerna ska vara självförsörjande men det kommer krävas ett långsiktigt arbete 

för att lyckas. De åtgärder som verksamheten i dagsläget vidtar är att alla individer som uppbär 

ekonomiskt bistånd finns i en arbetsmarknadsåtgärd. Verksamheten ser även över de individer som är 

sjukskriva utan ersättning och om andra ersättningar kan betalas ut till dessa individer. Det är ett 

långsiktigt arbete som krävs med de åtgärder som är insatta. En dialog är påbörjad med 

Arbetsförmedlingen i syfte att hitta former för att hjälpa individer till självförsörjning. 

Miljö- och tillståndsnämnden (±0 mnkr) 
Ingen avvikelse mot budget.  

Familje- och utbildningsnämnden (+15,0 mnkr) 

Familje- och utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat för helåret på 15,0 mnkr. 

Övergripande Sektor (+11,0 mnkr) 

Inom den övergripande sektorn finns upptaget en budgetregulator för ökade och oförutsedda kostnader. 

Till dessa reserver har under året tillförts 5,0 mnkr som kompensation för höga sjuklönekostnader 

(covid-19) för perioden jan-mars. I övrigt råder viss osäkerhet kring kommande läsårs 

skolskjutskostnader. För vissa av skolskjutsavtalen har en indexuppräkning skett motsvarande 12 %, 

vilket föranleder stora kostnadsökningar. Vidare har ett nytt skolskjutsavtal blivit uppsagt med 

omedelbar verkan och blivit ersatt med ett annat taxibolag.  

Förskola/Skola (+2,0 mnkr) 

Verksamhetsområde Förskola/skola prognostiserar ett överskott vid året slut på +2,0 mnkr, vilket 

framförallt kan kopplas till pandemins påverkan på verksamheten. Sjukfrånvaron bland både personal, 

barn och elever under långa perioder har medfört lägre personalkostnader. 

Gymnasieskola (±0 mnkr)  

Ingen avvikelse mot budget. 

Barn- och elevhälsa (+2,0 mnkr) 

Barn- och elevhälsan har ett överskott om 2,0 mnkr som beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar. 
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Individ och familj (±0 mnkr)  

Ingen avvikelse mot budget. 

Nämnden för omsorg och stöd (-3,8 mnkr) 
Nämnden för omsorg och stöds verksamheter prognostiserar ett underskott om -3,8 mnkr för helåret. 

Underskottet kan förklaras av höga kostnader för skyddsmaterial till följd av pandemin (2,2 mnkr) och 

av merkostnader i samband med branden på södra sjukhusområdet (1,8 mnkr). Eventuella 

försäkringsersättningar för kostnader i samband med branden är inte beaktade i prognosen. 

Övergripande Hälsa (+28,2 mnkr) 

Övergripande Hälsa prognostiserar en total avvikelse om +28,2 mnkr. Den positiva avvikelsen är en 

följd av flera faktorer. Överskjutande statsbidrag reserveras i bokslutet 2021 som en försiktighetsåtgärd 

om slutredovisningen inte skulle godkännas. Dessutom är en del av statsbidraget för stärkt äldreomsorg 

reserverat för merkostnader kopplade till Covid-19. Vidare har verksamheten lägre kostnader till följd av 

ej belagda platser på särskilt boende. Den positiva avvikelsen krävs för att dämpa de negativa 

ekonomiska avvikelser som verksamhetsområdena redovisar nedan. 

Uppdrag stöd (+1,0 mnkr) 

Uppdrag och stöd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Bakgrunden till den förbättrade prognosen 

är semesterplaneringen på rehabenheten som resulterat i minskade kostnader. Dessutom gjordes en 

översyn av hjälpmedelskostnaderna som nu stabiliserats något. 

Äldreomsorg (-21,1 mnkr) 

Bo bra hemma prognostiserar ett överskott om +1,75 mnkr. Avvikelsen är en förbättring sedan 

föregående prognos och kan främst kopplas till ett utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet men 

också till lägre volymer än tidigare prognoser, även om volymerna totalt sett ökar. Utvecklingsarbetet har 

resulterat i en förbättrad planering, minskad andel timvikarier och högre omställningsförmåga vid 

förändrade förhållanden. 

Vidare har hemtjänsten i sin helhet, för att möta långsiktiga volymökningar, förändrat sin 

organisationsstruktur med ytterligare ett hemtjänstområde. Förändringen är genomförd och innebär 

bättre förutsättningar för medarbetare, chefer och indirekt också för verksamhetsområdets målgrupp. 

Övergången har dock genererat vissa merkostnader för personal och inköp. 

Särskilt boende prognostiserar en avvikelse om -22,9 mnkr. Avvikelsen är en försämring sedan 

föregående prognos. Den negativa avvikelsen i sin helhet har flera förklaringar. 

Flera boenden har, i samband med att läget kring Covid-19 stabiliserats, svårigheter att anpassa en 

utökad bemanning till samma nivå som tidigare. I kombination med svårigheter att nyttja resurserna i 

heltid som norm innebär detta högre bemanningstal än budgeterat. 
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Det prognostiserade underskottet kan till stor del också härledas till korttidsverksamheten. Det ökade 

trycket på slutenvården har påverkat utskrivningar från sjukhuset och inneburit ett ökat behov av 

korttidsplatser. Korttidsplatserna i egen regi räcker inte till utan behöver kompletteras med köp av 

externa korttidsplatser, en kostnad som motsvarar cirka 7,0 mnkr hittills i år. Dessutom kan det skönjas 

att målgruppen på korttidsenheten har mer komplexa behov än tidigare, vilket föranleder en högre 

bemanning än budgeterat. Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att kvalitetssäkra flödet på 

korttidsplatser och platser på särskilt boende och därmed minska behovet av externa placeringar. I 

början av året drabbades dessutom verksamheterna av både Covid-19 och vinterkräksjuka, och under 

sommaren av Covid-19, vilket lett till höga kostnader för sjuklöner, timvikarier och övertid.  

Verksamhetsområdet arbetar aktivt med åtgärder för att motverka den negativa kostnadsutvecklingen. 

Man arbetar med en modell för att nyttja överskjutande resurser från heltid som norm, en kontinuerlig 

översyn av schema pågår för att optimera planering och minimera antalet timvikarier. Dessutom pågår 

arbete inom verksamheten för att skapa en struktur som ger förutsättningar för god framförhållning med 

mindre sårbarhet än idag samt en väl anpassad bemanning. Beaktat det stora underskottet kommer 

arbetet med en översyn av kostnader och åtgärder att intensifieras under hösten. 

Funktionsstöd (-11,9 mnkr) 

Funktionsstöd redovisar en negativ budgetavvikelse om -11,9 mnkr. 

Verksamhetsområdet har under de senaste åren arbetat intensivt med den åtgärdsplan som antogs under 

år 2020. Ett flertal åtgärder har verkställts och de budgetmässiga underskotten har succesivt minskat. 

Dock präglas verksamheten av ständiga förändringar där nya ärenden aktualiserats som föranleder 

kostnadsökningar. Befarad avvikelse för år 2022 beror till stor del på fortsatt stora kostnader för externa 

placeringar. Vidare tillkom under våren två nya vårdkrävande ärenden inom den egna verkställigheten 

för gruppbostäder, vilka föranlett stora personalmässiga förstärkningar. I början av året redovisades 

kostnader för övertid och timvikarier som kan hänföras till Covid-19. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht (+1,7 mnkr) 
För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet är prognosen en positiv budgetavvikelse 

på +1,7 mnkr. I överskottet ingår en positiv avvikelse på kapitalkostnader om 1,4 mnkr som finns främst 

inom Stadsmiljö. 

På nämndens eget ansvar prognostiseras ett underskott om -0,3 mnkr, vilket baseras på mönstret från 

tidigare år med en stor ärendemängd och långa sammanträden. Samhälle övergripande visar överskott på 

1,6 mnkr för att budgeterad reserv tas i anspråk för att täcka underskott inom Utförarservice. 

Inom Samhällsbyggnad finns ett förväntat överskott om 0,3 mnkr hos verksamhetschefen, som följd av 

att stadsarkitekten sedan en tid tjänstgör som tillförordnad planchef. Planenheten har ett överskott på 

1,2 mnkr på grund av personalvakanser i slutet av året. Inom Stadsmiljö prognostiseras ett överskott om 



        18 (53) 

 

 

2,0 mnkr beroende av kapitalkostnaderna och personalvakanser. Överskott finns även på parkering, 

seniorkort och busslinjerna, medan underskott bedöms uppkomma för färdtjänst och belysning som en 

följd av ökade elpriser. 

Inom Utförarservice väntas underskott i samtliga fyra delar. Måltid prognostiserar ett underskott på                

-0,3 mnkr på grund av ökade livsmedelskostnader. Lokalvård prognostiserar ett underskott på -0,8 mnkr 

på grund av stigande kostnader för förbrukningsvaror. Prognosen för Förråd, fordon och verkstad visar 

ett underskott på -0,6 mnkr avseende högre kostnader för drivmedel, både pris- och volymökningar. 

Drift, projekt och underhåll förväntas gå med -1,3 mnkr i underskott på grund av färre personal än 

budgeterat i kombination med lägre debiteringsgrad. 

Bygg samt Stöd och utveckling visar prognoser enligt budget. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid (+2,6 mnkr) 
Nämnden för kultur, idrott och fritid prognostiserar sammantaget ett överskott på 2,6 mnkr jämfört med 

budget. Avvikelsen på kapitalkostnadsbudgeten beräknas till 0,9 mnkr som en följd av att 

anläggningsprojekten inom Bad, idrott och fritid ännu inte har avslutats samt att en del av bibliotekets 

inventarieprojekt inte hann avslutas i bokslutet. 

I biblioteksverksamheten bidrar också tillfälliga personalvakanser till ett överskott som totalt uppgår till 

1,3 mnkr. För muséer, konst och kultur finns ett överskott på grund av att tjänsten som operativ chef till 

flygmuséet väntas vara på plats först i slutet av året och ett överskott om 0,6 mnkr finns i prognosen.  

Kommunfullmäktige (+0,3 mnkr) 
Överskottet i helårsprognosen om 0,3 mnkr avser kommunfullmäktiges beredningar. Beredningarna är 

inte aktiva under hösten. 

Valnämnden (±0,0 mnkr) 
Ingen avvikelse mot budget. 

Överförmyndarnämnden (+0,1 mnkr) 
Ett mindre överskott i prognosen, vilket beror på personalvakans under våren och färre antal 

ensamkommande barn med behov av stöd än beräknat. 

Kommunövergripande poster och finansiering (+58,3 mnkr) 
Kommunens skatter och generella statsbidrag bedöms bli 68,4 mnkr högre än budgeterat utifrån 

skatteunderlagsprognosen från augusti. 

Värdeutvecklingen för fondinnehaven, som är avsatta för framtida pensionsutbetalningar, bedöms i 

helårsprognosen till -20 mnkr. Efter augusti månad är värdeutvecklingen -21,9 mnkr. 
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Aktieutdelningen från koncernbolagen blev 4,1 mnkr mot budgeterade 3,5 mnkr. En positiv avvikelse tas 

därför upp i prognosen om 0,6 mnkr. Överskottsutdelningen från Kommuninvest blev 3,1 mnkr att 

jämföra med budgeterade 2,5 mnkr. Även här uppstår en positiv avvikelse i prognosen om 0,6 mnkr. 

Ett överskott om 1,2 mnkr uppstår på grund av att bidrag inte bedöms behöva betalas ut till 

flygplatsbolaget. 

På grund av nedskrivningar av projekt som finansierar statlig infrastruktur uppstår ett underskott om       

-22 mnkr. För sanering av marken vid byggnationen av Tegelgårdens förskola är det upptaget en kostnad 

i prognosen om -30,5 mnkr. Fastigheten ägs av AB Ängelholmslokaler, men kommunen har som tidigare 

ägare ett ansvar för de föroreningar som upptäckts i marken. 

I prognosen är vinster upptagna för försäljning av mark vid exploateringsområden om sammanlagt 

60,0 mnkr. Vinsterna uppkommer framförallt för försäljningar av bostäder inom Fridhemsområdet, 

Munka-Ljungby och Hjärnarp. Även försäljningar av industritomter på Tofta och Åkerslund bidrar till 

överskottet. Försäljningen av Parkskolan bedöms nu bli klar först efter årsskiftet. 

Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht (±0,0 mnkr) 
Prognosen för VA-verksamheten visar ett resultat på ±0 mnkr. Bedömningen är att inköpskostnader för 

el, drivmedel och kemikalier kommer att öka på VA-verken och vara 2,0 mnkr högre än budget. 

Prognosen för avskrivningar visar 1,2 mnkr lägre utfall än budget till följd av vissa fördröjningar i 

avslutande av investeringsprojekt. Ett överskott väntas också för personalkostnaderna som en följd av 

vakanser. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 275,4 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera 

investeringsmedel från år 2021. Under året har också kommunfullmäktige beslutat att omdisponera 

investeringsmedel mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Nämnden för kultur, idrott och fritid.  

Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 230,7 mnkr, vilket är 44,7 mnkr lägre än budgeterat. 

De skattefinansierade investeringarna förväntas bli 38,7 mnkr lägre än budgeterat och de 

avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten förväntas bli 6,0 mnkr lägre än budgeterat. 

 

Kommunstyrelsen 
Prognosen för helåret uppgår till 15,3 mnkr, vilket är 3,9 mnkr lägre än budgeterat. Inga markinköp 

förväntas göra under året där budgeten är på 3,0 mnkr. Prognosen för investeringar i kommunens egna 

fastigheter är 0,5 mnkr mot budgeterade 1,4 mnkr. 

Miljö- och tillståndsnämnden 
Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt. 

Familje- och utbildningsnämnden 
Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.  

Nämnden för omsorg och stöd 
Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Prognosen för helåret uppgår till 122,1 mnkr, vilket är 33,2 mnkr lägre än budgeterat.  
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De större överskotten finns i projekt där det främst handlar om tidsförskjutning av genomförandet, så 

kvarvarande medel behöver föras över till nästa år. Störst avvikelse finns för 91945 Ny vägförbindelse 

över Rönneå (7,2 mnkr), 91541 GC-tunnel stationen (+5,3 mnkr), 91801 Ny temalekplats (4,5 mnkr), 

96007 Småbåtshamnar (+3,2 mnkr), 93650 Åsbogatan (+3,1 mnkr) och 92010 Strandberedning 

(1,7 mnkr). 

Negativ avvikelse finns framförallt i projektet 96005 Renovering Magnarps hamn (-1,2 mnkr) eftersom 

det tillkom ÄTA-arbeten som fördyrade projektet.  

Nämnden för kultur, idrott och fritid 
Den samlade helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 21,3 mnkr är, vilket är 1,6 mnkr 

lägre än budget. 

I projekt 96205 Vejbystrands IP beräknas utgifterna totalt uppgå till 9,3 mnkr, varav 3,0 mnkr faller ut 

2023 och 6,3 mnkr i år. Stigande priser på trä och andra byggvaror har gjort att utfallet av upphandlingen 

blev högre än budget. Prognosen för årets utgifter är 1,5 mnkr lägre än tidigare på grund av att 

byggnationen har försenats. Budget har tillförts dels från andra projekt inom nämnden och dels 2,7 mnkr 

från Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beträffande projekt 96169 Omklädningsrum Hjärnarps IP har upphandlingen genomförts och 

entreprenaden blir avsevärt dyrare än beräknat. Prognosen ligger på 5,6 mnkr. Förklaringen till 

fördyrningen är de stigande priserna på byggvaror, främst trä. Budget för projektet har tillförts dels från 

andra projekt inom nämnden och dels 1,0 mnkr från Samhällsbyggnadsnämnden.  

I projekt 96224 Friidrottsanläggning uppgår prognosen till 3,5 mnkr medan budgeterade medel uppgår 

till 2,0 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse med cirka 1,5 mnkr. Det beror främst på stigande 

råvarupriser men även tillkommande utgifter för belysningsfundament. Underskottet täcks av 

motsvarande överskott i projekt Konstnärlig gestaltning. I detta projekt har upphandlingen dragit ut på 

tiden och i år kommer inga inköp att hinna genomföras. Överskottet på 1,5 mnkr kommer att behöva 

disponeras nästa år. 

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp 
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investeringsprojekten uppgår till 52,0 mnkr. Det är 

6,0 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån. 

I projekt 99130 Vattenverket tryckstegring mm pågår utredningar kring tryckstegringen och åtgärder 

väntas kommande år, så medel här behöver överföras till nästa år. Projekt 93710 VA, underhållsplan 

inkluderar dels utredningar kring Magnarps vattenverk och dels åtgärder på fastigheter och täkter. 

Utgifterna för konsulter blir lägre än beräknat och en del åtgärder måste invänta utredningsresultaten. 

Överskottet kan komma att behövas följande år. Anbud i projekt 93939 Svedjegatan kom in högre än 

väntat, vilket fördyrar projektet. Ett ändrings- och tilläggsarbete har också kommit till under sommaren. 
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I projekt 99123 SPU20 har förvaltningsrätten avgjort överklagandet till kommunens fördel. Detta 

projekt och även 99102 S4 Strövelstorp-projektet håller på att slutföras. På grund av förseningen har 

priserna stigit och därmed utgifterna för pumpstationen. Leveransproblem har emellertid medfört att 

tidplanen i projektet förskjutits så att projektet inte är klart förrän 2023. Årets utgifter ryms därför inom 

budget. 

Mindre positiva och negativa avvikelser finns i flera andra projekt.  

Nettoinvestering per styrelse/nämnd     

mnkr Utfall 

2022-08-31 

Budget 

helår 2022 

Prognos 

helår 2022 Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet     

Kommunstyrelsen 6,0 19,2 15,3 3,9 

Miljö- och tillståndsnämnden 0,1 0,3 0,3 0,0 

Familje- och utbildningsnämnd 8,3 15,2 15,2 0,0 

Nämnden för omsorg och stöd 3,3 4,5 4,5 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 36,5 155,3 122,1 33,2 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 5,6 22,9 21,3 1,6 

Summa skattefinansierad verksamhet 59,8 217,4 178,7 38,7 

     

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 22,9 58,0 52,0 6,0 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 22,9 58,0 52,0 6,0 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 82,7 275,4 230,7 44,7 
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Exploateringsredovisning 
Inkomsterna i exploateringsbudgeten uppgår till 46,8 mnkr och utgifterna 39,9 mnkr. Nettobudgetens 

överskott är således 6,9 mnkr. I helårsprognosen bedöms de totala inkomsterna till 75,4 mnkr medan 

utgifterna bedöms till 20,0 mnkr. Det innebär ett prognostiserat nettoöverskott på 55,4 mnkr. 

Exploateringsredovisning    
 

mnkr Utfall 

2022-08-31 

Budget 

helår 2022 

Prognos 

helår 2022 Avvikelse 

Inkomster 52,6 46,8 75,4 28,6 

Utgifter -17,6 -39,9 -20,0 19,9 

Nettoinkomster 35,0 6,9 55,4 48,5 

 

Den positiva avvikelsen mot budget på inkomstsidan beror främst på att försäljningen av tomter i 

Hjärnarp och Munka-Ljungby har gått bättre än vad som bedömdes i budget. Även försäljningarna på 

Tofta och Åkerslund industriområden har gått bättre än beräknat. Försäljningen av tomten för 

idrottshallen i Hjärnarp bidrar också till överskottet eftersom inkomsten var budgeterad år 2021. 

På utgiftssidan är det framförallt projektet Järnvägsgatans förlängning som bidrar till avvikelsen, då 

projektet är förskjutet framåt i tiden. 
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Finansiella rapporter 

 

RESULTATRÄKNING  

mnkr  Kommunkoncernen Kommunen 

 
Not 

Utfall 

2022-08-31 

Utfall 

2021-08-31 

Utfall 

Helår 2021 

Utfall 

2022-08-31 

Utfall 

2021-08-31 

Budget 

Helår 2022 

Prognos Helår 

2022 

Utfall 

Helår 2021 

Verksamhetens intäkter 1 752,6  704,4  1 007,7  513,2  488,0  589,3  661,3  699,9  

Verksamhetens 

kostnader 
 -2 227,6  -2 056,4  -3 215,2  -1 978,4  -1 988,1  -3 164,0  -3 219,9  -2 911,8  

Avskrivningar  -144,5  -145,8  -270,5  -218,7  -56,0  -91,6  -89,1  -302,0  

Jämförelsestörande 

poster 
2 45,0  23,1  66,4  39,6  21,4  0,0  0,0  53,8  

Verksamhetens  

nettokostnader 
 -1 574,5  -1 474,7  -2 411,5  -1 644,3  -1 534,7  -2 666,3  -2 647,7  -2 460,1  

          

Skatteintäkter  1 461,4  1 372,5  2 069,9  1 461,4  1 372,5  2 129,1  2 184,5  2 069,9  

Generella statsbidrag 

och utjämning 
  395,6  366,4  575,3  395,6  366,4  570,3  583,3  575,3  

Verksamhetens resultat  282,5  264,3  233,7  212,7  204,2  33,1  120,1  185,1  

          

Finansiella intäkter  3,9  1,7  6,3  21,0  15,1  20,0  21,2  18,5  

Finansiella kostnader  -24,2  -23,8  -46,9  -28,8  -3,3  -5,4  -5,4  -37,6  

Finansiella, 

jämförelsestörande 

poster 

  -17,4  24,9  32,3  -17,4  24,9  0,0  -14,0  32,3  

Resultat efter 

finansiella poster 

 244,8  267,1  225,4  187,5  240,9  47,7  121,9  198,3  

          

Extraordinära poster   - - - - - - - - 

ÅRETS/PERIODENS 

RESULTAT 
 244,8  267,1  225,4  187,5  240,9  47,7  121,9  198,3  
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BALANSRÄKNING          

mnkr  Kommunkoncernen Kommunen 
  Utfall 

2022-08-31 

Utfall 

2021-12-31 

Utfall 

2022-08-31 

Utfall 

2021-12-31 

TILLGÅNGAR Not     

Immateriella anläggningstillgångar   9,0 5,6 8,8 5,6 

Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggnader och tekniska anläggningar   6 908,3 6 859,9 3 909,4 3 759,1 

Maskiner och inventarier  146,6 135,6 125,8 117,8 

      
Finansiella anläggningstillgångar      
Aktier, andelar och bostadsrätter   48,9 46,3 705,9 688,3 

Långfristiga fordringar  77,1 64,5 540,0 439,3 

Summa anläggningstillgångar   7 190,0 7 111,8 5 290,0 5 010,2 

      
Bidrag till statlig infrastruktur   23,6 24,4 23,6 24,4 

      
Omsättningstillgångar      
Förråd m.m.   17,3 18,6 15,8 17,4 

Fordringar  456,8 405,9 376,8 282,5 

Kortfristiga placeringar   129,8 151,7 129,8 151,7 

Kassa och bank  646,4 444,6 438,5 172,7 

Summa omsättningstillgångar   1 250,3 1 020,9 960,9 624,3 

SUMMA TILLGÅNGAR  8 463,9 8 157,1 6 274,5 5 658,8 

      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget Kapital           

Årets resultat  244,8 225,4 187,5 198,3 

Resultatutjämningsreserv   173,4 173,4 173,4 173,4 

Övrigt eget kapital  2 112,2 1 890,5 2 110,6 1 912,3 

Summa eget kapital   2 530,4 2 289,3 2 471,5 2 284,0 

      
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser   32,4 30,6 32,4 30,6 

Andra avsättningar  28,4 28,3 - - 

Summa avsättning   60,8 58,9 32,4 30,6 

      
Skulder      
Långfristiga skulder   5 240,5 5 020,6 3 285,4 2 828,4 

Kortfristiga skulder 3 632,3 788,3 485,2 515,9 

Summa skulder   5 872,7 5 808,9 3 770,6 3 344,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH 

SKULDER  8 463,9 8 157,1 6 274,5 5 658,8 
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Not 1 Redovisningsprinciper  
Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen (kapitel 11) samt Lag om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Kommunen tillämpar de redovisningsregler som 

anges i Kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning samt praxis i det kommunala 

redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. 

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet 

av årsredovisningen 2021 samt RKR R17 Delårsrapport. Inga väsentliga förändringar har skett i 

ansvarsförbindelserna under året.  

Från och med årsbokslutet 2021-12-31 har finansiell leasing redovisats på de externa förhyrningar som 

kommunen gör samt även på de verksamhetslokaler som hyrs av dotterbolaget Ängelholmshem. Detta 

görs i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 Leasing. Jämförelsesiffror 

har inte varit möjliga att ta fram. I budget och prognos för 2022 har inte heller avskrivningarna på den 

finansiella leasingen beaktats, vilket förklarar de stora avvikelserna mot utfallet per 22-08-31.  

Följande poster innehåller sådana bedömningar att om väsentliga förutsättningar ändras så kan det ha 

effekt på kommunens resultat. 

Exploatering  

Resultatavräkning sker successivt för varje huvudprojekt. En bedömning av slutresultatet görs löpande 

och vid varje årsbokslut och detta ligger till grund för respektive års resultat. Prognos avseende 

projektets slutliga utfall är en kritisk bedömning som är väsentlig för resultatredovisningen under 

projektets gång. Projektprognoserna utvärderas regelbundet under respektive exploaterings - projektets 

löptid och justeras vid behov. Risk finns att slutligt resultat kan avvika från successivt redovisat.  

Jämförelsestörande poster  

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och överstiger väsentligt belopp. 

Dessutom redovisas alltid som jämförelsestörande kommunens realisationsvinster vid 

fastighetsförsäljningar och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och intäkter för 

tomtförsäljning i samband med markexploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar eller 

återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som jämförelsestörande post.  
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Not 2 Jämförelsestörande Poster         

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

Realisationsvinster på 

anläggningstillgångar 
8,0  12,6  25,5  2,6  10,9  12,9  

Intäkter från 

exploateringsverksamhet 
37,3  10,7  41,3  37,3  10,7  41,3  

Nedskrivning materiella 

anläggningstillgångar 
-0,3  -0,2  -0,4  -0,3  -0,2  -0,4  

SUMMA 45,0  23,1  66,4  39,6  21,4  53,8  

 

Not 3 Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella 

statsbidrag 
     

mnkr Kommunen 
 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

Skolmiljarden 3,7 - 5,1 

Tillfälligt stöd ökade kostnader för finansiering (Skatteverket) 0,9 - - 

Tillfälligt stöd till kommunerna kriget i Ukraina (Migrationsverket) 2,1 - - 

SUMMA 6,7 - 5,1 
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Verksamhetsberättelse 

Uppföljning av nämnd- och bolagsmål 

Av nämndernas 32 mål bedöms 12 mål vara helt uppfyllda, 17 mål delvis uppfylla och 3 mål ej uppfyllda. 

Av bolagens mål bedöms samtliga 15 mål vara helt uppfyllda. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har 3 mål som bedöms vara helt uppfyllda och 2 mål delvis uppfyllda. 

 Hållbart Samhälle 

Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig hållbarhet. Särskilt fokus 

på stöd och samordning för en ökad trygghet samt hållbara upphandlingar. 

Genom ett kommunövergripande samarbete kan Ängelholms kommun ta del av kompetensen av 

hållbarhetsstrateger från Helsingborgs stad för att utveckla arbetet med miljökrav i upphandlingar. 

Under året kommer totalt 25 upphandlingar ha skarpa miljökrav samt uppföljning av att kraven 

efterföljs.  Samarbetet skapar ett större fokus på miljöfrågor vilket på sikt bör påverka leverantörer att 

utveckla sitt miljöarbete. 

På grund av den mer osäkra omvärldssituationen skärps arbetet med att förbereda kommunen att arbeta 

under höjd beredskap. Arbetet ligger i linje med den nationella omsvängningen på ett totalförsvar där 

kommunen måste kunna fortsätta fungera även i extraordinära händelser eller krig. För att minska 

kommunens sårbarhet pågår även ett stort arbete med informationssäkerhet, bland annat utbildning av 

medarbetare och klassificering av olika typer av databaser och information. 

 Inkludera invånare 

Invånarna upplever Ängelholms kommun som öppen och välkomnande. Verksamheterna 

erbjuder en god service med invånarnas behov i fokus. 

Kundtjänsts löpande uppföljningar visar att invånarna är väldigt nöjda med vilken service de får i 

kontakt med kommunen. Verksamheten har även tillsammans med bygglovsenheten öppen mottagning 

en gång i veckan där invånare direkt kan få hjälp med bygglovsärenden. Samarbetet som benämns som 

bygglovshjälpen har även besökt flera av kommunens tätorter för att möta invånarnas behov på 

hemmaplan. 

För att få så många ängelholmare som möjligt att gå och rösta har kommunen informerat om bland 

annat förtidsröstning i tryckt press, digitala kanaler, filmer och affischering.  
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Det pågår även en marknadsföring av Ängelholmsförslaget där invånare kan lyfta konkreta 

förbättringsförslag till kommunen. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens medarbetare. 

Ängelholms medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. 

Särskilts fokus ska läggas på kompetens- och ledarskapsutveckling. 

HR och innovation har formerat sig för att som partner möta dagens och framtidens behov av 

utveckling inom kommunens alla verksamheter. Ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer har 

påbörjats, med upphandling av konsulter och uppstart av pilotgrupp. Koncept för verksamhets- och 

grupputveckling har tagits fram och genomförts för ett antal arbetsgrupper. Förberedelser pågår för ett 

kommungemensamt system för medarbetarutveckling och kompetenshantering, som ska inkludera bland 

annat stöd för utbildningsadministration, medarbetarsamtal och preboarding/onboarding. 

Med lansering av Microsoft 365 och ett nytt intranät under hösten skapas möjlighet till nya och mer 

moderna arbetsmetoder. Kontinuerligt under arbetets gång har nya funktioner arbetats fram för att möta 

organisationens behov och stora utbildningsinsatser har genomförts för att det nya intranätet ska bli en 

bra kanal att informera alla kommunens medarbetare.  

I projektet kring det nya stadshuset fortsätter utredningar för skapa ytor som är anpassade för olika 

behov samt att främja det agila arbetssättet. Projektet arbetar också med att skapa förutsättningarna för 

att genomföra en gemensam arkitektur- och entreprenadtävling samt utreder olika typer av certifieringar 

av byggnaden. Byggnaden beräknas stå färdig 2026. 

 Starkt företagsklimat 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. 

Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och 

skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv. 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagen genom att varannan tisdag 

erbjuda företagslots. Detta är ett möte då både befintliga och eventuellt blivande företagare har möjlighet 

att ställa frågor och bli guidade i hur de går vidare i processen. 

Genom diskussion med näringslivet försöker även vuxenutbildning och arbetsmarknad att erbjuda 

utbildningar som möter de lokala behoven vilket skapar vinster för både enskilda invånare och företag. 

Eftersom restriktionerna på grund av pandemin har minskats har upphandlingsenheten tillsammans med 

Ängelholms näringsliv återupptagit de tidigare så populära företagsträffarna. Förutom att informera och 

utbilda om upphandlingar skapas även goda kontakter och ömsesidigt lärande kring upphandlingsfrågor. 
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 Högre självförsörjning 

Verksamheterna skapar goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier samt 

minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

Under året har verksamheten tagit en handlingsplan för att effektivisera och utveckla verksamheten samt 

minska kostnader för ekonomiskt bistånd. Bland annat ser verksamheten över riktlinjer och rutiner för 

handläggning, inventering av ärenden, kompetensutveckling bland personal och ökad samverkan mellan 

verksamhetens enheter samt Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Det pågår även effektiviseringar i 

verksamhetssystem och arbete med att koppla ihop olika system. 
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Familje- och utbildningsnämnden 

Av nämndens 5 mål bedöms 2 vara helt uppfyllda och 3 delvis uppfyllda.  

 Hållbart samhälle 

Kvalitetseffektiva och likvärdiga verksamheter som skapar förutsättningar för utveckling och 

lärande och som erbjuder barn, unga och vuxna stöd och service. 

Verksamheterna har arbetat med en övergripande modell för systematiskt kvalitetsarbete som bygger på 

bland annat kvalitetsdialoger med enheterna. Det har också skett en omorganisation som ska göra att 

verksamheterna har en mer likvärdig elevhälsa i hela kommunen. Samtidigt har det skett en översyn av 

mötesstrukturen med skolledarna samt omarbetning av utvecklingsorganisation inom 

utbildningsverksamheten. 

Uppstarten av Förstärkt program på gymnasieskolan har gett elever med stort stödbehov, som tidigare 

gått på skolor utanför kommunen, möjlighet att läsa sin gymnasieutbildning på hemmaplan. Under 

hösten 2022 startades den andra omgången och flera elever från uppstartsåret 20/21 går idag på reguljärt 

nationellt program. 

Inom Individ- och familjeomsorgen har insatser i närmiljön medfört att individer har fått adekvata 

insatser genom resurser som är avsevärt lägre än tidigare externa insatser. 

 Inkludera invånare 

Tillgänglig och kvalitativ service i våra verksamheter med fokus på satsningar i närmiljön 

Inom nämndens samtliga verksamheter har sedan ett par år tillbaka fokus varit på att erbjuda tillgänglig 

och kvalitativ service med fokus på närmiljön. Detta har gett ett väldigt gott resultat både när det gäller 

måluppfyllelse och ekonomi för nämndens verksamheter och därmed kan vi konstatera att målet är 

uppfyllt. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på medarbetares och chefers förutsättningar för 

sina uppdrag 

Under de senaste åren har samtliga verksamheter arbetat för att utveckla arbetsmiljön för såväl 

medarbetare som chefer. Bland annat har utökade resurser inom Barn- och elevhälsan lett till att 

medarbetarna numera har bra förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. 

Inom utbildningsverksamheterna har kommunen samarbetat med arbetstagorganisationerna gällande 

insatser i relation till HÖK 21. För Individ- och familjeomsorgens del har fokus varit att arbeta aktivt 

med personalförsörjning genom bland annat systematisk uppföljning av arbetsbelastning. Även 
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organisationsförändringar på mer övergripande nivå har haft fokus på att skapa förutsättningar i 

respektive uppdrag för medborgarnas bästa. 

 Starkt företagsklimat 

Ett fördjupat samarbete mellan utbildningsverksamheter, samhälle och arbetsliv 

Samarbetet mellan skola, arbetsliv och samhälle har tagit stora kliv framåt under det senaste året. 

Insatserna som bedrivs är många och breda vilket skapar goda förutsättningar för hög måluppfyllelse 

inom utvecklingsområdet. Exempel på insatser som genomförs är mentorer från näringslivet som 

erbjuder stöd och läxhjälp till elever inom ett par grundskolor, utveckling av Prao inom näringsliv och 

kommunala verksamheter, speed-dating för att uppmärksamma yrkesmöjligheter för yngre elever och 

slutligen kommunens prioriterade arbete med Campus Ängelholm för etablering av högre utbildningar i 

kommunen. 

 Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter 

Att det pågående arbetet med stärkt likvärdighet och tidiga insatser förtydligas genom konkret 

samverkan mellan utbildningsverksamheter och socialtjänst. 

Under året har verksamheten implementerat ”Handbok för Hälsa och Lärande” i syfte att beskriva och 

underlätta samverkan av gemensamma insatser för barn och unga med komplexa behov. Arbetet är en 

viktig del för att säkerställa kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter. Viktiga gemensamma 

steg har även tagits i arbetet med en övergripande samarbetsmodell för det fortsatta arbetet med barn 

och ungas bästa i fokus. Sammantaget kan det konstateras att målet är helt uppfyllt. 
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Nämnden för omsorg och stöd 

Nämnden för omsorg och stöd har två mål som bedöms vara helt uppfyllda och två mål är delvis 

uppfyllda. 

 Hållbart samhälle 

Verksamheten utvecklar och inför ny välfärdsteknik i syfte att möjliggöra för brukarna att 

behålla sin självständighet och motverka ensamhet. Allt arbete genomsyras av ett effektivt 

resursutnyttjande, långsiktig hållbarhet och en budget i balans. 

En plan för välfärdsteknik har utarbetats inom huvuduppdrag Hälsa, som ska användas som underlag 

för beslut, prioriteringar och arbetssätt. Planen omfattar processbeskrivning för omvärldsbevakning, 

pilotprojekt, breddinförande och uppföljning. Ansvar, roller och aktiviteter tydliggörs vilket ska bidra till 

ett effektivt och kvalitetssäkert arbetssätt. 

Pilotprojekt genomförs med digitala tillsynsbesök på natten, digitalt inkontinensskydd införs på bred 

front och läkemedelsrobotar skalas upp. Syftet är att öka självständigheten hos den enskilde. Införande 

av TurnAid, motoriserade draglakan som hjälp vid omvårdnad i säng, har påbörjats inom särskilt boende 

och funktionsstöd. 

 Inkludera invånare 

Verksamheten bidrar till en meningsfull vardag där brukarna har ett stort inflytande. 

I syfte att öka delaktighet och inflytande har välkomstsamtal införts i hemtjänsten, samtalen genomförs i 

samband med uppstart av hemtjänstinsatser i den enskildes hem. Inom funktionsstöd har arbetet med 

"husmöten" på gruppbostäderna fortskridit samtidigt som man i verksamheterna har använt sig av 

delaktighetsmodellen som arbetsmetodik. Modellen är en mötesform mellan personal och brukare som 

ska stärka brukarnas inflytande över sin livssituation. Arbetet med individuellt utformade aktiviteter på 

särskilt boende fortskrider samtidigt som utbudet av aktiviteter breddas. Likaså pågår ett fortsatt arbete 

med genomförandeplaner där den enskilde ges inflytande över på vilket sätt, och när, insatser ska utföras 

inom hemtjänsten, på särskilt boende och inom verksamheten för funktionsstöd. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Verksamheten arbetar för att skapa en god arbetsplats med fler heltidsanställda och där 

medarbetare ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. 

Äldreomsorgslyftet ger medarbetare möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid, vilket 

innebär att andelen undersköterskor ökat i verksamheten. Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter 

genom att samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning samtidigt som arbetet med att minska andelen 

timanställda fortskrider. Ett fortsatt arbete har gjorts med att kvalitetssäkra processen för central 

introduktion för nyanställda och central sommarrekrytering. 
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 Starkt företagsklimat 

Verksamheten samarbetar med privata utförare vilka kompletterar varandras utbud. 

Tillsammans med ideella organisationer och volontärverksamhet bidrar vi till ett större utbud 

och ett levande samhälle. 

Enheten aktiviteter och stöd arbetar i nära samarbete med frivilligorganisationer, föreningar och företag 

men även inom kommunen och med Ängelholms sjukhus. Det finns ett väl utbyggt nätverk med 

volontärer som är betydande i arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet och för att kunna erbjuda ett 

brett och varierat utbud av aktiviteter. Inom verksamheten för funktionsstöd finns bred samverkan med 

arbetsgivare och näringslivet utifrån insatser inom daglig verksamhet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt och fyra mål är delvis uppfyllda. 

 Hållbart samhälle 

Genomföra hållbara investeringar i infrastruktur i hela Ängelholms kommun med fokus på 

gång- och cykeltrafik samt projektet Stora VA. Utveckla mötesplatser i hela kommunen och 

tillgängliggöra Rönne å och Rönneholm. 

Verksamheten har samråd med Alla Kan IF vid planering av utemiljöer och fler platser har 

tillgänglighetsanpassats, bland annat i Kronoskogen. 

Samhällsbyggnad testar ny digital teknik, till exempel jordfuktighetssensorer, och samarbetar med Smarta 

byar Veberöd för utveckling av 3D-karta. Utförarservice arbetar aktivt med återbruk och minskning av 

engångsplast, och att minska transporter och annan miljöpåverkan. Arbetet fortsätter med digitala 

lösningar rörande lokalvård och måltid, till exempel anmälan av specialkost. 

 Inkludera invånare 

Dialog ska ses som en naturlig del i utvecklingsarbete och investeringar och såväl gammal som 

ung ska ges möjlighet att göra sin röst hörd. Inkludera brukare och elever i meny och 

måltidsupplevelser. Tydlig och proaktiv kommunikation vid projekt och arbeten i Ängelholms 

kommun. Resultat av genomförd medborgardialog inkluderas i underlag till politiska beslut. 

Flera verksamheter arbetar med tjänstedesign för att i dialog med medborgare förbättra processerna för 

felanmälan och åsikter om den offentliga miljön. Planenheten tar fram samrådsfilmer i syfte att förbättra 

information och dialog till våra medborgare och vi har nu veckovis driftinformation på hemsidan. 

Verksamheten deltar på möten ute i kommunen med till exempel byalag och vid medborgardialoger. 

Utförarservice är tillgängliga dygnet runt via beredskap, varje dag året om. Måltid arbetar med forum 

som heter Måltidspedagogik och Måltidsråd där elever, brukare, måltidspersonal och pedagoger samlas i 

samtal om måltider, matsalsmiljö och hållbarhet. Projekt Framtidens mat i ordinärt boende har 

inkluderat medborgare, pensionärsråd och politiker, och vi utvecklar Måltidsråd även inom 

äldreomsorgen. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Fokus på utveckling av ledar- och medarbetarskap. 

Kommunen fortsätter arbetet med den nya visionen; platsen, människorna och andan. Vi utformar en 

tydlig arbetsmiljöuppföljning med statistik och analys. Medarbetarna ges, så långt arbetsuppgifterna 

tillåter, flexibla arbetstider, digitala verktyg som underlättar samt visst distansarbete. Studiebesök, 
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branschspecifika utbildningar och fortbildning erbjuds fortlöpande. Som ett led i arbetsmiljöarbetet 

upprättas roll- och mandatbeskrivning för alla medarbetare. 

Utförarservice har satsat på arbetsmiljöutbildning för att skapa samsyn kring arbetsmiljön. Tre 

medarbetare har utbildats till barnrättsstrateg. Vi samarbetar för att skapa heltidstjänster, och flera 

enheter har börjat processkartlägga med fokus på både medarbetaren och medborgarnyttan. 

 Starkt företagsklimat 

Invånarna ska uppfatta att medarbetarna är tillgängliga och ger utmärkt service. Det ska vara 

lätt att göra rätt. Förkorta och förenkla interna processer med fokus på bygglov och 

detaljplaneprocessen. Stärka turism och besöksnäring i hela kommunen. 

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att tydliggöra information och tillgänglighet på kommunens 

webbplats och vi har en löpande dialog kring god service. Vi har god översikt och analys av olika källor 

för statistik och mätningar. Vi förkortar och förenklar detaljplaneprocessen. 

Bygglovsenheten har fortsatt fokus på företagsklimat och för att möta kundernas behov erbjuder vi 

Bygglovshjälpen och Bygglovsturnén. 

Företagardagarna med Ängelholms Näringsliv och medverkande i kommunens företagslots är några 

insatser, likaså ett utökat samarbete med kundtjänst. Stadsmiljö upphandlar ett system för bl.a. 

markupplåtelse som kommer förenkla handläggning gentemot kund. 

Utförarservice har möjliggjort för fler mindre lokala företag att lämna upphandlingsanbud. E-tjänster har 

förenklats och vi utvecklar även en digital måltidsbeställning. Flera digitala tjänster gör att 

arbetsuppgifterna blir tillgängliga och tydliga även för beställare och entreprenörer. 

 Hela kommunen ska leva och utvecklas 

Arbeta fram ett paket för såväl mindre tätorter som landsbygd, avseende exempelvis 

mötesplatser, turism, cykelvägar, lekplatser och VA. 

Landsbygdspaketet är under utarbetande inom Stadsmiljö. Programmet avser att göra en analys och 

prioritering av projekt på landsbygden såsom belysning, beläggning, parker, grönstråk och naturliga 

mötesplatser. Verksamheten har deltagit i planen för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032. 

Genomförande av VA-planen fortsätter. 

Utförarservice utför tjänster i hela kommunen. Måltid och lokalvård är verksamma i alla kommunens 

verksamhetsfastigheter och drift och underhållsverksamheten sköter mötesplatser, lekplatser, renhållning 

och VA-arbeten i hela kommunen.   
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Nämnden för kultur, idrott och fritid 

Nämnden för kultur, idrott och fritid två mål som bedöms vara helt uppfyllda, två mål är delvis 

uppfyllda samt ett mål som är ej uppfyllt. 

 Hållbart Samhälle 

Skapa en god livsmiljö och öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade 

mötesplatser för alla åldrar. 

Verksamheterna har varit aktiva i nätverk för flyktingmottagande, till exempel genom att i samarbete 

med Agera och Röda korset sätta ihop välkomstpaket och gratis aktiviteter. 

Vi har invigt två konstnärliga gestaltningar på Villanskolan: Kosmos av Guangjuan Zhang och 

Biblioteket av Tore Wallert. Johanna Schartau´s verk Fasadklättrarna, vilken är en gestaltning vid 

Hjärnarps Idrottshall, stod klar för montering under sommaren. Två gestaltningsuppdrag har utlysts för 

Stationsområdet och Skateparken. Den för skateparken ska tas fram i dialog med brukarna och 

Ängelholmshem. 

 Inkludera invånare 

Vara en möjliggörare genom stärkt dialog med medborgarna och ökat samarbete med det civila 

samhället. 

Verksamheten har fortsatt en kartläggning av civila samhället och hur samverkan med kommunen kan 

utvecklas och stärkas och resultatet presenteras inom kort. Det har även utvecklats processer för att 

teckna ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Skyddsjouren och Brottsofferjouren. 

För att sätta fokus på ungdomsinflytande har det genomförts en tredagarskongress tillsammans med 

Ungdomsfullmäktige och Sveriges Ungdomsråd (SVUNG). Avtalet med Ängelholms konstförening 

avseende Galleri Moment i det ombyggda Stadsbiblioteket har också förnyats. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Tar tillvara medarbetarnas kompetens, erfarenhet och kreativitet genom att ge möjlighet till 

utveckling. 

Huvuduppdrag Samhälle har genomfört en organisationsförändring som trädde i kraft i mars 2022 med 

syfte att utveckla och effektivisera sina verksamheter. För nämndens räkning har två nya enheter bildats 

genom sammanslagningar: Museer, konst och kultur samt Bad, idrott och fritid. 

 Starkt företagsklimat 

Genom stärkt samverkan med näringslivet bidrar vi till att skapa ett attraktivt Ängelholm med 

ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser. 
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Den traditionsenliga Ljusfesten planerades och genomfördes av arbetsgrupp med representanter från 

både näringsliv och föreningar. Nytt för i år var stärkt samverkan inom ramen för Soso. Inför sommaren 

2022 gjordes en större kommunikationskampanj i syfte att lyfta fram alla de offentliga evenemang som 

på olika sätt fått stöd från kommunen och som är att betrakta som besöksanledningar för kommunen. 

 Lokalförsörjning 

Verka för att föreningslivet har tillgång till lokaler samt öka nyttjandegraden och se över avtal 

för att uppnå lika förutsättningar 

Under 2022 har projektenheten påbörjat arbetet med att uppföra nya moderna omklädningsrum på 

Hjärnarps IP respektive Vejbystrands IP. 

Upphandling av nytt system för lokalbokning och föreningsadministration har genomförts i syfte att 

underlätta både lokalbokningar för föreningar och privatpersoner samt övrig föreningsadministration. 
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Miljö och tillståndsnämnden 

Miljö och tillståndsnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt, två mål delvis uppfyllda och ett 

mål ej uppfyllt. 

 Hållbart samhälle 

Stärka arbetet och uppföljningen av miljökrav i upphandlingar. Öka andelen skyddad natur. 

Hållbarhetsenheten jobbar med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Under året jobbar vi 

med krav respektive uppföljningar i totalt 25 upphandlingar. En naturinventering inför naturreservat i 

Hjärnarp 1:1 har påbörjats. För Kronoskogen är naturinventeringen klar och arbete pågår med att ta 

fram skötselplan och föreskrifter. En våtmark på ViIlhelmsfält har färdigställts och en våtmark i 

Spannarp påbörjats. 

Alkoholhandläggarna har tillsammans med volontärer genomfört kampanjen Varannan vatten på 

Ekebofestivalen. Kampanjen är en förebyggande insats för att minska alkoholkonsumtionen och 

berusningsdrickandet i samband med event. 

 Inkludera invånare 

Tillgängliggöra information om naturområden till alla (nya) medborgare 

Hållbarhetsenheten har påbörjat arbetet med att titta på hur man på bästa sätt kan tillgängliggöra 

information om naturområden till medborgarna. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Personalen har en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling 

Verksamheten samverkar med andra kommuner med nyckeltalsuppföljning för att jämföra 

arbetsbelastning, har veckoenkäter med arbetsmiljöfrågor för att snabbt kunna agera och har 

regelbundna avstämningar för att tidigt fånga upp ohälsa. Miljöenheten har omfördelat arbetsuppgifter 

för att minska stressnivån och göra arbetet mindre sårbart. 

Verksamheten arbetar med att ge förutsättningar att kombinera familjeliv, fritid och arbete genom 

flexibla arbetstider, digitala verktyg och visst distansarbete. Medarbetarna deltar i olika 

samverkansforum, grupper och utbildningar inom våra arbetsområden. Inom livsmedelskontrollen får 

nyanställda utbildning via Livsmedelsverkets digitala utbildningsportal. 

 Starkt företagsklimat 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. 

Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och 

skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv. 



        41 (53) 

 

 

Samtliga medarbetare har utbildats med fokus på kommunikation i skrift, och har haft uppföljande 

workshop efter serviceutbildningen 2021. 

Vi har påbörjat en fördjupad analys av NKI-resultaten och av vad som är viktigast att fortsätta utveckla. 

Verksamheten deltar i Företagsklimatgruppen och Företagslotsen. Vi vill stötta företag att bedriva 

verksamhet långsiktigt hållbart för invånarnas hälsa och miljön, och medverkar tidigt i interna processer. 

Styrda e-tjänster bidrar till att minska ledtider och tidigt få in rätt underlag. 

Vi har: 

• upprättat e-tjänst för anmälan enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter och informerat 

butikerna om lagändringens påverkan. 

• gjort informationsutskick om kontroll av allergena ingredienser i mat, för att förbereda för 

kontrollen och öka företagens kunskap. 

• anordnat en tvådagars utbildning för krögare i ansvarsfull alkoholservering. 

 Större inflytande för miljöfrågorna i planprocesserna 

Att nämnden har möjlighet att formellt yttra sig i planer där miljöaspekterna inte har beaktats i 

planprocessen 

Vi har haft dialog med planchef om nuvarande upplägg i planprocessen och om informella möjligheter 

att lämna synpunkter. 

  



        42 (53) 

 

 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt och två mål är delvis uppfyllda. 

 Hållbart Samhälle 

Överförmyndarnämndens syfte är att se till att alla Ängelholms invånare, även de som av olika 

skäl har svårt att hävda sin egen rätt, kan vara trygga och ha en jämlik tillgång till samhället. 

Utifrån tillsynsmyndighetens (Länsstyrelsens) senaste granskningsrapport samt flertalet av de under året 

rapporterade nyckeltalen bedöms verksamheten som helhet vara välskött och väl dimensionerad för att 

ge målgruppen (huvudmännen) tryggt och rättssäkert stöd. Det som drar ner måluppfyllelsen är att det 

är fortsatt svårt att rekrytera och behålla kompetenta och erfarna ställföreträdare. I flera ärenden är 

väntetiden för att få en god man eller förvaltare alltför lång. Detta visas också i aktuellt nyckeltal där 

antalet ärenden där vi söker ställföreträdare (ögonblicksbild per den siste i varje månad) ökat från 10-12 

under årets första månader till 25 i slutet av juli. 

 Inkludera invånare 

Genom att utveckla stödet till ställföreträdare och undersöka vad huvudmannen vill och behöver 

ska överförmyndarnämnden ge god service och skapa möjligheter att delta i samhället för de 

invånare som hade haft sämre möjligheter annars. Särskilt fokus ska ligga på huvudmannens 

syn på och inflytande över det stöd hen får. 

I verksamhetsplan för 2022 ingår aktiviteter som syftar till att utveckla stödet till ställföreträdarna genom 

bland annat bättre utbildning och nätverkande ställföreträdare emellan. Dessutom ingår att ta fram 

metoder för att undersöka hur huvudmannen ser på det stöd som hen får ifrån överförmyndarnämnden. 

I dessa delar har arbetet inte hunnit så långt som kunde önskas. Bland annat på grund av en avgång i 

handläggargruppen, som består av totalt fyra personer. Arbetet med dessa aktiviteter kommer återupptas 

under hösten 2022 och löpa in i 2023. Nyckeltal gällande granskning av årsräkningar visar att en större 

del av årsräkningarna är granskade så tidigt som den 31 augusti. Detta är ett mycket bra resultat som drar 

upp måluppfyllelsen. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Handläggarna är avgörande för att nämnden ska lyckas med sitt grunduppdrag och nå 

framgång i sina åtaganden gentemot huvudmän och ställföreträdare. Det är essentiellt att 

handläggarna har bra möjligheter i form av kontinuerlig kompetensutveckling, effektiva 

processer och systemstöd samt inflytande över utvecklingsfrågor. Detta ska märkas i 

prioriteringar i nämndens budget och genom de utvecklingsuppdrag nämnden ger till 

verksamheten. 
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Handläggarna har deltagit i, eller haft möjlighet att delta i, flera kompetensutvecklingsinsatser under 

2022. Samtliga handläggare arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och har inflytande över genomförandet. 

Nu senast planering av och framtagande av material kring kommunikationsinsats för rekrytering av gode 

män. 

Upphandling gällande nytt verksamhetssystem, som ska ersätta nuvarande föråldrat 

handläggningssystem, är i uppstartsskedet. 
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AB Ängelholmshem 
AB Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla hyresbostäder för invånarna i Ängelholms 

kommun. Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Med 

drygt 3 300 lägenheter är Ängelholmshem den största ägaren av bostadsfastigheter med hyresrätter i 

Ängelholms kommun. 

Måluppföljning 
AB Ängelholmshems tio mål är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv och ledningens 

bedömning är att dessa kommer att vara uppfyllda till årsskiftet. 

 Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm  

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i genomsnittsnitt. Under 2020-

2022 har 282 lägenheter uppförts, huvudsakligen på Nya Saftstationen. Bolaget har arbetat fram en 

nyproduktionsportfölj omfattande cirka 600 potentiella bostäder. Beroende på hur konjunkturen 

utvecklar sig avser bolaget att anpassa projektens storlek efter den ekonomiska risken. Alltjämt med en 

genomsnittlig produktion om 60 bostäder per år i de delar där Ängelholmshem är representerade. 

 Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där 

bolaget verkar 

79 % av Ängelholmshems bostäder består av två- och trerumslägenheter, vilket är den storlek på 

lägenheter som efterfrågats mest av marknaden. Ängelholmshem avser att öka sin representation av 

boende för äldre, genom fler senior- och trygghetsboenden. 

 Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara en öppen och inkluderande 

kommun 

Kundundersökningen från 2021 visar att en tydlig majoritet av hyresgästerna är mycket nöjda och 

bostadsområdena upplevs som trygga. Under året har en ny mer decentraliserad förvaltningsorganisation 

implementerats för att komma närmare hyresgästerna och öka nöjdheten. Bolaget arbetar systematiskt 

för att öka tryggheten för hyresgästerna, bland annat genom sänkta inkomstkrav, ökat övertag av eget 

kontrakt från sociala lägenheter, 30 sommarjobbare, områdessatsning på Papegojan, läxhjälp och 

sponsring av ett 30-tal föreningar. Bolaget erbjuder sociala kontrakt till omkring 120 hushåll. Tio av 

dessa med hyresgaranti. 

 Koncernsamordning 

Bolaget har ett samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet som kommer stötta bolaget i 

kommande upphandlingar och öka koncernsamordningen inom inköpssidan. Ängelholmshem har under 

året ingått att samarbetsavtal med kommunens digitaliseringsenhet för samkörning av IT-driften. 

Ängelholmshem och kommunens fastighetsenhet har omförhandlat samtliga lokalavtal för att få en 

harmonisering av lokalförvaltningen inom koncernen.  
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 Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan  

Energiförbrukningen har minskat med 32 % i jämförelse med 2007 års nivå. Nya bostadshus uppförs 

som Miljöbyggnad Silver eller motsvarande standard och fordonsparken tankas med 100 % 

fossilbränslefritt drivmedel. Den egna energiproduktionen ökas systematiskt och Ängelholmshem är 

miljödiplomerade.  

 Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga  

Ängelholmshem har vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under 

sommarlovet erbjuder Ängelholmshem sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse, lek och fysisk 

aktivitet i samarbete med föreningslivet. Läxhjälp arrangeras för mellan- och högstadieelever i utvalda 

områden.   

 Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur  

Ängelholmshem har under året stöttat ett trettiotal organisationer och evenemang som ägt rum i 

kommunen, exempelvis Rögles Grönvit Hållbarhet, och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder 

bland annat fri simundervisning för alla hyresgäster som inte är simkunniga. Bolaget samarbetar även i 

olika samhällsutvecklingsfrågor med Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer och privata 

aktörer. 

 Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och 

verksamheter 

Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis 

Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under 

2022 har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga 

kan idrotta och få en meningsfull fritid. Ängelholmshem har näringslivsförtur till bostad för dem som 

flyttar till kommunen och har ett yrke som bidrar till kommunens utveckling.  

 Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap  

Bolaget har ett samverkansavtal med de fackliga representanterna för ett tillfredsställande 

medarbetarinflytande. Medarbetarenkäter som delas ut tre till fyra gånger per år visar på en mycket god 

medarbetarnöjdhet. Bolaget har implementerat ett ”hälsoårshjul” med ett tjugotal olika arrangemang 

som drivs av medarbetare. 

 Ängelholmshem ska bejaka mångfald  

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett 

naturligt inslag. Ängelholmshem anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas 

vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. Bolaget arrangerar 

värderingsverkstäder och bokcirklar för att öka medvetandet om mångfaldens betydelse.  
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Bolagets ekonomi 
Ängelholmshem prognostiserar intäkter för helåret till 302,0 mnkr jämfört med budget på 299,1 mnkr 

vilket ger en avvikelse på +2,9 mnkr.  

Bolagets kostnader prognostiseras till -226,0 mkr vilket ger en avvikelse på -2,9 mnkr mot budget på -

224,0 mkr. Det prognostiserade rörelseresultatet är därmed i nivå med budget. 

Finansiella poster budgeterades till -31,9 mnkr och prognostiseras till -35,1 mnkr. Det prognostiserade 

resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgår därmed till 40,0 mnkr jämfört med budget 43,2 

mnkr, vilket ger -3,2 mnkr i avvikelse mot budget. 

Resultaträkning för AB Ängelholmshem            

mnkr Utfall per 

2022-08-31 

Budget per 

2022-08-31 
Avvikelse Årsbudget 

Helårs-

prognos 

Rörelsens intäkter 202,1 197,9 4,2 299,1 302,0 

Rörelsens kostnader -146,4 -147,9 1,5 -224,0 -226,9 

 - därav avskrivningar -41,3 -43,7 2,4 -65,5 -65,4 

Rörelseresultat 55,7 50,0 5,7 75,1 75,1 

            

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -21,5 -22,8 1,3 -31,9 -35,1 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 34,2 27,2 7,0 43,2 40,0 

Bokslutsdispositioner m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT 34,2 27,2 7,0 43,2 40,0 

Södra sjukhusområdet eldhärjades i mars där fem av byggnaderna totalförstördes och ett omfattande 

rivnings- och saneringsarbete inleddes. Hyresintäkterna prognostiseras påverka bolaget negativt med -5,2 

mnkr för helåret, samtidigt som en försäkringsersättning har erhållits på 5,0 mnkr. 

På stationsområdet har nybyggnationen på Nya Saftstationen slutförts. Förutom lägenheter har 

Ängelholmshem uppfört lokaler för mindre verksamhet samt LSS-boenden. Projektet är slutfört och 

hyresgästerna har flyttat in. Vakansgraden för bostäder och lokaler är bättre än budgeterat och 

prognostiseras därmed ge ett överskott för helåret. 

Inom fastighetskostnader prognostiseras ökade kostnader för året, då Ängelholmshem delvis drabbas av 

de högre priserna på energi. Bolaget har sett ökade kostnader för framför allt värme och el. Vidare har 

det slutits ett nytt avtal inom fastighetsskötsel som genererar högre kostnader framöver och bolaget är 

även drabbat av ökade kostnader för försäkringsskador och vattenskador. En del av kostnaderna är 

hänförligt till Södra sjukhusområdet där bolaget även har erhållit försäkringsersättning. Det planerade 
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underhållet ligger fortsatt efter planen, som trots en ökad aktivitet framåt prognostiseras ge ett överskott 

för året. En del budgeterade åtgärder kommer att senareläggas till kommande år.  

Fastigheten Skräddaren 3 har sålts för 6,1 miljoner och slutreglering är gjord. Skräddaren 3 är en 

obebyggd fastighet på 4144 kvm som ligger längs med Klippanvägen. Försäljningen av fastigheten 

medför ett ökat resultat för året på 5,4 mnkr. 

De höjda räntenivåerna har inte påverkat bolaget nämnvärt under inledningen på året, men det kommer 

att få en påverkan på helåret och prognostiseras därför för helåret till 3,2 mnkr i ökade 

finansieringskostnader jämfört med budget.  

Investeringar  
Projekten följs kontinuerligt upp gentemot deras totala budget. Ängelholmshem har de senaste åren haft 

ett större projekt avseende nyproduktion, men planerar årsvis även för investeringar avseende 

ombyggnation, planerat underhåll och energiinstallationer. 

Investeringar för AB 

Ängelholmshem             

mnkr Totalt 

utfall 

Total 

budget 

Total 

prognos 

Utfall per 

2022-08-31 
Årsbudget 

Års-

prognos 

Investeringar 811,6 840,1 787 66,6 174,1 113,0 

              

De största projekten avser             

Nya saftstationen 713,8 782,1 749,5 46,6 116,4 82,3 

På stationsområdet har Nya Saftstationen uppförts i två etapper där den första etappen med 154 

lägenheter var färdigställd och inflyttad under 2021. Andra etappen med 117 lägenheter färdigställdes 

enligt plan med inflyttning maj 2022. Totalt har 271 lägenheter som varierar från 2 rum och kök på 46 

m² till 4 rum och kök på 106 m² tillförts beståndet. Förutom lägenheter har Ängelholmshem även 

uppfört fyra lokaler och en så kallad "bokal" i kvarteret. En bokal är en kombinerad bostad och lokal för 

mindre verksamhet. Det finns även två LSS-boenden i kvarteret med totalt tolv lägenheter. 

Ängelholmshem tar årligen fram en plan för investeringar relaterat till underhåll. Pågående projekt avser 

såväl nybyggnation av miljöhus, som renoveringar av exempelvis fönster och dörrar samt reparation av 

tvättstugor.  Bolaget har ett pågående projekt på Linden 23 i Munka Ljungby som avser planerat 

underhåll med utbyte av tak, dörrar och fönster. Projektet påbörjades föregående år och planeras 

slutföras under året.  

Framtiden 
Under de närmsta åren kommer Ängelholmshem driva ett områdesutvecklingsprojekt på 

bostadskvarteret Papegojan. Inom projektet kommer bland annat bolagets bosociala arbete intensifieras, 
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ett energipilotprojekt med solceller och laddinfrastruktur startas upp samt områdets fysiska miljö 

kommer att ses över. Därtill kommer bolaget ta fram en energistrategi med plan över hur solceller och 

laddningsmöjligheter för elfordon kan utvecklas i beståndet.  

Bolaget kommer också fortsätta planerna att uppföra nya bostäder i centrala Munka Ljungby på 

fastigheten Lundvivan 1 och vill vara en aktiv del i stadsutvecklingsprojektet kring Södra 

Sjukhusområdet. Ängelholmshem vill också aktivt söka samverkan och hitta nya samarbetsprojekt med 

ägaren och näringslivet i kommunen. 
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AB Ängelholmslokaler 
Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. 

Ängelholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra 

lokaler i den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen 

med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Som ett led i att tillsammans med kommunen skapa 

större transparens och tydligare processer påbörjar bolaget nu förstudier när lokalförsörjningsplanen är 

fastställd. Därmed finns bättre underlag när beställningarna görs. 

Måluppföljning 
AB Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv. För 

dessa mål har AB Ängelholmslokalers styrelse tagit fram en affärsplan för 2022–2024 som brutits ned i 

en verksamhetsplan för samma period. Tiden för verksamhetsplanens genomförande har i vissa fall 

justerats men ledningens uppfattning är att målen i affärsplanen kommer att nås inom utsatt tid. 

 Koncernsamordning 

Byggnadsinventering av samtliga gruppboenden är genomförd, sammanställningen ligger till grund för 

kommunens rapport Upprustningsbehov av gruppbostäder i Ängelholms Kommun. Samtliga skyddsrum 

har inventerats under 2022. Standarden är acceptabel och underhåll så som tätning av lister och rensning 

av brunnar har avropats. 

 Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan  

Bolaget har tagit beslut om en ekonomisk modell för investering i energiåtgärder. Inventering av 

lämpliga tak för solceller pågår. Den ackumulerade energianvändningen har sedan 2009 minskat med 

drygt 30%. Under första kvartalet har en rutin för hantering av fast inredning och inventarier vid 

rivning/renovering eller avyttring fastställts. 

 Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med vision 2035 

Representant från bolaget har deltagit i kommunens interna visionsarbete och bolaget har tillsammans 

med Ängelholmshem genomfört workshop om Vision 2035. Ängelholmslokalers projektplansmall har 

uppdaterats med avsnitt om visionen 2035. 

 Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap  

Ett årshjul för arbetsplatsträffar har tagits fram som ett stöd för chefer och medarbetare. Bolaget har 

tillsammans med Ängelholmshem under våren lanserat ett hälsoårshjul med hälsofrämjande aktiviteter.  

Under året har mötesfri dag införts som rekommendation för samtliga medarbetare. Införandet av SLA 

(Service Level Agreement) vid årsskiftet tydliggjorde personalbrist bland vaktmästare var på en 

rekryteringsprocess som fortgår påbörjades under första kvartalet. 
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 Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald  

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett 

naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas 

vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. 

Bolagets ekonomi 
Ängelholmslokaler prognostiserar intäkter för helåret till 221,7 mnkr vilket är +13,6 mnkr i jämförelse 

med 208,1 mnkr som budgeterades.  

Bolagets kostnader prognostiseras till -185,1 mnkr jämfört med budget -193,7 mnkr vilket ger en positiv 

avvikelse på +8,6 mnkr. Rörelseresultatet estimeras för helår till 36,6 mnkr mot budget 14,4 mnkr vilket 

ger ett budgetöverskott på 22,2 mnkr.  

Finansiella poster budgeterades till -7,2 mnkr och prognostiseras till -16,4 mnkr. Det prognostiserade 

resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgår därmed till 20,2 mnkr jämfört med budget 7,2 

mnkr, vilket ger +13,0 mnkr i avvikelse mot budget. 

Resultaträkning för AB Ängelholmslokaler        

mnkr Utfall per 

2022-08-31 

Budget per 

2022-08-31 
Avvikelse Årsbudget 

Helårs-

prognos 

Rörelsens intäkter 148,4 138,7 9,7 208,1 221,7 

Rörelsens kostnader -118,9 -127,3 8,4 -193,7 -185,1 

 - därav avskrivningar -43,9 -43,9 0,0 -65,9 -67,4 

Rörelseresultat 29,5 11,4 18,1 14,4 36,6 

            

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -8,8 -4,4 -4,4 -7,2 -16,4 

Resultat efter finansiella intäkter och 

kostnader 
20,7 7,0 13,7 7,2 20,2 

Bokslutsdispositioner m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT 20,7 7,0 13,7 7,2 20,2 

 

Bolaget prognostiserar ett överskott på rörelsens intäkter med +13,6 mnkr kopplat till två äldreboenden 

som tidigare ställts om inför ombyggnationer och ett vårdboende inför rivning. De två äldreboendena 

har under året ställts om för att bli evakueringsboenden åt Migrationsverket och under hösten kommer 

kommunen använda matsalen på ett av boendena och budgetering av vakanserna medför att de 

prognostiserade hyresintäkterna överstiger budget. Den tidigare Villanskolan har tillfälligt delvis tagits i 

anspråk som förskola för de barn vars lokaler på Södra Sjukhusområdet brann, vilket genererar 
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hyresintäkter som inte budgeterats. Vidare påverkas rörelsens intäkter positivt av högre 

kundbeställningar samt en reglering mot kommunen som inte budgeterades.  

Inom fastighetskostnader prognostiseras lägre kostnader för helåret, främst relaterat till planerat 

underhåll. Budgeten för planerat underhåll släpptes inte förrän vid årsskiftet, vilket medförde att 

upphandlingar påbörjades först under året. Trots att flera arbeten är beställda kommer en del av de 

budgeterade åtgärderna inte att kunna genomföras under året. Bolagets helårsprognos påverkas dock 

samtidigt negativt avseende kostnader för värme och el delvis beroende på de högre priserna på energi. 

Vidare förväntas ökade kostnader inom fastighetsskötsel främst avseende arbete med utemiljö, sotning 

och brandskydd samt skyddsrums- och lekplatsbesiktningar samt ökade kostnader för byggåtgärder efter 

fuktskada på en förskola. I helårsprognosen förväntas även lägre kostnader än vad som har budgeterats 

avseende konsultarvoden, exempelvis kopplats till en inventering av planerat underhåll samt NKI-

undersökning (Nöjd kundindex) 

Bolaget har under året avslutat en checkkredit i SEB och de höjda räntenivåerna kommer att få en 

påverkan på helåret och prognostiseras därför för helåret till 9,2 mnkr i ökade finansieringskostnader 

jämfört med budget.  

Investeringar 
Projekten följs kontinuerligt upp gentemot deras totala budget. Ängelholmslokaler har de senaste åren 

haft ett större projekt avseende nyproduktion, men planerar årsvis även för investeringar avseende 

ombyggnation, planerat underhåll och energiinstallationer. 

Investeringar för AB Ängelholmslokaler         

mnkr 
Totalt utfall 

Total 

budget 

Total 

prognos 

Utfall per 

2022-08-31 
Årsbudget Årsprognos 

Investeringar 108,2 492,0 745,1 75,5 458,0 136,1 

              

De största projekten avser             

Söndrebalj - idrottshall 41,5 62,0 62,0 28,3 55,0 48,8 

Tegelgårdens förskola 30,4 63,9 78,9 25,0 10,0 25,0 

Kungshaga vårdboende 6,5 105,0 187,4 6,1 104,3 28,0 

Åsbytorp vårdboende 5,3 136,0 207,4 3,9 135,5 6,0 
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Nybyggnation av Söndrebaljshallen, en ny idrottshall i Hjärnarp har pågått i drygt ett år och beräknas 

vara färdigställd under hösten. Söndrebaljshallen är en fullstor idrottshall med plats för 300 personer och 

hallen går att dela upp med hjälp av skiljevägg till mindre planer. Idrottshallen rymmer flera 

omklädningsrum, kontor, kök, kiosk samt lektionssalar/samlingssalar.  

Tegelgårdens förskola avser rivning av tidigare byggnad samt nybyggnation. Rivningsarbete påbörjades i 

slutet av 2021, men markprover visade att omfattande sanering av marken krävdes. Marksaneringen 

fortskrider. Kungshaga vårdboende lämnades över från verksamheten sommaren 2021 för 

ombyggnation och projekteringen fortgår. Karlsgårdens vårdboende planeras att byggas om till förskola 

och färdigställas under 2023. Åsbytorps vårdboende avser rivning samt nyproduktion. Rivningen är 

slutförd och byggstart för nytt vårdboende planerat till kommande år. 

Andra pågående projekt är Vejbystrands friluftsbad med bland annat renovering av badets 

vattenreningsanläggning samt nybyggnation av teknikhus och en nybyggnation av Söndrebaljs LSS med 

12 platser fördelat på två enheter. 

Framtid 
Projektering av Åsbytorp vårdboende pågår och planeras stå färdigt sommaren 2024. Ombyggnationen 

av Kungshaga och Karlsgården, de tomställda äldreboenden som ställts om till evakueringsboenden åt 

Migrationsverket, kommer att påbörjas under 2023. Samtidigt påbörjas upprustningskedjan av 

kommunens samtliga gruppboenden. 

Tegelgårdens förskola planeras att bli klar innan årsskiftet 2023/2024. Därefter kan gamla Villanskolans 

rivning slutföras då förskolebarnen som vistas där kan flyttas till paviljongerna som nu används för 

Tegelgårdens förskola. Nya skyddsrum på Villanskolan kan då stå färdiga enligt beslut ifrån MSB innan 

interimistiskt slutbevis för nya Villanskolan och går ut. 

Ängelholm är en växande kommun och Ängelholmslokalers fastighetsportfölj kommer de närmaste åren 

att växa genom främst nyproducerade skolor och förskolor. 

Byggstart för nya förskolor planeras i Össjö, Strövelstorp och på Fridhem under 2023.  

Projektering av ny skola i Munka Ljungby skall vara färdigställd och byggstart för ny skola på Fridhem. 

Samtidigt skall ytterligare elevytor skapas på Össjö skola och Kungsgårdsskolan. 

Införandet av kundansvariga förvaltare (där kund definieras som respektive huvuduppdrag inom 

kommunen) genomfördes under våren 2022. Därefter har en dialog förts inom ledningsgruppen gällande 

ytterligare behov av organisatoriska förändringar för att rigga organisationen så att den klarar att möta de 

förändringar som vi står inför. Såväl volymökningar som att komplexiteten i rollen som förvaltare med 

såväl fastighetsägaransvar som ansvar för personal ständigt ökar. Ledningen planerar därför att dela upp 

förvaltarrollen i Förvaltare med personalansvar samt Teknisk förvaltare. Mer dedikerade arbetsuppgifter 

förväntas ge en lugnare arbetssituation och större möjlighet till att vidareutveckla verksamheten inom 

såväl ledarskap som fastighetsförvaltning.  
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Ängelholms Flygplats AB 

Årets Verksamhet 
2022 inleddes med en ny smittvåg (omikron), skärpta restriktioner och därmed lågt resande. Under årets 

första kvartal var resandet en tredjedel av ett normalt år (2019) för att sedan öka till drygt 50% resande. 

Prognosen för helåret är drygt 190 000 resenärer jämfört med 119 642 ifjol och 386 971 passagerare 

2019. I prognosen ligger en återhämtning i affärsresandet, och för branschen, under hösten när 

förhoppningsvis mässor och konferenser åter kommer igång. Jämfört med de första prognoserna, med 

en avklingande pandemi under sommaren 2020, har återhämtningen förskjutits drygt två år.  

Ekonomisk analys 
Prognosen för helåret är ett resultat efter finansiella poster på -0,6 mnkr och 51% resande jämfört 2019. 

Under året har bolaget efter regeringsbeslut om utökat driftsstöd till icke statliga flygplatser erhållit 14,1 

mnkr i stöd, jämfört med 3,4 mnkr ifjol i omställningsstöd och stöd för korttidspermittering.  SAS 

chapter-11 förfarande i USA (e g företagsrekonstruktion) har inte påverkat Ängelholms flygplats. 

Intäkter från flygbolag och resenärer är cirka 27 mnkr lägre jämfört med före pandemin, och 

driftskostnaderna har genom besparingsprogram, inkluderat personalneddragningar, minskat med 14 

mnkr. 

Framtid  
Arbetsrelaterade resor kommer i det korta perspektivet att öka, men den långsiktiga trenden när vi lärt 

oss använda digitala möten är svårare att dra några slutsatser om. Troligt är att det blir en ny lägre platå 

för inrikesresandet, jämfört före pandemin. 

Branschens framtid beror på dess förmåga att ställa om för att minska sin klimatpåverkan. Inrikesflyget i 

Sverige står för cirka 1% av växthusgaserna enligt ekonmifakta.se och globalt arbetar flygbranschen 

intensivt med att utveckla förnybart flygbränsle, elflyg, vätgas och hybridlösningar. Ängelholms Flygplats 

bidrag i omställningsarbetet är den pågående certifiering för ACA (Airport Carbon Accreditation) med 

ackrediteringsnivå 3+ (Neutrality) för att med en mindre kompensation bli en klimatneutral flygplats. 



Till

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för
Ängelholms kommu n 2022-08-31
Enligt kommunallagen ska revisorema bedöma om resultatet i delårsrapporten âr
florenligt med de mål som fullmäktige beslutat om i budgeten. Revisorernas
skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten. Bedömningen bygger på en
översiktlig granskning av delårsrapporten vilken fogas till denna bedömning.

Det prognostiserade resultatet fiir helåret uppgår till 121,9 mnkr, vilket är 74,2
mkr högre än budget. Nämndema prognosticerar en positiv awikelse om 15,9
mnkr och merparten av nämnderna prognosticerar ett utfall nära budget.

I delårsrapporten redovisas sex mål varav ett benämns som finansiellt mål och res-
terande fem som verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning. Nämn-
dernas utvecklingsmål/verksamhetsmål inkluderas inte i utvärderingen av god
ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar att nämndemas utvecklingsmål på ett
tydligare sätt inkluderas i utvärderingen av god ekonomisk hushållning.

Delårsrapporten är upprättad enligt lag och anvisningar. I granskningen har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs-
bokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokforing och redovisning.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet i allt väsentligt är ftirenligt med
de mål fullmäktige beslutat om.

Angelholm den 9 november 202
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Enbjerde

a
Gunilla Hildestrand

-%,Åttar/
Ulla Olsson

+/-^ì E^¡^agl
-Kurth EngvÞâll \

þ4rrÇl
Rolf Ekbergl

S.u*.. â'r3.-,

Bilaga: Granskning av delårsrapport2}22, KPMG
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 238 Dnr. KS 2022/115 

Redovisning kommunalt partistöd för år 2021 

Ärendebeskrivning 
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av 
kommunallagen, 4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har 
fattat beslut om omfattningen och formerna för partistödet. 

Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-
damål som är avsett i lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december 
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-riodens 
utgång. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur 
mottagaren har använt stödet ska bifogas till redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlå-
ter att inkomma med redovisningen och granskningsrapporten. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 23 september 

2022 

• Redovisning av partistöd 2021 inkl. granskningsintyg från: 
Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Kristdemokraterna 
Engelholmspartiet 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 

Fanny Krumlinde Handreck (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att notera inkomna redovisningar av partistöd år 2021. 

Beslutet ska expedieras till 
• De politiska partierna 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 185 Dnr. KS 2022/115 

Redovisning kommunalt partistöd för år 2021 

Ärendebeskrivning 
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av 
kommunallagen, 4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har 
fattat beslut om omfattningen och formerna för partistödet. 
 
Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-
damål som är avsett i lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december 
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-riodens 
utgång. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur 
mottagaren har använt stödet ska bifogas till redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlå-
ter att inkomma med redovisningen och granskningsrapporten. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 23 september 

2022 

• Redovisning av partistöd 2021 inkl. granskningsintyg från: 
Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Kristdemokraterna 
Engelholmspartiet 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Liss Böcker (C) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att notera inkomna redovisningar av partistöd år 2021. 

Beslutet ska expedieras till 
• De politiska partierna 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 239 Dnr. KS 2019/577  

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år 

Ärendebeskrivning 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten. 

I detta ärende redovisas de motioner som per den 17 oktober 2022 inte har be-retts 
färdigt inom ett år från inlämnande. 
 
Dnr Inkommen Motion 
2021/132 
 

2021-03-31 Motion från Susanne Sandström (V) om förslag att 
motverka våld i hemmet med Huskurage 

2021/339 2021-09-09 Motion från Lars Nyander (S) om Kommunalt 
Agenda 2030 råd - för ett hållbar Ängelholm 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 17 oktober 2022. 

Yrkande 
Fanny Krumlinde Handreck (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 186 Dnr. KS 2019/577 

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år 

Ärendebeskrivning 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten. 
I detta ärende redovisas de motioner som per den 17 oktober 2022 inte har be-retts 
färdigt inom ett år från inlämnande. 
 
Dnr Inkommen Motion 
2021/132 
 

2021-03-31 Motion från Susanne Sandström (V) om förslag att 
motverka våld i hemmet med Huskurage 

2021/339 2021-09-09 Motion från Lars Nyander (S) om Kommunalt 
Agenda 2030 råd - för ett hållbar Ängelholm 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 17 oktober 2022. 

Yrkande 
Liss Böcker (C) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen. 

 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Nämndsekreterare 
Abdirizak Yusuf Muhamed 
Telefon 
MuhamedAbdirizak.Yusuf@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2019/577 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-10-17 
 

Redovisning av obesvarade motioner äldre än ett år 

Ärendebeskrivning 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska re-
dovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på full-
mäktige en gång på våren och en gång på hösten. 

I detta ärende redovisas de motioner som per den 17 oktober 2022 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 17 oktober 2022. 

 Utredning 
Dnr Inkommen Motion 

2021/132 

 

2021-03-31 Motion från Susanne Sandström (V) om förslag att 
motverka våld i hemmet med Huskurage 

2021/339 2021-09-09 Motion från Lars Nyander (S) om Kommunalt 
Agenda 2030 råd - för ett hållbar Ängelholm 

. 

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

att godkänna redovisningen. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 240 Dnr. KS 2021/487 

Svar på uppdrag om långsiktigt hållbar modell för 
trygghetsvärdar på trygghetsboenden 

Ärendebeskrivning 
Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 
och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 
kommunala och privata trygghetsboenden.  

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet i oktober 2022 och föreslår 
en modell där aktiviteter arrangeras på trygghetsboenden, i likhet med den övriga 
träffpunktsverksamhet som enheten aktiviteter och stöd redan bedriver. Nämnden 
föreslår också att subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler upphör i 
sin helhet december 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2022 
• Protokollsutdrag NOS den 18 oktober 2022, § 144 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-26 
• Rapport Gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden  - Utredning, En långsiktig 

hållbar modell, daterad 2022-09-26 
• Beslut kommunfullmäktige den 15 november 2021 §202, 2021/1 

Yrkande 
Ordförande Robin Holmberg med instämmande från Maija Rampe (M), Liss 
Böcker (C), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom Carlsson (L) och Lars 
Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande 
återrapportering till kommunstyrelsen senast november 2023 

Patrik Ohlsson (SD) yrkar kommunfullmäktige ska föreslås besluta att anta 
förslaget i enlighet med modell 2 med införande från och med januari 2024 samt att 
Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler 
upphör i sin helhet december 2023 samt att trygghetsvärdar på kommunalt drivna 
trygghetsboendena, Viktoriagården och Willan avvecklas. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer sitt arbetsutskottets förslag och sitt eget 
tilläggsyrkande mot Patrik Ohlssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifall arbetsutskottets förslag med ordförandes tilläggsyrkande.   

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  anta förslaget i enlighet med modell 3 med införande från och med januari 
2024.  

att  Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och 
gemensamhetslokaler upphör i sin helhet december 2023 samt att 
trygghetsvärdar på kommunalt drivna trygghetsboendena, Viktoriagården och 
Willan avvecklas.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2024 

Reservation 
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sverigedemokraterna ser positivt på ambitionen i Modell 3, men vi vill inte avveckla 
nuvarande system innan vi vet mer om hur det nya kommer fungera. Därför 
förespråkar vi tills vidare Modell 2. Det utesluter inte att kommunen går vidare med 
att undersöka hur ambitioner i Modell 3 skulle kunna förverkligas, och hur den 
funktion nuvarande trygghetsvärdar fyller skulle kunna integreras i den modellen. 
Vi vill dock inte avveckla befintliga trygghetsvärdar förrän vi med större säkerhet 
kan se hur en ny modell konkret skulle kunna fungera, utan att riskera att brukare 
känner att de berövas på något som är viktigt i deras vardag. 

Beslutet ska expedieras till 
• Budgetberedningen 
• Nämnden för omsorg och stöd 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 187 Dnr. KS 2021/487, NOS 2020/69 

Svar på uppdrag om långsiktigt hållbar modell för 
trygghetsvärdar på trygghetsboenden 

Ärendebeskrivning 
Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 
och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 
kommunala och privata trygghetsboenden.  
 
Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet i oktober 2022 och föreslår 
en modell där aktiviteter arrangeras på trygghetsboenden, i likhet med den övriga 
träffpunktsverksamhet som enheten aktiviteter och stöd redan bedriver. Nämnden 
föreslår också att subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler upphör i 
sin helhet december 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2022 
• Protokollsutdrag NOS den 18 oktober 2022, § 144 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-26 
• Rapport Gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden  - Utredning, En långsiktig 

hållbar modell, daterad 2022-09-26 
• Beslut kommunfullmäktige den 15 november 2021 §202, 2021/1 

Föredragande tjänsteperson 
Filippa Kurdve, huvuduppdragschef Hälsa & Ulrika Wattman, planeringschef 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att  anta förslaget i enlighet med modell 3 med införande från och med januari 
2024.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att  Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och 
gemensamhetslokaler upphör i sin helhet december 2023 samt att 
trygghetsvärdar på kommunalt drivna trygghetsboendena, Viktoriagården och 
Willan avvecklas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2024 

Beslutet ska expedieras till 
• Budgetberedningen 
• Nämnden för omsorg och stöd 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

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

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2021/487 
Ytterligare dnr: NOS 2020/69 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-10-24 
 

Svar på uppdrag om långsiktigt hållbar modell för 
trygghetsvärdar på trygghetsboenden 

Ärendebeskrivning 
Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 
och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 
kommunala och privata trygghetsboenden.  
 
Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet i oktober 2022 och föreslår 
en modell där aktiviteter arrangeras på trygghetsboenden, i likhet med den övriga 
träffpunktsverksamhet som enheten aktiviteter och stöd redan bedriver. Nämnden 
föreslår också att subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler upphör 
i sin helhet december 2023. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2022 
• Protokollsutdrag NOS den 18 oktober 2022, § 144 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-26 
• Rapport Gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden  - Utredning, En långsiktig 

hållbar modell, daterad 2022-09-26 
• Beslut kommunfullmäktige den 15 november 2021 §202, 2021/1 

 
Utredning 
Nämndens föreslagna modell innebär att aktiviteter arrangeras på trygghetsboen-
den, i likhet med den övriga träffpunktsverksamhet som enheten aktiviteter och 
stöd redan bedriver. De aktiviteter som ordnas i samverkan med kommunen är 
tänkt att vara öppna för alla och inte enbart för dem som bor på trygghetsboenden. 
För hyresgästerna på trygghetsboendet bidrar det till att skapa sociala kontakter 
även utanför trygghetsboendet och för övriga ett utökat utbud av aktiviteter. Vi-
dare är förhoppningen är att hyresgästerna ska bli inspirerade och motiverade till 
att på egen hand ordna med gemensamma aktiviteter som bidrar till ökad delaktig-
het och gemenskap.  



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Utifrån analys av modellerna, med ett hållbart samhälle som vägledning, bedömer 
huvuduppdrag Hälsa att denna modell bäst lever upp till att vara en långsiktig håll-
bar modell för gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden. Modellen bedöms 
bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med 
god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 

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

Att  anta förslaget i enlighet med modell 3 med införande från och med januari 
2024.  

Att  Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslo-
kaler upphör i sin helhet december 2023 samt att trygghetsvärdar på kommu-
nalt drivna trygghetsboendena, Viktoriagården och Willan avvecklas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2024 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Budgetberedningen 
• Nämnden för omsorg och stöd 
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. 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

BeslutsinstansKod § Paragrafnr Dnr. KS 2021/487 

Utvärdering trygghetsvärdar 

Ärendebeskrivning 
Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 
och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 
kommunala och privata trygghetsboenden. Utifrån uppdraget har tre alternativa 
modeller tagits fram.  

Beslutsunderlag 
• Rapport  ”Gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden  - Utredning, En 

långsiktig hållbar modell”, daterad 2022-09-26 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-26 
• Beslut kommunfullmäktige den 15 november 2021 §202, 2021/1 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Ulrika Wattman 

Deltar inte i beslutet 
Stefan Pivré (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 

Yrkande 
Sonny Rosen (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande av 
Wiveca Britzén (M)  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd föreslår Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
besluta 

att  anta förslaget i enlighet med modell 3 med införande från och med januari 
 2024.  

att Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och gemensamhets-
lokaler upphör i sin helhet december 2023 samt att trygghetsvärdar på 
kommunalt drivna trygghetsboendena, Viktoriagården och Willan 
avvecklas.  
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen 

att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2024 

Nämnden för omsorg och stöd beslutar för egen del  

att godkänna huvuduppdrag Hälsas utredning som svar på uppdraget. 

 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning punkt 5Utvärdering trygghetsvärdar. 
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet. När det gäller frågan om 
finansieringen av trygghetsvärdar inom trygghetsboende lämnar vi ett samlat förslag 
för Ängelholms kommun gällande budget för 2023 och även då plan för 2024 och 
2025. Detta för antagande av kommunfullmäktige i november. 

För Sverigedemokraterna 
Stefan Pivré, nämndsgruppledare  

Beslutet ska expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Planeringschef Huvuduppdrag Hälsa, Ulrika Wattman 
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BeslutsinstansKod § Paragrafnr Dnr. KS 2021/487 

Utvärdering trygghetsvärdar 

Ärendebeskrivning 
Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 
och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 
kommunala och privata trygghetsboenden. Utifrån uppdraget har tre alternativa 
modeller tagits fram.  

Beslutsunderlag 
• Rapport  ”Gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden  - Utredning, En 

långsiktig hållbar modell”, daterad 2022-09-26 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-26 
• Beslut kommunfullmäktige den 15 november 2021 §202, 2021/1 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Ulrika Wattman 
Planeringschef Henrik Sanden  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för omsorg och stöd föreslå Kommunstyrelsen 
att kommunfullmäktige beslutar  

att  anta förslaget i enlighet med modell 3 med införande från och med januari 
 2024.  

att Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och gemensamhets-
lokaler upphör i sin helhet december 2023 samt att trygghetsvärdar på 
kommunalt drivna trygghetsboendena, Viktoriagården och Willan 
avvecklas.  

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för omsorg och stöd föreslå kommunstyrelsen 

att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2024 
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Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

Att godkänna huvuduppdrag Hälsas utredning som svar på uppdraget. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef huvuduppdrag Hälsa, Ulrika Wattman 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planeringschef 
Ulrika Wattman 
0431 - 870 00 
Ulrika.wattman@engelholm.se 

Till: Nämnden för omsorg och stöd 
Diarienummer:  NOS 2020/69 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-26 
 

Återrapportering – Långsiktig hållbar modell för 
trygghetsvärdar på kommunala och privata trygghets-
boenden 

Ärendebeskrivning 
Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 
och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 
kommunala och privata trygghetsboenden. Utifrån uppdraget har tre alternativa 
modeller tagits fram.  

Beslutsunderlag  
• Rapport  ”Gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden  - Utredning, En 

långsiktig hållbar modell”, daterad 2022-09-26 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2022-09-26 
• Beslut kommunfullmäktige den 15 november 2021 §202, 2021/1 

 
Utredning 
I Ängelholms kommun finns fyra trygghetsboenden som riktar sig till äldre och där 
det finns möjlighet till gemenskap med andra. Den 22 juni 2020 beslutade kom-
munfullmäktige att subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler på 
trygghetsboendena skulle upphöra utifrån en utfasningsmodell under 2021 och 
2022. År 2023 skulle subventionen avslutas i sin helhet. Mot bakgrund av beslutet 
har anpassningar gjorts av respektive hyresvärd.  

Kommunfullmäktige valde i november 2021 att pausa genomförandet av beslutet 
under åren 2022-2023 och gav Nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att ta 
fram en långsiktig och hållbar modell för trygghetsvärdar på kommunala och pri-
vata trygghetsboenden. 
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262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Uppdraget har mynnat ut i tre alternativa modeller för hur behovet av gemenskap 
och aktiviteter skulle kunna tillgodoses för hyresgäster på trygghetsboenden. Med 
stöd av utvecklingsmålet hållbart samhälle och Ängelholms kommuns vision, om 
mod att tänka nytt, och att det är tillsammans som det händer, bedömer huvud-
uppdrag Hälsa att modell 3 - gemenskap och aktiviteter genom samverkan - är en 
långsiktigt hållbar modell som är att föredra.  

Förslag till beslut 
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta  

Att  anta förslaget i enlighet med modell 3 med införande från och med januari 
 2024.  

Att Ängelholms kommuns subvention av trygghetsvärdar och gemensamhets-
lokaler upphör i sin helhet december 2023 samt att trygghetsvärdar på 
kommunalt drivna trygghetsboendena, Viktoriagården och Willan avveck-
las.  

Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen 

Att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2024 

Nämnden för omsorg och stöd beslutar 

Att godkänna huvuduppdrag Hälsas utredning som svar på uppdraget. 

 

Filippa Kurdve 
Chef för huvuduppdrag Hälsa 

Ulrika Wattman 
Planeringschef för huvuduppdrag Hälsa 
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Beslutet expedieras till: 
• Planeringschef huvuduppdrag Hälsa, Ulrika Wattman 
• Ekonomienheten 
• AB Ängelholmshem 
• AB Ängelholmslokaler 
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Sammanfattning 

I Ängelholms kommun finns fyra trygghetsboenden, i bemärkelsen boendeform, 

som riktar sig till äldre och där det finns möjlighet till gemenskap med andra. Vid 

uppstart av dessa fanns trygghetsvärd och gemensamhetslokal. Av de kriterier för 

trygghetsboenden, som Socialnämnden i Ängelholms kommun beslutade om 2012, 

framkom att avsikten med trygghetsvärdar var att skapa gemenskap och aktiviteter. 

Kriterierna omfattade även riktlinjer för subvention från kommunen till 

hyresvärdar avseende finansiering av trygghetsvärdar och gemensamhetslokal på 

trygghetsboenden. 

Den 22 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att subvention av trygghetsvärdar 

och gemensamhetslokaler skulle upphöra utifrån en utfasningsmodell under 2021 

och 2022. År 2023 skulle subventionen avslutas i sin helhet. Med bakgrund av 

beslutet har anpassningar gjorts av respektive hyresvärd. Kommunfullmäktige valde 

i november 2021 att pausa verkställigheten av beslutet under åren 2022-2023 och 

gav Nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att ta fram en långsiktig och hållbar 

modell för trygghetsvärdar på kommunala och privata trygghetsboenden.  

Tre alternativa modeller har tagits fram för hur behovet av gemenskap och 

aktiviteter kan tillgodoses för hyresgäster på trygghetsboenden, vilka är: 

 
Modell 1 – genom höjning av hyresgästernas månadshyra 

Att tillgodose behovet av gemenskap och aktiviteter för hyresgäster på 

trygghetsboenden genom att behålla trygghetsvärdar och gemensamhetslokal på 

trygghetsboenden. Finansiering genom tillägg på hyresgästernas månadshyra. 

 

Modell 2 – genom subvention från kommunen 

Att tillgodose behovet av gemenskap och aktiviteter för hyresgäster på 

trygghetsboenden genom att behålla trygghetsvärdar och gemensamhetslokal på 

trygghetsboenden. Finansiering genom fortsatt subvention från Ängelholms 

kommun. 

 

Modell 3 – genom samverkan mellan det civila samhället, hyresvärdar och kommunen 

Att tillgodose behovet av gemenskap och aktiviteter för hyresgäster på 

trygghetsboenden genom samverkan mellan civila samhället, hyresvärdar och 

kommunen. Finansiering utifrån överenskommelse för samverkan. 

Med stöd av Ängelholms kommuns utvecklingsmål om ett hållbart samhälle samt 

vision, om mod att tänka nytt, och att det är tillsammans som det händer, bedömer 

huvuduppdrag Hälsa att modell 3 - gemenskap och aktiviteter genom samverkan - 

är en långsiktig hållbar modell som är att föredra.   



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 4 

1.1 Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd 4 

1.2 Syfte med rapporten 4 

1.3 Avgränsningar 4 

1.4 Rapportens upplägg och genomförande 4 

2 Begreppsförklaringar 4 

2.1 Enheten aktiviteter och stöd 4 

2.2 Fixartjänst 5 

2.3 Hållbart samhälle 5 

2.4 Trygghetsvärdar 6 

2.5 Trygghetsboende 6 

3 Trygghetsvärdar och trygghetsboenden i Ängelholms kommun 6 

3.1 Aktuella trygghetsboenden 2022 6 

3.2 Historik – trygghetsvärdar och trygghetsboenden 7 

3.2.1 Kriterier och subvention 7 

3.2.2 Förändring och upphävning av kriterierna för trygghetsboenden 7 

3.2.3 Sammanfattande resultat av uppföljning 2018 7 

3.2.4 Uppdrag 2019 - Trygghetsvärdarnas framtid efter 2020 8 

4 Relaterade planer, mål och Ängelholms kommuns vision 8 

4.1 Renoveringsplan för särskilda boenden 8 

4.2 Plan för fler sociala mötesplatser och ett större utbud av aktiviteter för 

invånare över 65 år 8 

4.3 Samverkan med det civila samhället 9 

4.4 Färdplan mot social hållbarhet 9 

4.5 Nämndernas utvecklingsmål 2022 9 

4.6 Vision 2035 10 

5 Tre modeller för gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden 10 

5.1 Modell 1 – genom höjning av hyresgästernas månadshyra 10 



 

 

5.2 Modell 2 – genom subvention från kommunen 11 

5.3 Modell 3 – genom samverkan mellan det civila samhället, hyresvärdar och 

kommunen 12 

6 Analys utifrån ett hållbart samhälle 12 

6.1 Analys av de tre modellerna 13 

6.1.1 Ekonomisk hållbarhet 13 

6.1.2 Ekologisk hållbarhet 13 

6.1.3 Social hållbarhet 14 

6.2 Sammanfattande bedömning av analyserna 14 

7 Huvuduppdrag Hälsas förslag av modell 15 

 

 



 

4 (16) 

1 Inledning 

1.1 Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd 

Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge Nämnden för omsorg 

och stöd i uppdrag att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på 

kommunala och privata trygghetsboenden. Samtidigt bestämde 

kommunfullmäktige att den tidigare beslutade avvecklingen av trygghetsvärdar 

skulle pausas. Subventionen av trygghetsvärdar och gemensamhetslokal kvarstår 

under åren 2022-2023 på samma nivå som för år 2021. 

1.2 Syfte med rapporten  

Rapportens syfte är att vara beslutsunderlag till Nämnden för omsorg och stöd, 

utifrån det uppdrag de fått av kommunfullmäktige den 15 november 2021 om att 

utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på kommunala och privata 

trygghetsboenden. Rapporten ska visa på olika modeller utifrån uppdraget samt ge 

en vägledning om vilken modell som bedöms vara mest hållbar på lång sikt.   

1.3 Avgränsningar  

Rapporten omfattar inte ställningstagande om det ska finnas trygghetsboenden i 

Ängelholms kommun, då utredning och behovsanalys avseende boendeformer bör 

ingå i kommunens bostadsförsörjningsplan.  

1.4 Rapportens upplägg och genomförande 

Rapporten summerar i stora drag historiken för trygghetsvärdar och 

trygghetsboenden i Ängelholms kommun från uppstart till idag. Därefter beskrivs 

kortfattat andra pågående utredningar och antagna beslut inom Ängelholms 

kommun som är relevanta i förhållande till uppdraget för denna utredning. Ur detta 

utmynnar tre modeller om hur gemenskap och aktiviteter kan tillgodoses för 

hyresgäster på trygghetsboenden. Modellerna analyseras därefter utifrån innebörden 

av ett hållbart samhälle innefattande de tre perspektiven; ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet. Avslutningsvis återger huvuduppdrag Hälsa sin bedömning av 

vilken modell som bedöms vara mest hållbar på sikt, och som är att föredra.  

2 Begreppsförklaringar  

2.1 Enheten aktiviteter och stöd 

Enheten aktiviteter och stöd tillhör organisatoriskt huvuduppdrag Hälsa. Enheten  

består till stor del av verksamhet som är öppen för alla utan föregående 
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behovsprövning. Verksamheten innefattar hälsofrämjande insatser genom 

träffpunktsverksamhet och aktiviteter för invånare över 65 år samt anhörigstöd. 

Aktiviteterna är i huvudsak kostnadsfria. Anhörigstödet riktar sig till alla över 18 år 

som hjälper eller stödjer en familjemedlem, vän eller exempelvis granne. Enheten 

omfattar även den behovsprövade insatsen dagverksamhet för individer med 

kognitiv svikt.  

2.2 Fixartjänst 

Ängelholms kommun har en tjänst som kallas fixartjänst, vilket är en avgiftsfri 

service och hjälp med sådant som kan vara riskfyllt att utföra. Fixaren är för 

kommuninvånare över 65 år och hjälp ges med exempelvis att: 

 Sätta upp enstaka tavlor, max 4/tillfälle, sätta upp/ta ner/gardiner. 

 Sätta upp lampor, fästa sladdar och halksäkra mattor. 

 Byta säkringar, glödlampor och batterier. 

 Hämta eller sätta upp/ner enstaka saker på vind, källare eller i skåp. 

 Flytta mindre möbler för att underlätta framkomlighet i bostaden. 

Den boende ordnar själv med det material som behövs. Fixaren har med sig sin 

verktygslåda. Uppskattningsvis ska fixarens tjänst ta maximalt 45 minuter som 

längst. Kontakt med fixaren sker via kommunens kundtjänst. 

2.3 Hållbart samhälle 

År 1987 skrevs rapporten ”Vår gemensamma framtid”, informellt även kallad 

Brundtlandsrapporten, på uppdrag av Förenta nationerna (FN). Rapporten hade 

bland annat som uppdrag att öka förståelsen kring hur ekonomiska, ekologiska och 

sociala aspekter hänger ihop i formandet av ett hållbart samhälle. I rapporten 

definieras hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov". Som Brundtlandsrapporten beskriver går de tre perspektiven ibland hand i 

hand och ibland står de i direkt motsats till varandra.  

 Ekonomisk hållbarhet innebär ett ökat välstånd på lång sikt. En utveckling där 

kommunens resurser är tillräckliga för att bekosta den gemensamma välfärden.  

 Ekologisk hållbarhet innebär allt som har med jordens ekosystem att göra. Det 

innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet 

och landanvändning.  

 Social hållbarhet innebär att människor känner tillit och förtroende till varandra 

samt att de känner en delaktighet i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart 

samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv 

med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
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2.4 Trygghetsvärdar 

Det finns ingen entydig definition av begreppet trygghetsvärdar. I denna rapport 

används begreppet trygghetsvärdar utifrån den beskrivning som togs fram i 

samband med beslut om kriterier för trygghetsboenden. Kriterierna antogs av 

Socialnämnden den 14 februari 2012. I kriterierna framkom att trygghetsvärdarnas 

uppgift var att hålla kontakt med de boende, skapa gemenskap i boendet och 

ansvara för det sociala innehållet. Målet med trygghetsvärdar uppfattas vara att 

skapa gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden. 

2.5 Trygghetsboende 

I likhet med begreppet trygghetsvärdar finns det inte heller någon entydig  

definition av begreppet trygghetsboende. Begreppet trygghetsboende används 

vanligen om boendeformer som riktar sig till äldre som känner oro och otrygghet i 

sitt nuvarande boende och som önskar större möjligheter till gemenskap med andra 

äldre. Det får inte krävas något biståndsbeslut utan trygghetsboenden ska fördelas 

efter kötid. Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen 

verksamhet som kommunen är skyldig att bedriva. Vård och omsorg ingår inte i 

trygghetsboenden eller andra hyresbostäder för äldre utan den som behöver det får 

ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård på samma villkor som andra.  

3 Trygghetsvärdar och trygghetsboenden i 

Ängelholms kommun 

3.1 Aktuella trygghetsboenden 2022 

I Ängelholms kommun finns fyra trygghetsboenden, i bemärkelsen boendeform, 

som riktar sig till äldre och där det finns möjlighet till gemenskap med andra. De 

fyra trygghetsboendena är; Kastanjelunden som drivs av privat hyresvärd, Haaks 

Stenhus, Willan 7 som drivs av Ängelholmshem samt Viktoriagården och Willan 

som drivs av huvuduppdrag Hälsa.  

De två förstnämnda trygghetsboendena, Kastanjelunden och Willan 7, byggdes 

med hjälp av statligt investeringsstöd som fanns att söka under åren 2010-2014. 

Detta förde med sig att hyresvärdarna, under minst fyra år från utbetalt 

investeringsstöd, förband sig att driva boendena utifrån den tidens ställda krav. De 

krav som då gällde för dessa trygghetsboenden var att de skulle rikta sig till 

personer över 70 år, ha gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby och 

rekreation samt ha personal som dagligen, på bestämda tider kunde stödja de 

boende. Dessa krav har upphört eftersom det gått mer än fyra år sedan 

investeringsstöd betalades ut.  
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Sedan år 2016 finns ett motsvarande ekonomiskt stöd till "hyresbostäder för äldre", 

med utrymmen för gemenskap. Åldersgränsen är nu 65 år och kravet på personal 

har modifierats, på så sätt att tillgång till personal kan ersättas med tillgång till andra 

gemensamma tjänster. I den nya stödförordningen används inte längre begreppet 

”trygghetsboenden”. Det hindrar inte att den beteckningen används om boenden 

som tillkommer genom stödet.  

3.2 Historik – trygghetsvärdar och trygghetsboenden 

3.2.1 Kriterier och subvention 

Socialnämnden i Ängelholms kommun beslutade den 14 februari 2012 om kriterier 

för trygghetsboenden i Ängelholms kommun. Av kriterierna framkom bland annat 

att serviceinsatser som städning, tvätt, inköp skulle tillgodoses genom hemtjänst. 

Likaså hänvisades till kommunens fixartjänst. I kriterierna framkom även riktlinjer 

om subvention av trygghetsboenden gällande finansiering av trygghetsvärdar och 

gemensamhetslokaler samt vilka uppgifter trygghetsvärdar förväntades utföra.  

3.2.2 Förändring och upphävning av kriterierna för trygghetsboenden 

Den 30 november 2015 beslutade kommunfullmäktige att Socialnämndens kriterier 

från 2012 avseende subvention av trygghetsvärdar och gemensamhetslokaler skulle 

begränsas till att gälla Kastanjelunden och Willan 7 samt att i övrigt upphäva 

Socialnämndens beslut från 14 februari 2012. Vidare beslutades att kriterierna 

skulle begränsas till att gälla fyra år från utbetalt investeringsstöd för respektive 

boende. Beslut togs samtidigt att ge Nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att 

efter tre år följa upp verksamheten med trygghetsvärdarna vid Kastanjelunden och 

Willan 7, alltså de trygghetsboenden som inte drivs av huvuduppdrag Hälsa. 

3.2.3 Sammanfattande resultat av uppföljning 2018 

Uppföljningen, av verksamheten med trygghetsvärdar på de två  

trygghetsboendena, Kastanjelunden och Willan 7, innefattade bland annat en 

enkätundersökning av hyresgästernas nyttjande och upplevelse av 

trygghetsvärdarnas arbete. Enkätundersökningen hade en svarsfrekvens på 73 

procent. En sammanställning av svaren visade på följande: 

 Minst hälften av de boende deltog regelbundet i aktiviteterna. 

 Minst en tredjedel deltog flera gånger i veckan.  

 Minst hälften kunde ta sig till kommunal träffpunkt.  

 Minst en fjärdedel intog huvudmålet på kommunalt boende.  

 Trygghetsvärden utgjorde ett stöd för minst en tredjedel som uttryckte att de 

fick hjälp med annat.   

 Minst en tredjedel använde gemensamhetsutrymmena när det inte var 

organiserade aktiviteter. 
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 Minst en femtedel deltog i begränsad omfattning i aktiviteterna eller inte alls. 

3.2.4 Uppdrag 2019 - Trygghetsvärdarnas framtid efter 2020 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 att ge Nämnden för omsorg 

och stöd i uppdrag att utvärdera trygghetsboendenas trygghetsvärdar, på alla fyra 

trygghetsboendena. Utvärderingen skulle ge svar på hur arbetet fungerade samt ge 

förslag på hur trygghetsvärdarna skulle kunna organiseras och finansieras efter 2020 

utifrån att subventionen enligt tidigare beslut skulle upphöra. Uppdraget 

redovisades i maj 2020. Nämnden för omsorg och stöd återkom med förslag till 

kommunfullmäktige att Ängelholms kommun skulle subventionera trygghetsvärdar 

och gemensamhetslokal för trygghetsboendena utifrån en utfasningsmodell. Det 

sista året, 2023, skulle subventionen avslutas i sin helhet. Kommunfullmäktige tog 

den 22 juni 2020 beslut om att godkänna förslaget från Nämnden för omsorg och 

stöd. Med bakgrund av beslutet har anpassningar gjorts av respektive hyresvärd. 

Kommunfullmäktige valde i november 2021 att pausa avvecklingen av 

trygghetsvärdar under åren 2022-2023 och gav Nämnden för omsorg och stöd i 

uppdrag att ta fram en långsiktig och hållbar modell för trygghetsvärdar på 

kommunala och privata trygghetsboenden, vilket har föranlett denna rapport. 

4 Relaterade planer, mål och Ängelholms kommuns 

vision 

4.1 Renoveringsplan för särskilda boenden 

Inom huvuduppdrag Hälsa pågår en omfattande renoveringsplan av särskilda 

boenden i Ängelholms kommun. Renoveringsplanen omfattar även de två  

trygghetsboendena som huvuduppdrag Hälsa driver, Viktoriagården och Willan. I 

samma lokaler som dessa trygghetsboenden inryms de särskilda boendena med 

samma namn, Viktoriagården och Willan. Beslut är taget av kommunfullmäktige att 

Viktoriagården och Willan ska avvecklas som särskilda boenden och att lokalerna 

ska göras tillgängliga för annan verksamhet. I utredningen framkommer att dessa 

lokaler har mycket goda förutsättningar att omvandlas till trygghetsboenden. 

Kommunledningen har inlett dialog med AB Ängelholmshem. 

4.2 Plan för fler sociala mötesplatser och ett större utbud av 
aktiviteter för invånare över 65 år 

Nämnden för omsorg och stöd tog den 19 april 2022 beslut om att godkänna en 

plan och åtgärder för att uppnå fler sociala mötesplatser och aktiviteter för 

kommunens invånare över 65 år med fokus på bredare samverkan. Syftet är att 
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förebygga ofrivillig social exkludering och psykisk ohälsa. Nedan återges planens 

åtgärder i punktform: 

 Utvidga samverkan inom huvuduppdrag Hälsa – för att nå fler 

 Utvidga samverkan inom kommunen – för fler mötesplatser 

 Utvidga samverkan med det civila samhället – för ett större utbud 

 Införa boka en aktivitetsledare – för att motivera fler till social aktivitet 

 Delta i kommunövergripande uppdrag – tillsammans händer det 

4.3 Samverkan med det civila samhället 

Det finns ett pågående uppdrag om samverkan med det civila samhället. Uppdraget 

hålls samman och drivs av huvuduppdrag Samhälle. Inom detta uppdrag har en 

kartläggning gjorts av utmaningar och mervärden gällande samverkan med det 

civila samhället. Kartläggningen är klar och har kompletterats med det civila 

samhällets tankar kring samverkan med kommunen. Just nu pågår arbetet med att 

sammanställa synpunkter. Därefter kommer arbetet att fortskrida med att ta fram 

en struktur för stärkt samverkan mellan kommunen och det civila samhället.  

4.4 Färdplan mot social hållbarhet 

Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 har ett pågående uppdrag att ta fram en 

färdplan för kommunens arbete med social hållbarhet. Efter sommaren 2022 ska 

beredningen lämna in sin slutrapport till kommunfullmäktige. Uppdraget innefattar 

att ta fram en målbild och prioriteringar för social hållbarhet.  

4.5 Nämndernas utvecklingsmål 2022 

Ängelholms kommuns har gemensamma utvecklingsmål, som gäller alla nämnder i 

Ängelholms kommun. De kommungemensamma utvecklingsmålen är följande:  

Hållbart Samhälle 

Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig hållbarhet - 

ekologisk, social, ekonomisk - i alla verksamheter. Ängelholm är ett samhälle som 

genomsyras av trygghet, jämlikhet och tillit mellan invånarna. 

Inkludera invånare 

Ängelholm är en öppen och välkomnande kommun som ger god service och 

skapar delaktighet, inflytande och möjligheter för alla invånare.  

Attraktiv arbetsgivare 

Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens 

medarbetare. Ängelholms medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet och ges 

möjlighet att utvecklas.  
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Starkt företagsklimat 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma 

människor. Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att 

underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv. 

4.6 Vision 2035 

Den 27 september 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny vision för 

hela Ängelholms kommun, vilken är - Ängelholm gör det omöjliga möjligt. Tre ord ringar 

in kärnan i den nya visionen; andan, människorna och platsen samt att det är 

tillsammans Ängelholm framtid skapas. Med detta menas: 

Andan - Mod att tänka nytt 

I Ängelholm tänjer vi på gränserna för det möjliga. Vi vågar testa och tänka 

annorlunda. Viljan att växa och tänka nytt syresätter hela Ängelholm. 

Människorna - Tillsammans händer det 

I Ängelholm vet vi att vi är bäst tillsammans. Därför möts vi över gränser och får 

det att hända. 

Platsen – här finns plats för liv 

Ängelholms unika värden och skönhet ger mängder av möjligheter att skapa ett 

gott liv för alla människor. 

5 Tre modeller för gemenskap och aktiviteter på 

trygghetsboenden 

Utgångspunkten, vid framtagande av de alternativa modellerna, var att de i första 

hand skulle tillgodose hyresgästernas behov av gemenskap och aktiviteter. Denna 

utgångspunkt valdes eftersom målsättningen med trygghetsvärdarnas uppgifter, 

enligt tidigare antagna beslut, var att skapa gemenskap och aktiviteter på 

trygghetsboenden.  

5.1 Modell 1 – genom höjning av hyresgästernas månadshyra 

- Behovet av gemenskap och aktiviteter för hyresgäster på trygghetsboenden 

tillgodoses genom att behålla trygghetsvärdar och gemensamhetslokal på 

trygghetsboenden.  

- Finansieringen av trygghetsvärdar och gemensamhetslokal görs genom tillägg 

på hyresgästernas månadshyra.  

- Denna modell skulle innebära att befintliga hyror behöver omförhandlas. Att 

omförhandla hyrorna med en successiv hyreshöjning utifrån praxis för 
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hyressättning bör vara fullt möjlig. Ett sätt att uppskatta en eventuell 

hyreshöjning är att fördela kommunens subvention på antalet hyresgäster.  

- Modell 1 kräver ingen vidare utredning av kommunen, då det blir upp till varje 

hyresvärd att på egen hand ta ställning till hur de väljer att göra. 

Skulle beräkning göras utifrån den lägre nivån för subvention som gällde 2021, 

skulle hyreshöjningen bli enligt tabell 1 nedan. 

Tabell 1 

Trygghetsboenden Subvention  
2021-2023 
i kronor 

Antal 
lägenheter 

Kostnad per månad per hyresgäst 
i kronor 

Kastanjelunden och Willan 7  375 000  75 ca 420  

Viktoriagården och Willan 356 000  64 ca 460  

 

Skulle beräkning göras utifrån den högre nivån för subvention som gällde 2020, 

skulle hyreshöjningen bli enligt tabell 2 nedan. 

Tabell 2 

Trygghetsboenden Subvention  
2020 i 
kronor 

Antal 
lägenheter 

Kostnad per månad per hyresgäst 
i kronor 

Kastanjelunden och Willan 7  750 000  75 ca 830 

Viktoriagården och Willan 712 000  64 ca 930 

 

5.2 Modell 2 – genom subvention från kommunen 

- Behovet av gemenskap och aktiviteter för hyresgäster på trygghetsboenden 

tillgodoses genom att behålla trygghetsvärdar och gemensamhetslokal på 

trygghetsboenden.  

- Finansiering av trygghetsvärdar och gemensamhetslokal görs genom fortsatt 

subvention från Ängelholms kommun.  

- Vid val av denna modell behöver kommunen ta fram en beräkningsmodell för 

subvention.  

 

Denna modell kan på sikt innebära markant ökade kostnader för kommunen 

utifrån den demografiska utvecklingen med en större andel invånare över 80 år. En 

ökad andel äldre leder sannolikt till ett ökat antal hyresbostäder med särskild 

inriktning på äldre. Detta i sin tur skulle kunna genera att ett ökat antal hyresvärdar 

gör anspråk på subvention från kommunen. Av den omvärldsbevakning som 

gjordes i samband med utredning av Nämnden för omsorg och stöd 2020 framkom 
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att övervägande kommuner subventionerade trygghetsboenden. Subventionen 

varierade dock. I utredningen framkom även att det fanns indikationer på att flera 

kommuner 2020 såg över bemanningen av trygghetsvärdar. 

5.3 Modell 3 – genom samverkan mellan det civila samhället, 
hyresvärdar och kommunen 

- Behovet av gemenskap och aktiviteter för hyresgäster på trygghetsboenden 

tillgodoses genom samverkan mellan kommunen, hyresvärdar och det civila 

samhället istället för stationära trygghetsvärdar. Med kommunen syftas i detta 

sammanhang enheten aktiviteter och stöd inom huvuduppdrag Hälsa. Denna 

enhet arbetar till stor del med hälsofrämjande insatser genom 

träffpunktsverksamhet och aktiviteter för invånare över 65 år. Med det civila 

samhället syftas det på föreningar och volontärverksamhet. 

- Finansiering av gemensamhetslokal och aktiviteter görs genom att de tre 

aktörerna, var och en, bidrar med någon del av det som krävs för att uppnå 

målet gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden. Till exempel skulle en 

fördelning kunna göras genom att hyresvärden upplåter lokal, civilsamhället 

och kommunen med aktiviteter samt att kommunen agerar samordnare för 

aktiviteterna.  

- Vid val av denna modell behöver kommunen ta fram en modell för hur 

samverkan ska ske. 

Denna modell skulle innebära att aktiviteter arrangeras på trygghetsboenden, i 

likhet med den övriga träffpunktsverksamhet som enheten aktiviteter och stöd 

redan bedriver. De aktiviteter som ordnas i samverkan med kommunen är tänkt att 

vara öppna för alla och inte enbart för dem som bor på trygghetsboenden. För 

hyresgästerna på trygghetsboendet bidrar det till att skapa sociala kontakter även 

utanför trygghetsboendet och för övriga ett utökat utbud av aktiviteter. Vidare är 

förhoppningen är att hyresgästerna ska bli inspirerade och motiverade till att på 

egen hand ordna med gemensamma aktiviteter som bidrar till ökad delaktighet och 

gemenskap. 

6 Analys utifrån ett hållbart samhälle 

Utvecklingsmålet hållbart samhälle har valts ut som vägledande vid analys av de tre 

modellerna. I Ängelholms kommun har ett hållbart samhälle definierats enligt 

följande: 

Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig hållbarhet - ekologisk, 

social, ekonomisk - i alla verksamheter. Ängelholm är ett samhälle som genomsyras av trygghet, 

jämlikhet och tillit mellan invånarna. 
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6.1 Analys av de tre modellerna 

6.1.1 Ekonomisk hållbarhet 

 
Modell 1 - genom höjning av hyresgästernas månadshyra 

Modell 1 bedöms inte vara ekonomiskt hållbar. Modellen innefattar inte 

kommunens involvering av ekonomin men för den enskilde hyresgästen innebär 

det en sämre ekonomi eftersom månadshyran för boendet höjs. En höjning av 

hyran skulle kunna innebär en risk för sämre välstånd på sikt. Bostadstillägg från 

Pensionsmyndigheten skulle kunna ge visst ekonomiskt skydd för hyresgäster med 

låga inkomster/tillgångar. Dock finns det en övre gräns för vilket belopp som kan 

utgå i bostadstillägg, vilket i nuläget är 7290 kronor per månad för ensamstående 

och 3645 kronor per månad för sammanboende.  

Modell 2 – genom subvention från kommunen 

Modell 2 bedöms innebära en risk att inte vara ekonomiskt hållbar inom snar 

framtid. Denna bedömning görs utifrån den demografiska utvecklingen med ett 

ökat antal äldre kommuninvånare. Det är sannolikt att det kommer att tillkomma 

fler trygghetsboenden i kommunen. Hyresvärdar kommer troligen göra anspråk på 

subvention för kostnader avseende trygghetsvärd och gemensamhetslokal om 

kommun erbjuder detta.  

Modell 3 – genom samverkan mellan det civila samhället, hyresvärdar och kommunen  

Modellen 3 bedöms vara ekonomiskt hållbar, då det i samverkan uppstår större 

möjligheter och synergieffekter som varje aktör inte kan åstadkomma på egen hand. 

Exempelvis får det civila samhället, i form av föreningar och volontärverksamhet, 

tillgång till fler lokaler att verka i. Vidare möjliggör den ett ökat antal mötesplatser 

för gemenskap och ger ett bredare utbud av aktiviteter. Gemenskap och aktiviteter 

är viktiga faktorer för att förebygga psykisk ohälsa. Hyresvärdarna får i sin tur 

attraktiva boenden genom att kunna erbjuda möjlighet till gemenskap och 

aktiviteter utan att själv behöva ha en anställd för att ordna det. Det ideella 

engagemanget kommer spela en stor roll i många av de utmaningar som välfärden 

står inför. 

6.1.2 Ekologisk hållbarhet 

Ingen av modellerna bedöms vara mer eller mindre ekologiskt hållbar. Rent 

generellt kan det sägas att det vore en fördel om de aktiviteter som ordnas på 

trygghetsboenden är öppna för alla över 65 år, oavsett modell. Fördelen skulle då 

vara att transporter skulle minska om det fanns fler mötesplatser och aktiviteter i 

invånares närområde. 
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6.1.3 Social hållbarhet 

Modell 1 - genom höjning av hyresgästernas månadshyra 

Modellen bedöms inte vara socialt hållbar då den innebär en påtaglig risk att leda 

till ojämlikhet i levnadsvillkor. Risken är att endast de med hög inkomst eller ett 

kapital har råd att bo på trygghetsboenden i framtiden eftersom modellen skulle 

medföra höga hyror.  

Modell 2 – genom subvention från kommunen 

Modellen bedöms inte vara socialt hållbar, då den inte bidrar till att jämna ut 

skillnader i levnadsvillkor, då de som bor på trygghetsboenden inte är en grupp 

som är i större behov av gemenskap och aktiviteter än de som inte bor på 

trygghetsboenden. Det som avgör vem som bor på ett trygghetsboende är nämligen 

vem som stått längst i kö och inte vem som har störst behov. 

Modell 3 – genom samverkan mellan det civila samhället, hyresvärdar och kommunen  

Modellen bedöms vara socialt hållbar, då den möjliggör ett bredare utbud av 

aktiviteter till en rimlig kostnad, vilket skulle öka chansen att det finns någon 

aktivitet som passar alla. Tillgång till social gemenskap och aktiviteter är viktiga för 

ett hälsosamt åldrande. Genom samverkan kan aktiviteter på trygghetsboenden 

öppnas upp för fler än endast för hyresgästerna, vilket skulle bidra till fler 

mötesplatser och att fler skulle kunna vara del en av social gemenskap, vilket ger 

ökad livskvalitet. Detta skulle gå hand i hand med det uppdrag som huvuduppdrag 

Hälsa fick av Nämnden för omsorg och stöd i april 2022, vilket är att genom 

bredare samverkan skapa fler mötesplatser och aktiviteter för kommuninvånare 

över 65 år.  

Fler mötesplatser innebär i sin tur möjlighet till fler möten mellan människor och 

större delaktighet i samhället. En god samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv 

och civilsamhället är centralt för en god samhällsutveckling där ingen lämnas 

utanför.  

6.2 Sammanfattande bedömning av analyserna  

Utifrån analys av modellerna, med ett hållbart samhälle som vägledning, bedömer 

huvuduppdrag Hälsa att modell 3 är den modell som främst lever upp till att vara 

en långsiktig hållbar modell för gemenskap och aktiviteter på trygghetsboenden. 

Modell 3 skulle bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle där människor lever 

ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
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7 Huvuduppdrag Hälsas förslag av modell 

Med stöd av utvecklingsmålet hållbart samhälle och Ängelholms kommuns vision, 

om mod att tänka nytt, och att det är tillsammans som det händer, bedömer 

huvuduppdrag Hälsa att modell 3 -  gemenskap och aktiviteter genom samverkan - 

är en långsiktigt hållbar modell som är att föredra.  

 

 

 

 

 



Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa trygghetsvärdar, i egen regi eller med hjälp av föreningslivet, som 
rör sig i kommunen på kvällar och helger.
Återrapporteras senast 2022-06-30.

Nämnden för omsorg och stöd
Uppdrag till nämnden för omsorg och stöd att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvärdar på kommunala och privata
trygghetsboenden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2022-06-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att stimulera miljöfrämjande åtgärder i bygglovsansökningar genom
att lämna ”rabatt” på bygglovsavgiften. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2022-06-30.



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 248 Dnr. KS 2019/328 

Angående framtida verksamhet i Willans och 
Viktoriagårdens lokalerna 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för omsorg och stöd har tidigare utrett vilka särskilda boenden i 
kommunen som: 

• har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,  
• kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt 
• det är aktuellt att avveckla. 

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att Willan och Viktoriagården 
ska avvecklas som särskilt boende och att lokalerna ska göras tillgängliga för annan 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022 

Yrkande 
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson 
(KD), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och Oscar Funes Galindo yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt AB Ängelholmshem att utveckla hyreslägenheter för seniorer i 
nuvarande Willans och Viktoriagårdens lokaler, efter det att kommunens särskilda 
boenden har evakuerats därifrån. 

Beslutet ska expedieras till 
• AB Ängelholmshem 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-02 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 194 Dnr. KS 2019/328 

Angående framtida verksamhet i Willans och 
Viktoriagårdens lokaler 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för omsorg och stöd har tidigare utrett vilka särskilda boenden i 
kommunen som: 

• har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,  
• kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt 
• det är aktuellt att avveckla. 

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att Willan och Viktoriagården 
ska avvecklas som särskilt boende och att lokalerna ska göras tillgängliga för annan 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Liss Böcker (C) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt AB Ängelholmshem att utveckla hyreslägenheter för seniorer i 
nuvarande Willans och Viktoriagårdens lokaler, efter det att kommunens särskilda 
boenden har evakuerats därifrån. 

Beslutet ska expedieras till 
• AB Ängelholmshem 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planeringschef 
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Angående framtida verksamhet i Willans och Viktoria-
gårdens lokaler 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för omsorg och stöd har tidigare utrett vilka särskilda boenden i kom-
munen som: 

• har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,  
• kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt 
• det är aktuellt att avveckla. 

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att Willan och Viktoriagården 
ska avvecklas som särskilt boende och att lokalerna ska göras tillgängliga för annan 
verksamhet. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022 

Utredning 
I dagsläget driver kommunen särskilt boende i Willan och Viktoriagården. I loka-
lerna finns också två trygghetsboenden som drivs av huvuduppdrag Hälsa. Kom-
mundirektörens stab, huvuduppdrag Hälsa och AB Ängelholmshem har fört dis-
kussioner om möjligheten för AB Ängelholmshem att överta driften och ansvaret 
för dessa trygghetsboenden. AB Ängelholmshem har möjlighet att överta verksam-
heterna och driva dessa vidare inom ramen för bolagets befintliga hyresverksam-
het, något som skulle frigöra resurser inom huvuduppdrag Hälsa och inom kund-
tjänst. Detta förslag har redovisats för Nämnden för omsorg och stöds arbetsut-
skott, samt för Ängelholms Stadshus AB. 

Nämnden för omsorg och stöd har, som en del i renoveringsplanen för kommu-
nens särskilda boenden, beslutat att Willans och Viktoriagårdens särskilda boenden 
ska evakueras till nybyggda Åsbytorp i Strövelstorp respektive Kungshaga i Ängel-
holm. När så sker uppstår möjligheten att använda lokalerna till annan verksamhet. 
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Olika boendeformer som särskilt riktar sig till seniorer är populära och efterfrå-
gade. AB Ängelholmshem driver idag trygghetsboendet på Willan 7 och det finns 
privata hyresvärdar i kommunen med liknande koncept. Inom bolaget bereds en 
seniorstrategi som bland annat syftar till att utveckla boendeformer, men även soci-
ala aktiviteter och sammanhang, för att motverka och förebygga bland annat en-
samhet hos äldre. Ängelholms kommun, som ägare av bolaget, kan bidra i detta ar-
bete genom att låta AB Ängelholmshem få ansvar för hela Willans och Viktoriagår-
dens lokaler för att utveckla hyreslägenheter för seniorer.  

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

Att uppdra åt AB Ängelholmshem att utveckla hyreslägenheter för seniorer i nuva-
rande Willans och Viktoriagårdens lokaler, efter det att kommunens särskilda boen-
den har evakuerats därifrån. 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• AB Ängelholmshem 
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Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

KS § 225 Dnr. KS 2017/709 

Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 
m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, Ängelholms 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Stationsområdet, i direkt anslutning till Ängelholms      
station.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för      
region- och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation av 
Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. Syftet är också 
att möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln samt 
en ny stadsdelspark i Stationsområdet. Detaljplanen ska följa det planprogram som 
är framtaget för Stationsområdet (godkänt i KF 2017-10-30 § 249) 

Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 22 april till och med den 22 
maj 2020. Efter samrådet fattades beslut om att minska planområdet och plan-  
förslaget reviderades utifrån ny föreslagen markanvändning och inkomna samråds- 
yttranden. Detaljplanen var ute på granskning från den 10 november till och med 
den 6 december 2021, och har efter det reviderats utifrån inkomna synpunkter.  

Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag 
• Beslut KSAU 2022-10-12 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 24 augusti 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 24 augusti 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 24 augusti 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 november 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 24 augusti 2022 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), 
Charlotte Engblom Carlsson (L), Oscar Funes Galindo (V), Patrik Olsson (SD) och 
Daniel Coloka (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Kommunstyrelsen 
2022-10-26 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:49 m. fl. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag samhälle/Planenheten 
• Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 177 Dnr. KS 2017/709, SBN2017/709, 
PL 17–0017 

Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 
m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, Ängelholms  kom-
mun 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Stationsområdet, i direkt anslutning till Ängelholms      
station.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för      
region- och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation av 
Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. Syftet är också 
att möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln samt 
en ny stadsdelspark i Stationsområdet. Detaljplanen ska följa det planprogram som 
är framtaget för Stationsområdet (godkänt i KF 2017-10-30 § 249) 

Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 22 april till och med den 22 
maj 2020. Efter samrådet fattades beslut om att minska planområdet och plan-  
förslaget reviderades utifrån ny föreslagen markanvändning och inkomna samråds- 
yttranden. Detaljplanen var ute på granskning från den 10 november till och med 
den 6 december 2021, och har efter det reviderats utifrån inkomna synpunkter.  

Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 24 augusti 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 24 augusti 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 24 augusti 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 november 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 24 augusti 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Hanna Hjalmarsson, planarkitekt 
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Yrkande 
Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Patrik Olsson (SD) och Liss Böcker (C) 
yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommun-           
fullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:49 m. fl. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag samhälle/Planenheten 
• Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen 
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Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 
m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, Ängelholms  
kommun 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Stationsområdet, i direkt anslutning till Ängelholms      
station.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för      re-
gion- och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation av Järnvägs-
gatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. Syftet är också att möj-
liggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln samt en ny 
stadsdelspark i Stationsområdet. Detaljplanen ska följa det planprogram som är 
framtaget för Stationsområdet (godkänt i KF 2017-10-30 § 249) 

Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 22 april till och med den 22 
maj 2020. Efter samrådet fattades beslut om att minska planområdet och plan-  
förslaget reviderades utifrån ny föreslagen markanvändning och inkomna samråds- 
yttranden. Detaljplanen var ute på granskning från den 10 november till och med 
den 6 december 2021, och har efter det reviderats utifrån inkomna synpunkter.  

Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 24 augusti 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 24 augusti 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 24 augusti 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 november 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 24 augusti 2022 
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Utredning 
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat 
som ”Nytt större bostadsområde” i mark- och vattenanvändningskartan. Stationen 
är utpekad som en regional nod/stationsnod och den nuvarande busstationen är 
utpekad som bytesnod för regionbuss.  Ängelholms kommun ska verka för en at-
traktiv kollektivtrafik där byten fungerar på ett smidigt sätt samt att den fysiska in-
frastrukturen för kollektivtrafik ska förbättras. Detaljplanens intentioner bedöms 
vara förenliga med översiktsplanen.  

Planområdet ingår även i Planprogram för Stationsområdet, som ska ligga till 
grund för fortsatt detaljplanering i området. Målet med planprogrammet är att ut-
veckla Stationsområdet till en attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Inten-
tionen är att skapa ett smidigt, säkert och tydligt resecentrum kring Ängelholms 
centralstation, att stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur för att 
öka tillgängligheten i området, samt att förbättra och förtydliga kopplingen mellan 
stad och hav. Detaljplanen bedöms vara förenlig med dessa intentioner. 

Planområdet omfattar flera nu gällande detaljplaner: B40, B86, B123, B423, B346, 
B349. Ingen av detaljplanerna har kvarvarande genomförandetid. 

Efter samrådet minskades planområdets storlek från ca 40 000 kvm till ca 13 000 
kvm då detaljplanen delades i tre olika detaljplaner. Förslaget reviderades även uti-
från inkomna synpunkter. Bland annat fick området för nu bussangöring ändrad 
användning från kvartersmark busstation till allmän plats busstorg. Planförslaget 
förtydligades även vad gäller dagvattenhantering, skyfallshantering, översvämning 
vid höga flöden i Rönne å (BHF – beräknat högsta flöde) samt strandskydd.  

Efter granskningen har planhandlingarna reviderats utifrån inkomna synpunkter. 
Planhandlingarna har kompletterats med en riskutredning med tillhörande kost-
nads-nyttoanalys för att säkerställa erforderliga avstånd mellan järnvägen och det 
nya busstorget kopplat till risk för urspårning och farligt gods. Ett par planbestäm-
melser har införts på plankartan för att säkerställa nödvändiga riskåtgärder samt för 
att säkerställa att det nya busstorget inte ska påverka järnvägsanläggningen (riksin-
tresse) negativt. Bland annat har bestämmelser som reglerar avståndet mellan spår 
och funktioner på busstorget såsom köryta, parkering, bebyggelse och dagvatten-
hantering lagts till, samt en bestämmelse om att stängsel eller motsvarande ska fin-
nas mellan spårområde och busstorg. En fördjupad markmiljöundersökning har 
även tagits fram för att säkerställa genomförandet av sockerbruksparken.  
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommun-           
fullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:49 m. fl. 

Pernilla Fahlstedt 
Chef Samhälle 

Anna Thott 
Verksamhetschef Samhällsbyggnad 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag samhälle/Planenheten 
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SAMMANFATTNING
Planområdet ligger i Stationsområdet i
centrala Ängelholm, i direkt anslutning till
Ängelholms station. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnationen av ett nytt busstorg för region- 
och stadsbusstrafik söder om stationshuset 
samt ombyggnation av Järnvägsgatan mellan 
Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. 
Syftet är också att möjliggöra för en ny gång- 
och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln 
samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet. 
Detaljplanen ska följa det planprogram som 
är framtaget för Stationsområdet.

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av 
Järnvägsgatan som ska bli Stationsområdets 
nya huvudgata. Gatan ska utformas med 
separerad gång- och cykelbana och mellan 
körabana och gång- och cykelbana skapas 
plats för träd, planteringar samt parkering. 
Planförslaget möjliggör även för en ny 
stadsdelspark som planeras innehålla både 
lekmöjligheter och blomsterprakt. Parken är 

även tänkt att fungera som översvämningsyta 
vid skyfall. En förutsättning för att skapa 
plats för ny bebyggelse i stationsområdet 
är att nuvarande bussangöring får en 
ny placering söder om stationshuset. 
Planförslaget möjliggör för nytt busstorg 
i direkt anslutning till den nya gångbron 
över spåren. Den nya placeringen söder om 
stationshuset ger goda förutsättningar för 
smidiga byten mellan tåg och buss samtidigt 
som kopplingen mellan stadskärnan och 
stationen stärks då busstorget flyttar närmre 
centrum. 

Planförslagets intentioner bedöms vara
förenligt med kommunens översiktsplan.
Detaljplanen bedöms inte medföra sådan
betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- 
och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 
6 kap 11 §.

Då detaljplanen anses vara av stor betydelse 
för allmänheten handläggs den med utökat 
planförfarande. Planen förväntas antas 
kvartal 4 2022.
 

Flygbild som visar Stationsområdet. 
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DETALJPLANEPROCESSEN
Planprocessen startar när exempelvis 
kommunen själv, en byggherre, exploatörer 
eller enskilda personer lämnar in med 
en begäran om att få göra eller ändra en 
detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag 
till planenheten att ta fram ett förslag till 
detaljplan.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls 
samråd med bland annat länsstyrelsen, 
myndigheter, föreningar och enskilda 
som har ett väsentligt intresse av aktuell 
planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter om aktuellt ärende. 
Inkomna synpunkter sammanställs och 
bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget ändrats utifrån de 
synpunkter som kom in under samrådet 
hålls en granskning. Granskningen 
innebär att kommunen ger möjlighet för 
bland annat myndigheter och sakägare 
att lämna synpunkter på ett slutgiltigt 
planförslag. Efter granskningstidens slut 
sammanställs eventuella synpunkter i ett 
granskningsutlåtande.

Tidplanen för detaljplanearbetet kan 
variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen i ärendet. Bland annat 
så kan utredningar, samrådsprocess och 
överklaganden förlänga tidplanen. Denna 
detaljplan handläggs med utökat förfarande, 
se illustration nedan.

OM DETALJPLAN 
En detaljplan styr hur mark- och 
vattenområden får användas inom ett 
visst område, exempelvis till ändamålen 
bostäder, handel eller kontor. Det går även 
att reglera utformning såsom husstorlek, 
byggnadshöjd och vilket avstånd huset ska ha 
till fastighetsgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. 
Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för 
planförslaget och dess innebörd finns 
denna planbeskrivning. Den redovisar bland 
annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.

SAMRÅD GRANSKNING GRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

UNDERRÄT-
TELSE LAGA KRAFTKUNGÖRELSE SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE ANTAGANDE
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består vid  antagandet av 
följande:
• Planbeskrivning med illustrationer
• Detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:1000
• Fastighetsförteckning (ej bilagd)
• Samrådsredogörelse (2021-11-08)
• Granskningsutlåtande (2022-08-24)

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Planprogram för Ängelholm 3:136 m. fl. 

Stationsområdet, Ängelholms kommun, 
2017-10-30 

• Riktlinjer för gestaltning av 
Stationsområdet, Ängelholms kommun, 
2019-08-14.

• Gestaltningsprogram för Stationsparken, 
Berg & Dahl 2019-04-08 

• Fördjupad dagvattenutredning - 
stationsområdet, GRIAB, 2017-09-27

• Ängelholms station - parkeringsbehov, 
Sweco, 2015-06-24

• Målbild och parkeringsstrategi - 
Stationsområdet Ängelholm, ÅF 
Infrastructure AB, 2016-09-09

• Parkeringsstrategi för Stationsområdet, 
Ängelholms kommun, 2017-10-30

• Miljöteknisk markundersökning, 
Ängelholm 3:136 Sweco, 2019-05-17  
(rev 2019-08-16)

• Miljöteknisk markundersökning 
Ängelholm 3:136 m. fl. Tyrens,  
2020-11-04 (rev 2021-05-21)

• Kompletterande miljöteknisk 
markundersökning, Sockerbruksparken,  
Tyrens 2022-05-18

• Skyfallsutredning Stationsområdet,  
Sweco, 2021-08-06

• PM Förprojektering Järnvägsgatans 
förlängning, Atkins, 2021-04-07

• Trafikutredning Järnvägsgatans 
fölängning - Bussterminal Ängelholms 
kommun, Atkins 2021-04-07

• PM modellbeskrivning Rönne å, Sweco 
och LTH 2021-03-26

• PM Riskbedömning avseende 
översvämning för DP inom 
Stationsområdet, Sweco 2021-06-11 (rev. 
2022-01-28)

• Riskutredning farlig gods underlag till 
detaljplan för del av Ängelholm 3:49, 
AFRY 2022-04-12

• PM Skyddsåtgärd för urspårning, 
kostnads - nyttoanalys, AFRY 2022-06-22 

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnationen av ett nytt busstorg för region- 
och stadsbusstrafik söder om stationshuset 
samt ombyggnation av Järnvägsgatan mellan 
Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. 
Syftet är också att möjliggöra för en ny gång- 
och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln 
samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet. 

Detaljplanen ska följa det planprogram som 
är framtaget för Stationsområdet (godkänt i 
kommunfullmäktige 2017-10-30 § 249).

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) med utökat 
planförfarande. Utökat planförfarande 
bedöms vara lämpligt då detaljplanen anses 
vara av stor betydelse för allmänheten. 
Genomförandet av planen innebär 
även omfattande om- och utbyggnad av  
allmänplatsmark vilket kommer medföra 
stora investerings-, anläggnings- och 
driftskostander för kommun. Planen 
förväntas kunna antas av kommunfullmäktige 
fjärde kvartalet 2022.

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan (BFS 2020:6).

BAKGRUND
Kommunen inkom med begäran om 
planbesked den 17 oktober 2017 med syftet 
att pröva nya parkeringshus utmed järnvägen, 
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ny dragning av Järnvägsgatan samt nya 
tekniska anläggningar inom aktuellt område. 
Kommunstyrelsen gav den 17 januari 2018 
planenheten i uppdrag att pröva planläggning 
enligt ansökan. 

Den 15 januari 2020 beslutade 
kommunstyrelsen att utöka planområdet 
att omfatta en längre sträckning av 
Järnvägsgatan söderut, ny bussangöring söder 
om stationshuset samt gång- och cykelväg 
och parkering söder om bussangöringen. 
Planområdet utökades även till att omfatta 
den park som är utpekad i planprogrammet 
för Stationsområdet i anslutning till 
Saftstationen 1 och Sockerbruket 14. 

Den 7 april 2020 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
förslag till detaljplan för samråd. 
Planhandlingarna fanns, enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 22 
april till och med den 22 maj 2020.

Den 13 januari 2021 beslutade 
Kommunstyrelsen att dela planområdet 
i två olika detaljplaner samt att delar av 
planområdet skulle flyttas till detaljplanen 
för Ängelholm 3:136 m. fl (kontor, bostäder 
och centrumverksamhet). Bakgrunden 
till beslutet grundar sig i att skapa bättre 
förutsättningar för detaljplanen för 
Ängelholm 3:136 med fleras genomförande. 
Efter samrådet har planområdet därför 
minskats till att omfatta Järnvägsgatans 
nya sträckning från Sockerbruksgatan i 
norr till Landshövdingevägen i söder, nytt 
busstorg, gång- och cykelväg i anslutning 
till Järnvägstunneln samt befintlig parkering 
söder om Järnvägstunneln. Detaljplanen 
omfattar fortsatt den nya stadsdelsparken 
söder om bowlinghallen. Detaljplanen har 
även bytt namn till Ängelholm 3:49 m. fl då 
det är den största fastigheten som berörs 
av detaljplanen. Aktuell detaljplan är röd i 
illustrationen nedan. 

Den 26 oktober 2021 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
förslag till detaljplan för granskning. 
Planhandlingarna fanns, enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 10 
november till och med den 6 december 2021.
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Efter samrådet blev planområdet mindre till ytan. 
Aktuell planområde är markerat i rött. 
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Planområdet omfattar delar av fastigheterna 
Ängelholm 3:136, 3:2, 3:46, 3:49, 3:51 
och 3:95, delar av Sockerbruket 11 och 
14. Planområdets totala areal är ca 13 000 
kvadratmeter (1,3 hektar).

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Ängelholm 3:46, 3:49, 3:51 och 3:95 samt 
Sockerbruket 11 och 14 ägs av Ängelholms 
kommun. Fastigheten Ängelholm 3:136 ägs 
av Jernhusen AB och Ängelholm 3:2 ägs av 
Trafikverket. 

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
orsaka sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat 
som ”Nytt större bostadsområde” i mark- 
och vattenanvändningskartan. Stationen är 
utpekad som en regional nod/stationsnod 
och den nuvarande busstationen är 
utpekad som bytesnod för regionbuss.  
Ängelholms kommun ska verka för en 
attraktiv kollektivtrafik där byten fungerar 
på ett smidigt sätt samt att den fysiska 
infrastrukturen för kollektivtrafik ska 
förbättras. Detaljplanens intentioner bedöms 
vara förenliga med översiktsplanen. 

PLANPROGRAM
Planområdet ingår i planprogrammet
för Stationsområdet. Planprogrammet
godkändes av kommunfullmäktige den 30 
oktober 2017 och ska ligga som grund för 
fortsatt detaljplanering inom Stationsområdet. 
Målet med planprogrammet är att utveckla 
Stationsområdet till en attraktiv stadsdel 
med stadsmässig bebyggelse. Målet är också 

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Ängelholms station och 
Västkustbanan  ligger i direkt anslutning 
till planområdet i väster. I öster gränsar 
planområdet till Järnvägsparken och 
fastigheten Banmästaren 1 och i söder 
fastigheten Ängelholms 3:131.

Delar av de fastigheter som omfattas av detaljplanen inom 
röd streckad linje.

ÄNGELHOLM 3:2

ÄNGELHOLM 3:95

ÄNGELHOLM 3:49

SOCKERBRUKET 14

ÄNGELHOLM 3:136

SOCKERBRUKET 11

ÄNGELHOLM 3:46

ÄNGELHOLM 3:51

ÄNGELHOLM 3:2

ÄNGELHOLM 3:95

ÄNGELHOLM 3:49

SOCKERBRUKET 14

ÄNGELHOLM 3:136

SOCKERBRUKET 11

ÄNGELHOLM 3:46

ÄNGELHOLM 3:51
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STATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM2020-06-09

STATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM ILLUSTRATIONSPLAN FAS 1 + FAS 2

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1500 (A1), 1:3000 (A3)
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Illustrationsplan som visar hur stationsområdet skulle kunna se ut när det är fullt utbyggt. Planområdet för 
planprogrammet för Stationsområdet är markerat med svart streckad linje och de områden som berörs av denna detaljplan 
är markerade med röd streckad linje. 
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att skapa ett smidigt, säkert och tydligt 
resecentrum kring Ängelholms centralstation, 
att stärka stadsdelens övergripande gatu- och 
grönstruktur för att öka tillgängligheten i
området, samt att förbättra och förtydliga
kopplingen mellan stad och hav. Hela
Stationsområdet planeras på sikt att rymma
cirka 2 700 bostäder och ska utvecklas med
sikte på hållbar utveckling. Programmet 
innehåller ett antal principer och 
målsättningar som ska beaktas i kommande 
planering:

• Grönstrukturen ska kopplas samman 
och inbjuda till utevistelse, aktivitet och 
rekreation. För att uppnå detta krävs att 
även privata bostadsgårdar utformas med 
fokus på det gröna.

• För att ytterligare förstärka en 
sammanhängande grönstruktur kan 
fickparker anläggas ut mot gata.

• Hållbara dagvattenlösningar eftersträvas 
och på kvartersmark kan bland annat 
reducering av hårdgjorda ytor, gröna tak 
och vattengenomsläppliga beläggningar 
bidra till detta.

I planprogrammet beskrivs även sju principer
för utformning och gestaltning som ska
beaktas i kommande planläggning av
Stationsområdet. Principerna är: ordning,
variation, mänsklig skala, lokal identitet,
täthet - öppenhet, orienterbarhet - smitvägar
samt levande gaturum. 

I samband med planprogrammet har
en värdeplan och en handlingsplan -
Hållbar stadsdel Stationsområdet tagits fram.
Värdeplanen redogör för den gemensamma 
målbilden kring hållbar utveckling, medan
handlingsplanen syftar till att säkerställa att
den inriktning som anges i värdeplanen och
planprogrammet genomförs i praktiken. Det 
finns även en framtagen riktlinje för att skapa 
en attraktiv stadsmiljö i området - Riktlinjer 
för gestaltning av Stationsområdet. Samtidigt som 
planprogrammet godkändes också Parkerings-

strategi för Stationsområdet. Parkerings-
strategin redogör för hur parkeringsfrågan 
i området ska lösas och innehåller en 
parkeringsnorm.

DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare 
och omfattas av flertalet detaljplaner. 
Ingen av detaljplanerna har kvarvarande 
genomförandetid.

• B 40; Förslag på stadsplan för 
Ängelholms stad. Området som berörs 
är planlagt som allmänna platser.

• B 86; Förslag till stadsplan för område 
vid centralstationen. Berört område är 
planlagt för järnvägsändamål, område för 
omnibussar samt gata.

• B 123; Förslag till ändring av 
stadsplan för del av kvarteret 
Sockerbruket. Området som berörs är 
planlagt som område för industriändamål 
samt område för trafikändamål; 
industrispår.

• B 243, Förslag till ändring av 
stadsplan för Sockerbruksgatan. 
Området som berörs är planlagt som 
park/plantering.

• B 346; Detaljplan för kvarteret 
Betvågen 4 och 5 m. fl berörs längst 
i söder. Området är planlagt för allmän 
platsmark huvudgata och park.

• B 349; Detaljplan för fastigheterna 
Saftstationen 1 och Vågmästaren 1 
mm. Området som berörs är planlagt 
som park, gc-väg och räddningsväg.  

 
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i samrådsområde 
hinderfria ytor för flygplatsen, inom 
riksintresse för flyget. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre är 
+63,2 meter över havet vilket är lägsta nivån 
för krav på hinderfria ytor. Planområdet 
ingår också i område med särskilt behov av 
hinderfrihet, vilket ingår i riksintresse för 
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totalförsvaret. Inom detta område anses 
objekt högre än 20 meter få en inverkan på 
gällande riksintressen. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre än 20 
meter. Därför bedöms riktintresset inte 
påverkas.

Planområdet gränsar till riksintresse för 
järnvägar, Västkustbanan. Förslaget till 
detaljplan har anpassats till riksintresset 
vad gäller till exempel skyddsavstånd 
och riskåtgärder. Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms därför inte påverka 
riksintresset negativt. 

Planområdet ligger även inom Länsstyrelsens
Kulturmiljöprogram för Ängelholm och 
Rönne å. Motiv för bevarande är bland annat 
den sammanhållande järnvägsmiljön från
1800- talets slut med station och tillhörande
byggnader som visar på dess viktiga
utveckling av Ängelholm. Motiv för 
bevarande av miljön kring Rönne å är att 
flertalet verksamheter som förr lokaliserades 
utmed ån har ett särskilt värde och är 
av största betydelse för upplevelsen och 
förståelsen av landskapet. Planområdet 
omfattar inte någon bebyggelse med 
anknytning till stationen och har inte 
heller någon direkt koppling till ån. 
Planförslaget bedöms därför inte påverka 
den särskilt värdefulla kulturmiljön eller 
kulturmiljöstråket för Rönne å.

STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13§ gäller det 
generella strandskyddet 100 meter från 
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. 
I Skåne har Länsstyrelsen och kommunerna 
tillsammans reviderat länets strandskyddade 
områden. Syftet med strandskyddet 
är att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten.

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD
De södra delarna av planområdet ligger inom 
det generella strandskyddet för Rönne å. 
Strandskyddet är upphävt men återinträder i 
och med upprättandet av en ny detaljplan. 
I en detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 
§ PBL upphäva strandskydd för ett område, 
om det finns särskilda skäl för det och om 
intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Strandskyddet föreslås 
upphävas för de delar av planen som regleras 
som allmän plats TORG, GATA, GÅNG 
och CYKEL samt PARKERING vilket görs 
med en administrativ planbestämmelse på 
plankartan. 

På plankartan:

a1-  Strandskyddet är upphävt. 

Det rödmarkerade området på kartan visar inom vilken 
del av planområdet som strandskyddet återinträder.
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sträckningen av Järnvägsgatan som tänkt 
huvudgata från Sockerbruksgatan i norr 
till Landshövdingevägen i söder samt 
en nya stadsdelspark i enlighet med 
planprogrammets intentioner. 

OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet omfattar delar av Ängelholms 
befintliga stationsområde med cykelparkering, 
angöring samt pendlarparkering söder om 
Stationshuset. Stationsområdet är från 1800- 
talets slut och har haft stor betydelse för 
stadens utveckling.  Det är en av få bevarade 
sammanhållna järnvägsmiljöer som finns 
kvar, sett ur ett nationellt perspektiv. 

På flygbilder syns området söder om 
stationshuset utgöras av någon form av 
park/grönområde mellan järnvägen och 
Järnvägsgatan. Delar av planområdet, 
närmare bestämt området för en ny 
stadsdelspark, har historiskt varit en del av 
Sockerbruksområdet och Ängeholms gamla 
bangård för Järnvägslinjen Ängelholm - 
Klippan. På flygbilder från 1960 ses området 
utgöras av någon form av upplag. 

Upphävandet träder i kraft när detaljplanen 
vinner laga kraft. Det särskilda skäl enligt 7 
kap. 18c § punkt 1 Miljöbalken som åberopas 
vid detta upphävande är att ”området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften”.

Det område där strandskyddet upphävs är 
idag till stora delar planlagt som kvartersmark 
och ianspråktaget av befintlig bebyggelse 
såsom teknikbyggnader, sophus, cykelgarage 
och parkering. Planförslaget innebär att hela 
det område som ligger inom det generella 
strandskyddet kommer regleras som allmän 
plats. Detaljplanen bedöms därför inte 
strida mot strandskyddets syfte att trygga 
allmänhetens tillgång till strandområden. 

Förslaget bedöms inte heller påverka 
livsvillkoren för växter och djur då den 
delen av området närmast Rönne å som 
utgörs av befintlig parkmark inte berörs av 
planförslaget. Intresset av att ta området i 
anspråk enligt planförslaget bedöms därför 
väga tyngre än strandskyddsintresset. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Planförslaget möjliggör nytt busstorg 
för regionbuss och stadstrafik söder om 
Stationshuset. På så sätt skapas bättre 
förutsättningar för smidiga byten mellan 
buss och tåg samtidigt som mark frigörs för 
byggnation av Järnvägsgatans nya sträckning 
norrut. För att den nya busstationen ska 
få plats behöver den befintliga gång- och 
cykelvägen som leder genom Järnvägstunneln 
flyttas. I samband med det planeras den även 
få en bättre utformning. Därför reglerar 
planförslaget även den gång- och cykelväg 
som ansluter till Järnvägstunneln.  

Planförslaget möjliggör även planerad Historiskt flygfoto över planområdet från 1960 -talet.
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Stationshuset bedöms ha ett kulturhistoriskt intresse.

MARKFÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet är relativt flackt och har 
en befintlig markhöjd på mellan ca +4,5 
till + 5. Marken består till stora delar av 
hårdgjorda eller grusade ytor med undantag 
för en mindre andel gräsmark i anslutning 
till befintlig gång- och cykelväg som går 
under Järnvägstunneln samt inom området 
för den planerade stadsdelsparken i norr. 
Längs med befintliga angöringsytor söder 
om stationshuset finns ett mindre antal träd i 
hårdgjord yta. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
För att säkerställa grundläggnings-
förhållandena inom planområdet har PM 
planeringsunderlag för geoteknik tagits fram. 
Den geotekniska bedömningen grundar sig 
på en antagen jordmodell som utgår ifrån 
redan befintliga underlag och undersökningar 
för Ängelholm 3:136. 

Under friktionsjorden förutsätts 
jordlagerföljden utgöras av siltig glacial lera. 
Grundvatten-nivåerna bedöms variera mellan 
0,4 och 3,0 meter under markytan. Inom 
planområdet planeras ingen ny bebyggelse. 
Grundläggning av nya ledningar inom 
planområdet bedöms kunna genomföras 
utan förstärkt ledningsbädd. Vid anläggning 

av hårdgjorda ytor bedöms det inte 
föreligga någon sättningsproblematik under 
förutsättning att naturlig jord och fyllning 
med innehåll av organiskt material schaktas 
ur.

MARKRADON
Inom vissa områden i Ängelholms 
kommun, som tidigare är bedömda som 
lågriskområden, har det uppmätts förhöjda 
värden. Generellt gäller att man inte kan 
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. 
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projektering av 
nybyggnation. Byggnader där människor 
stadigvarande vistas ska med hänsyn till 
radon utföras med grundläggning i enlighet 
med Boverkets byggregler. Radonhalten i 
inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/m3 

(kubikmeter). Ansvaret för att bedöma den 
faktiska radonrisken på varje byggplats och 
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den 
som ska bygga.

FORNLÄMNINGAR
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten skall dessa, i 
enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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Fornlämningar kan synas som härdrester, 
stenpackningar eller mörka färgningar i 
jorden.

BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ
Området kring järnvägsstationen beskrivs i
Ängelholms kommuns bevaringsprogram
som en mycket väl sammanhållen miljö.
Området är utpekat som miljö klass I vilket
innebär att den är oersättlig. Viktiga inslag är
stationshuset, arbetarbostäderna, lokstallarna,
godsmagasinet och tjänstemannabostäderna.
Ängelholms stationsbyggnad pekas ut som 
byggnad av klass I, omistlig byggnad. Två 
tegelvillor på de angränsande fastigheterna 
Banmästaren 1 och 2, godsmagasinet 
(Bahnhof) på Ängelholm 3:136 samt två 
byggnader söder om planområdet pekas ut 
som byggnad av klass II vilket innebär att de 
har ett stort kulturhistoriskt eller miljömässigt 
värde. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär 
att områdets karaktär till viss del kommer att 
förändras. Dock bedöms inte planförslaget 
få någon betydande negativ påverkan på 
omkringliggande kulturmiljövärden, då det 
inte kommer uppföras någon ny bebyggelse 
inom planområdet.  

VERKSAMHETER
Inga verksamheter finns inom planområdet 
idag. Befintlig bebyggelse finns i form av 
ett sophus som nyttjas av de verksamheter 
som finns i stationshuset. I samband 
med byggnationen av det nya busstorget 
planeras sophuset få en ny placering. Norr 
om planområdet finns ett godsmagasin 
(Bahnhof). Byggnaden har tidigare inrymt 
bar/nattklubb men står idag tom. 

KOMMERSIELL SERVICE
Planområdet inrymmer ingen offentlig eller
kommersiell service idag. I närområdet
finns matvaruaffär samt ett brett utbud av
kommersiell service som gym, bowlinghall,

pizzeria och veterinär. Planområdet ligger
nära centrala Ängelholms shoppinggata,
och tillgängligheten till servicen i centrala
Ängelholm bedöms därför vara god. 

TEKNISK BEBYGGELSE
I dagsläget finns det tre teknikhus inom 
planområdet i anslutning till järnvägen; 
teknikhus för tele, teknikhus för signal 
samt en nätstation. Alla teknikhusen tillhör 
järnvägsanläggningen och kommer flyttas till 
nya lägen inom trafikverkets fastighet på den 
västra sidan om spårområdet. Flytten planeras 
ske i samband med pågående ombyggnation 
av Västkustbanan. 

PARKER, GATOR OCH TORG
PARK OCH LEK
Det finns inga befintliga parkområden inom 
planområdet. I öster gränsar planområdet 
till Järnvägsparken och väster om Järnvägen 
ligger Kronoskogen. 

I den nordöstra delen av planområdet 
möjliggörs för en ny park. Parken kommer 
ligga i direkt anslutning till Ängelholms 
bowlinghall i norr och befintligt cykel- 
och gångstråk som sträcker sig mellan 
Industrigatan och Norra Sockerbruksgatan. 
Parken är tänkt att fungera som en 
stadsdelspark och som en grön koppling med 
omgivande blågröna gator. Parken kommer 
bli en viktig mötesplats för de boende i 
området men är även tänkt att bidra med 
några av de funktioner som saknas i de 
befintliga parkerna i centrala Ängelholm, 
såsom lekplats samt ytor för reflektion och 
blomsterprakt. 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för 
parken som redovisar hur parken skulle 
kunna utformas. För att ta till vara på platsens 
söderläge planeras parken få en öppen del 
med gräsytor och perennplanteringar i söder 
och en mer trädrik del i norr. Den öppna ytan 
är även tänkt att utformas svagt nedsänkt för 
att kunna ta hand om regnvatten vid kraftiga 
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llustrationsplan och sektion som visar Sockerbruksparkens möjliga utformning. Från gestaltningsprogram, Berg & Dahl, 
2019

STATIONSPARKEN

1:200

Sektion A

Bänk runt träd Rörklockspel
I parkens norra del (högra delen av sektionen nedan) skapas en
lekmiljö bakom täta häckar. Här kan lekskogen utforskas och 
snurrgungor upptäckas i parkens norra trädrika del. I parkens 
mellersta öppna del kan man sitta med brynet i ryggen och se ut 
över gräsytan med perennplanteringarna i fonden.

Utspritt i parken finns mindre lekutrustning som lekhus, gångor
med mera som erbjuder de boende lekvärde i sin närmiljö.
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gång- och cykelbana och körbana avsätts 
ytor för bland annat dagvattenhantering, 
trädplantering, kantstensparkering samt 
möblering såsom exempelvis belysning. 
Gatan planeras även kunna trafikeras med 
kollektivtrafik. På de platser där gående och 
cyklister ska korsa Järnvägsgatan planeras 
övergångarna med farthinder, mittrefug och 
övergångsställe.

Järnvägsgatan planeras få en total gatusektion 
på 20,5 meter. Körbanans bredd är i 
normalfallet 6,5 meter bred vilket tillgodoser 
god framkomlighet för kollektivtrafik och 
annan trafik. Resterande yta är avsatt för 
gående och cyklister (4 +4 meter ), grönytor, 
dagvattenmagasin och parkering (3+3 meter). 
Ur trafiksäkerhetsperspektiv ska in- och 
utfarter från angränsande bostadskvarter 
anordnas längs med anslutande lokalgator. 

På plankartan:

GATA1 -  Huvudgata 

TORG1 -  Busstorg
  

skyfall. Lekplatsen är tänkt att integreras i 
parkens norra delar. Enligt Handlingsplan - 
Hållbar stadsdel Stationsområdet (fastställd 
2021-01-13) ska lekutrustning som anläggs 
i stationsområdet vara Svanenmärkt eller ha 
motsvarande märkning.

På plankartan:

PARK -  Park
  
lek1 -   Lekplats ska finnas

GATOR
Planförslaget möjliggör en del av den nya 
gatustruktur och gestaltning som föreslås 
för Järnvägsgatan i planprogram för 
Stationsområdet. Järnvägsgatan planeras bli 
områdets nya huvudgata som ska binda ihop 
nya och befintliga lokalgator inom området. 
Gatan kommer även ersätta befintliga 
Industrigatan på berörd sträcka. Gatan 
ska utformas med målet att bli en attraktiv 
stadsgata med mycket grönska. Separerade 
gång- och cykelbanor ska finnas på båda 
sidor om gatan och i skiljeremsan mellan 

Sektion som visar hur Järnvägsgatan skulle kunna se ut.
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Illustration som visar hur det nya busstorget skulle kunna 
se ut. Vy från söder mot norr. Sweco 2019-07-05

BUSSTORG
För att uppnå planprogrammets mål för 
stationsområdet om att skapa ett smidigt, 
säkert och tydligt resecentrum kring stationen 
möjliggör planförslaget för nytt busstorg 
söder om stationshuset. Det nya busstorget 
hamnar i direkt anslutning till den nya 
gångbron över järnvägen till mittplattformen, 
vilket bedöms påverka möjligheten till 
smidiga byten mellan tåg och buss positivt. 
Busstorgets nya placering bedöms även 
förtydliga och förstärka kopplingen mellan 
stadskärnan och stationen och kopplingen 
till Kronoskogen, Trafikverksskolan och 
Järnvägens museum väster om järnvägen. 

I samband med flytten frigörs även mark 
som behövs för byggnation av Järnvägsgatans 
förlängnig samt ny bebyggelse norr om 
stationen. Det nya busstorget ska gestaltas 
med målet att bli en attraktiv entré och 
inbjudande plats som man som resenär och 
invånare vill vistas på.

Samtliga hållplatsläge ska utrustas med 
väderskydd och sittmöjligheter och mellan 
järnvägen och busstorget planeras för 
någon form av avskärmning eller plank. 
Tågersättande buss planeras fortsättningsvis 
ha sin hållplats norr om stationshuset längs 
med Järnvägsgatan.

Illustration som visar hur det nya busstorget skulle kunna se ut. Vy från övergångsstället vid Järnvägsbron. 
Sweco 2019-07-05



18

AN
TA

G
AN

DE

Dnr: PL 17-0017 KS 2017/709 SBN 2019/332
Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m flSTATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM2020-06-09

STATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM ILLUSTRATIONSPLAN FAS 1 + FAS 2

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1500 (A1), 1:3000 (A3)
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Illustrationsplan som visar hur det nya busstorget med ny gång- och cykelbanan under järnvägen kan komma att se ut.
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Busstorget ligger i direkt anslutning 
till Västkustbanan som är utpekat som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 
8§ miljöbalken.  Erforderligt avstånd mellan 
spårmitt på närmaste spår och parkering, 
köryta och bebyggelse regleras på plankartan. 

På plankartan:

Placering -  bebyggelse ska  placeras  
  minst 30 meter från   
  spårmitt på närmaste   
  spår. Väderskydd tillåts  
  inom användningsområde  
  användningsområde TORG1

Ej parkering Marken får ej användas som  
  parkering

Ej köryta -  Marken får ej användas som  
  köryta

 
TRAFIK
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Planförslaget möjliggör delar av den 
planerade utbyggnaden av gång- och 
cykelvägnätet i stationsområdet. För att det 
ska vara enkelt att ta sig fram till fots och 
med cykel ska det enligt planprogrammet 
finnas sammanhängande, säkra och trygga 
gång- och cykelbanor. I söder kommer 
befintlig gång- och cykelväg som går 
under Järnvägstunneln få en ny sträckning. 
Nuvarande ramp ner till tunneln är inte 
anpassad efter dagens krav på tillgänglighet 
och sikten är dålig. En del av befintlig gång- 
och cykelväg behöver även tas i anspråk för 
det nya busstorget. Detaljplanen reglerar 
därför en ny sträckning av gång- och 
cykelvägen. 

För att förbättra kopplingen mellan staden 
och havet föreslås gång- och cykelvägen få 
en mer stadsmässig utformning. Förutom att 
platsen ska fungera som gång- och cykelstråk 
planeras ytor för vistelse i anslutning till den 

nya bussangöringen. Inom projektet för 
dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan 
kommer Trafikverket att bredda den 
befintliga Järnvägstunneln för att anpassa den 
till två spår. I samband med ombyggnationen 
kommer tunneln få en ny gestaltning och 
bättre belysning, vilket kommer bidra till 
att skapa en trevligare, säkrare och tryggare 
förbindelse för gående och cyklister under 
spåren och mellan staden och havet.
Genom planområdet går även befintligt 
huvudstråk för cykel. Idag sträcker 
sig cykelstråket längs med båda sidor 
av Landshövdingevägen och norr om 
Järnvägstunneln korsar det Industrigatan och 
fortsätter norrut genom Järnvägsparken. För 
att minska konflikter mellan gående, cyklister 
och bussar i anslutning till busstorget och 
stationsområdet leds huvudcykelstråket 
förbi stationsområdet på den östra sidan av 
Järnvägsgatans nya sträckning. För att öka 
säkerheten och tillgängligheten för cyklister 
och gående planeras nya säkra cykelöverfarter 
över Landshövdingevägen och befintlig 
Järnvägsgata i korsningen med Industrigatan i 
höjd med Järnvägstunneln. 

På plankartan:

GÅNG -  Gångväg

CYKEL - Cykelväg
     

KOLLEKTIVTRAFIK 
I direkt anslutning till den norra delen av 
planområdet finns Ängelholms Station. 
Stationen är en viktig knutpunkt för 
kollektivtrafiken där både tågtrafik och 
samtliga busslinjer i både stads- och 
regiontrafiken angör. Järnvägsstationen 
trafikeras av både Pågatåg och Öresundtåg 
mot Malmö/Köpenhamn och Göteborg. 

I samband med trafikverkets 
dubbelspårsutbyggnad mellan Ängelholm och 
Maria kommer Ängelholms station att byggas 
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om för att bli mer tillgänglig. Bland annat 
kommer mittplattformen att breddas och få 
ett nytt tak. Den befintliga plankorsningen 
kommer även att ersättas med en ny planskild 
gångbro med hiss. 

Det nya busstorget kommer att kunna 
användas av både genomgående och 
vändande bussar. Antal hållplatsläge anpassas 
för framtida behov av utökad trafik genom 
ytterligare ett hållplatsläge för regionbuss. 
De fyra hållplatslägen för regionbuss 
lokaliseras närmast järnvägen i väster och 
stadsbussarna planeras angöra närmast 
Järnvägsgatan i öster med två hållplatsläge 
i vardera riktning. Då stadsbuss och 
regionbusstrafik delas upp på ett tydligare 
sätt, kommer det underlätta för resenärer att 
orientera sig. 

BILTRAFIK
En trafikutredning har tagits fram i samband 
med planprogrammet för Stationsområdet 
(ÅF 2017-08-28). En utbyggnad av 
Stationsområdet kommer att innebära en 
ökning av biltrafiken både i området och på 
gator i direkt anslutning till området. Den 
tillkommande trafiken bedöms inte
innebära att några särskilda åtgärder behöver
vidtas på omkringliggande gatunät. Målet 
enligt planprogrammet för Stationsområdet 
är att den trafik som alstras inom området i 
så hög utsträckning som möjligt ska utgöras 
av gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

PARKERING
Enligt tidigare utredning (Sweco 2015-06-
24) är behovet av pendelparkering för bilar i 
anslutning till stationen 225 platser. Behovet 
omfattar både resenärer som ska resa vidare 
med tåg och med buss. Pendlarparkeringar 
planeras rymmas i de parkeringshus som ska 
anläggas norr om stationen. Tanken är att 
behovet av pendlarparkering ska samordnas 
med parkeringar för verksamheter och 
boende där parkeringsbeläggning framförallt 
är hög under kvällstid. Befintliga ytor för 
korttidsparkering och hämta/lämna platser 
i anslutning till stationen tas i anspråk i 
samband med att det nya busstorget byggs. 
Nya ytor för de funktionerna avsätts istället 
norr om stationshuset. 

Inom planområdet är också befintlig 
markparkering söder om Järnvägstunneln 
som bland annat används som besöks-
parkering till Järnvägens museums. Enligt 
planförslaget tas delar av parkeringen i 
anspråk för den nya gång- och cykelvägen. 
Resterande delar av befintlig parkering 
regleras som parkering i plankartan. Planen 
reglerar även säkerhetsavstånd till järnvägen 
enligt trafikverkets krav vid byggande intill 
järnväg. Egenskapsbestämmelser reglerar 
att parkering inte får anläggas närmre än 15 
meter och köryta inte närmre än 10 meter 
från spårmitt på närmsta spår.

FÖRPROJEKTERING 2018-06-21 (Format: A3)
144113-05-014-Förprojektering Ängelholm station-001

Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg. Projektnummer: 144113
Ärendenummer Trafikverket: TRV 2018/64748. Uppdragsnummer Sweco: 12801059
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Hisstorn och bro i tegelröd plåtbeklädnad. Glaspartier i hisstornets östra fasad för att öka tryggheten. 
Trappor i betong med intäckning i härdat glas och mörkgrå ståpartier. 

Kanter på bro täckta med plåt i bandtäckning 

Text i relief, 3 cm in i betongen

ELEVATION FRÅN ÖSTER

ÄNGELHOLM - GÅNGBRO ÖVER SPÅREN

ELEVATION FRÅN SÖDER

Hisstorn med helt glasade partier mot söder. 
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Sektion som visar hur den nya gångbron till mittplattformen kan komma att se. På bilden syns gångbron från öster.
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På plankartan:

P -   Parkering

n1 -   Marken får inte användas  
  för parkering

n2 -   Marken får inte användas  
  som köryta

  Marken får inte förses med  
  byggnad

Idag finns det ca 380 cykelparkering i 
anslutning till Järnvägsstationen och befintlig 
bussangöring. Fram till år 2030 beräknas 
behovet uppgå till ca 1000 cykelparkeringar. 
Nya ytor för cykelparkering planeras i kanten 
på Järnvägsparken i anslutning till busstorget 
i söder samt norr om stationshuset. Enligt 
Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet 
ska det finnas möjlighet att parkera cykeln i 
ett låst garage och under tak i anslutning till 
stationen. 

JÄRNVÄG
I väster gränsar planområdet till 
Västkustbanan. Delar av planområdet 
regleras som järnväg för att bekräfta den 
järnvägsplan som togs fram i samband med 
dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen mellan 
Maria och Ängelholm. Inom området för 
järnväg planeras de funktioner som är en del 
av den nya järnvägsanläggningen att rymmas, 
såsom den nya gångbron till mittplattformen.
  
På plankartan:

T1 -   Järnväg

GESTALTNING  OCH STADSBILD
Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet 
har tagits fram och godkänts av 
kommunfullmäktige 2019-08-14. Riktlinjerna 

ska ligga till grund för gestaltningen av 
stationsområdets offentliga rum. Syftet med 
riktlinjerna är bland annat att säkerställa 
attraktiva och funktionella stadsrum med god 
tillgänglighet. Gestaltningen ska verka för 
en sammanhållen och genomtänkt stadsbild 
som värnar om den mänskliga skalan samt 
för en hög kvalitet vad gäller materialval och 
estetik. Riktlinjerna innehåller exempel på 
möblering och utrustning såsom belysning, 
bänkar och hållplatsskydd samt trädval och 
konstnärlig utsmyckning. Exempelvis ska 
träden som plantaras längs med områdets 
gator vara formstarka, med fina höstfärger 
och sammanhängande trädkrona. 

Planförslaget kommer delvis förändra 
stadsbilden. Den nya gatan kommer bli 
ett tydligt huvudstråk i staden med en 
sammanhållen gestaltning och grönstruktur. 
Busstorgets nya placering och utformning 
kommer bidra till att stärka kopplingen till 
centrum. 

TILLGÄNGLIGHET
Planområdet ska utformas på ett sådant
sätt att det blir tillgängligt även för personer
med nedsatt rörelseförmåga. Dokumentet
Riktlinjer för gestaltning av Stationsområdet, som
ska användas vid utformning av allmänna
platser i stationsområdet, innehåller olika 
exempel på hur detta ska uppnås, såsom 
tydliga ledstråk, att nivåskillnader ska tas upp 
av ramper eller hissar. Områdets allmänna 
platser ska även ha en god belysning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
DAGVATTEN
Planområdet utgörs idag nästan uteslutande 
av asfalterade eller andra hårdgjorda 
ytor. Planförslaget innebär inte någon 
större förändring vad gäller markens 
genomsläpplighet eller infiltrationsförmåga. 
Merparten av dagvattennätet i området är 
dimensionerat för 2- årsregn. Befintliga 
dagvattensystem i stationsområdet har därför 
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begränsad kapacitet att avleda dagvatten. Nya 
dagvattenledningar som är dimensionerad 
för 10- årsregn föreslås i den nya huvudgatan 
med anslutning till befintliga ledningar i 
Havsbadsvägen i norr och Järnvägsgatan i 
söder för vidare avledning till Rönne å. 

Lösningar för att fördröja dagvatten har 
undersökts bland annat i en fördjupad 
dagvattenutredning för stationsområdet 
(Griab, 2017-09-27). För att klara hanteringen 
av dagvatten enligt gällande branschstandard 
föreslås fördröjning och rening i 
fördröjningsmagasin i form av regnbäddar 
som bland annat kan placeras i skiljeremsan 
mellan körbana och gc-bana i Järnvägsgatan. 
För busstorget föreslås även kassettmagasin 
under mark. 

För att kunna säkerställa hantering av det 
dagvatten som uppstår inom planområdet har 
beräkningar av dagvattenflöden genomförts 
(Atkins, 2021-04-07). Erforderliga 
utjämningsvolymer har beräknats utifrån
ett klimatkompenserat regn med återkomsttid 
på 30 år och ett tillåtet utsläpp på 10 liter/

sekund och hektar. 

Dimensionerande magasinvolym för 
de avrinningsområden som ligger inom 
planområdet uppskattas till 106 kubikmeter. 
för gatan och 115 kubikmeter för busstorget. 
Inom busstorget bedöms inte några magasin 
i form av regnbäddar kunna anläggas därför 
planeras fördröjning ske med hjälp av 
kassettmagasin under mark. För gatan har en 
principsektion av en regnbädd använts för 
att kontrollera att regnbäddarnas utbredning 
och storlek inom samma område klarar den 
dimensionerade volymen. 

På plankartan:

fördröjning1 - Fördröjningsmagasin för  
   dagvatten med en volym 
   av minst 225 kubikmeter  
   ska finnas. Bestämmelsen  
   gäller totalt för alla   
   fördröjning1-  områden  
   tillsammans.    

Avvattningsprincip för Järnvägsgatan med underjordiska magasin i skiljeremsan mellan körbana och gång- och cykelväg
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För att säkerställa dagvattenhateringen 
inom planområdet sätts en bestämmelse 
på plankartan om att fördröjningsmagasin 
för dagvatten med en volym om minst 225 
kubikmeter ska finnas inom användningarna 
GATA1 och TORG1. 

VÄRME
Huvudledning för fjärrvärme tillhörande 
Öresundskraft finns i befintlig sträckning av 
Järnvägsgatan. Planförslaget medför troligtvis 
inte att ledningen behöver flyttas. Eventuell 
flytt ska ske i samråd med Öresundskraft.

EL OCH TELE
Området ligger inom Öresundskrafts
eldistributionsområde. I dagsläget finns 
det ledningar i marken inom olika delar av 
planområdet. Inom parkeringsytan i söder 
finns exempelvis ett ledningsstråk som 
försörjer bland annat Järnvägens museum 
väster om järnvägen. Alla ledningar ska tas i 
beaktande vid kommande markarbeten. 
 
AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen 
i Ängelholms kommun. Avfallsutrymmen 
för planerade verksamheter inom 
området ska utfomras i enlighet med 
renhållningsordningen för Ängelholms 

kommun och placeras så att backning av 
avfallsfordon inte förekommer. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
MARKFÖRORENINGAR
Planförslaget innebär att delar av 
markanvändningen kommer att ändras 
från industriändamål till allmän park med 
lekplats. För användningen park med 
egenskapsbestämmelse lek bör riktvärden 
för känslig markanvändning (KM)
vara utgångspunkt vid bedömning. En 
miljöteknisk markundersökning (Tyrens, 
2021-05-21) samt en kompletterande 
miljöteknisk undersökning (Tyrens, 2022-05-
18) har utförts av med syfte att undersöka 
eventuell förekomst av föroreningar inom 
området. Utredningen omfattar delar av 
fastigheten Ängelholm 3:40 samt delar av 
Sockerbruket 11 och 14.

Utredningarna visar på förekomst av 
markföroreningar inom området för planerad 
park som överskrider riktvärden för känslig 
markanvändning och som bedöms kunna 
ha negativ inverkan på människors hälsa. 
Föroreningar av bly förekommer i de 
ytliga fyllnadsmassorna i den södra delen 
av området. I samma område finns även 
konstaterade föroreningar av kvicksilver och 
PAH-H.  De förorenade massorna bedöms 

Provtagningsplan för Sockerbruksparken. Bilden visar inom vilka områden som det finns konstaterade markföroreningar
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ligga på ett djup av 0 - 0,9 meter under 
markytan. 

I den nordvästra delen av området finns en 
djupare petroleumförorening som bedöms 
ligga på om 1 - 1,8 meter under markytan. 
Föroreningen bedöms inte ha någon negativ 
påverkan på människors hälsa där den är 
belägen idag men bör tas bort innan parken 
anläggs. 

Grundvattnet är bland annat påverkat av 
PAH och har spår av Triklormetan och 
Trikloreten. Halterna är låga och bedöms inte 
ha någon påverkan på människors hälsa eller 
markmiljö. 

För att göra marken lämplig för sitt ändamål 
ska ytliga jordmassor förorenade med bly, 
kvicksilver och PAH-H samt den djupare 
petroleumämnena åtgärdas. Området som 
bedöms behöva åtgärdas är totalt ca 800 
kvm stort och består av ca 710 kubikmeter 
förorenad massor. Totalt beräknas kostanden 
för sanering och återfyllning uppgå till ca 600 
000 kronor. 

Då halter över KM påträffats ska en 
anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 
28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd lämnas in till 
tillsynsmyndigheten innan arbeta påbörjas. 
Avledning av upppumpat grundvatten 
till kommunalt dagvattennät kräver även 
godkännande från ledningsägare och 
tillsynsmyndighet. Om vatten behöver 
länshållas i samband med markarbeten ska 
vattnet provtas innan det släpps vidare till 
exempelvis dagvattennätet eller recipient. Vid 
förhöjda halter ska vattnet renas innan det 
släpps ut. 

Området som planläggs som park ligger 
på kommunalt ägd mark med kommunalt 
huvudmannaskap, vilket innebär att 
kommunen är ansvarig för att marken görs 
lämplig för känslig markanvändning, PBL 

(2010:900) 6 kap. 18 §.

Resterande delar av planområdet regleras 
med användningsområden som medger 
mindre känslig markanvändning såsom gata, 
torg samt gång och cykel. Marken är delvis 
provtagen sedan tidigare. Om halter som 
överskrider MKM påträffas vid byggnation 
kan sanering krävas. 

ÖVERSVÄMNINGRISK VID SKYFALL
Vid stora regn, så kallade skyfall, riskerar 
dagvattennätet och fördröjningsytor inom 
planområdet att bli överbelastade. Vid 
skyfall upp till storleken av ett 100- årsregn 
ska Järnvägsgatan fungera som avledande 
skyfallsstråk för ytvatten från anslutande 
gator och allmänna platser samt kvartersmark 
inom Stationsområdet. Avrinning från 
merparten av planområdet föreslås ledas 
mot Rönne å i söder. En skyfallsutredning 
(Sweco, 2021-09-06) har, utifrån framtagen 
förprojektering av den nya gatan och 
busstorget, simulerat hur vattnet kommer att 
rinna vid ett 100- årsregn. Simuleringen visar 
att vattnet avrinner längs med Järnvägsgatan 
ut i Rönne å enligt antagen principlösning. 
För att skapa tillräckligt med fall mot 
recipienten i söder ska Järnvägsgatan 
höjdsättas med en längslutning om minst 
0,1 %. För att få vattnet att rinna från gatan 
till Rönne å längst i söder behöver även en 
lågpunkt skapas i gång- och cykelbanan. Vid 
kommande detaljprojektering är det viktigt att 
Järnvägsgatan höjdsätts enligt angiven princip 
i förprojekteringen (Atkins 2021-04-07) samt 
att anslutande gator och kvarter höjdsätts så 
att vattnet rinner till Järnvägsgatan. 

På grund av att planområdet är mycket 
flackt och den nya gatan måste anpassas till 
befintliga höjder måste gatan höjdsättas med 
konstfall. Det innebär att det kommer uppstå 
mindre lågpunkter/instängda områden längs 
med gatan. Vattendjupet i dessa lågpunkter 
bedöms som högst till 15 cm innan vattnet 
rinner vidare mot Rönne å.
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Planområdet omfattar även den befintliga 
viadukten under järnvägen i söder. Viadukter 
utgör riskområden vid skyfall då de är 
instängda områden som är beroende av 
ledningsnätet för sin avvattning. Enligt 
framtagen simulering kan vattendjup 
på mellan 1,3 till 1,4 meter uppstå vid 
ett 100 -årsregn. En mycket liten del av 
planområdet avvattnas mot viadukten 
och avrinningsområdet kommer efter 
ombyggnaden att vara något mindre 
än för befintlig situation. Vattendjupet 
förväntas bli oförändrat. På grund av de 
höga vattennivåerna kommer viadukten 
inte vara framkomlig vid skyfall. Utifrån 
utredningen gör kommunen bedömningen 
att genomförandet av detaljplanen inte 
kommer förvärra översvämningsituationen 
för befintligt riskområde. I samband med 
ombyggnationen av gång- och cykelvägen 

i anslutning till Järnvägstunneln kommer 
befintlig pumpanläggning som hanterar 
tunnelns dagvatten att behöva att flyttas. 
I samband med det finns möjligheten att 
uppgradera pumpens kapacitet till att även 
omfatta skyfallsvatten. 

Den delen av planområdet som regleras 
som park är en del av ett annat instängt 
avrinningsområde där vatten inte kan ledas 
vidare mot Rönne å. För att säkerställa 
en säker hantering av skyfallsvatten 
behöver en översvämningsyta skapas i 
parken. Enligt skyfallsutredningen krävs 
en magasineringsvolym om minst 210 
kubikmeter för att kunna omhänderta det 
vatten som beräknas rinna till parken vid ett 
100-årsregn. 

För att säkerställa att omkringliggande 

Flödesvägar och vattendjup i instängda områden inom detaljplanen. Svarta pilar markerar flödesriktning.
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fastigheter inte ska ta skada till följd av 
översvämningar till följd av skyfall så införs 
därför en bestämmelse om översvämningsyta 
för skyfallsvatten på plankartan. Med de 
åtgärder för att förhindra översvämning till 
följd av skyfall som föreslås ovan bedöms 
framkomligheten inom planområdet som 
god vid skyfall motsvarande 100-årsregn. 
Detaljplanen bedöms inte heller påverka upp- 
och nedströms belägna avrinningsområden 
negativt. 

Bilden visar det område som regleras som park och som 
är ett instängt område där vatten inte kan avledas mot 
Rönne å.

På plankartan:

översvämningsyta1 - översvämningsyta   
   för fördröjning av  
   skyfallsvatten om  
   minst 210 kubik-
   meter ska finnas.

ÖVERSVÄMNINGRISK RÖNNE Å
Planområdet löper risk att drabbas av 
översvämning vid höga flöden motsvarande 
BHF (beräknat högsta flöde)i Rönne å. BHF 
motsvarar ett teoretiskt värsta scenario och är 

ett begrepp som används i MSB:s nationella 
översvämningskarteringar av sjöar och 
vattendrag. Det motsvarar en situation där 
alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt 
flöde samverkar, till exempel snösmältning, 
nederbörd, vattenmättad mark med mera. 
Det beräknade högsta flödet bedöms grovt 
motsvara ett flöde med minst 10 000 års 
återkomsttid. Lunds tekniska högskola har 
tillsammans med Sweco beräknat BHF 
för Rönne å. Enlig PM modellbeskrivning 
Rönne å, (Sweco och LTH 2021-03-26) 
översvämmas hela planområdet vid BHF 
(beräknat högsta flöde). 

På grund av Ängeholms havsnära läge har 
PM modellbeskrivning Rönne å (Sweco 
och LTH 2021-03-26) även tagit höjd för 
stigande havsvattennivåer i kombination 
med BHF i Rönne å. Modelleringen visar 
att översvämningssituationen vid BHF 
i anslutning till planområdet påverkas 
marginellt av havsvattennivån när denna 
varierar mellan +0 till +2.31 meter. 
Slutsatsen är att området är förhållandevis 
okänsligt för stigande havsvattennivåer i 
kombination med höga flöden, även i ett 
längre tidsperspektiv fram till 2150. Det 
är alltså flödet i Rönne å som är styrande 
för översvämningssituationen i höjd med 
planområdet.

I förhållande till omkringliggande 
bebyggelse ligger Rönne å :s åfåra lågt. 
Medelvattenföringen förbi planområdet 
ligger på ca +0,5 m. Utredningen visar att 
vid scenarion motsvarande 100- respektive 
200 -årsflöden med klimatfaktor beräknas 
vattnet hålla sig inom åfåran. Utredningen 
visar vidare att planområdet först kommer 
översvämmas vid vattennivåer kring ca 
+4.6 m. Den maximala vattennivån som 
inträffat sedan mätningarn påbörjade för 
39 år sedan är +2.36 m. Det är således ca 2 
meter lägre nivåer än vad som krävs för att 
planområdet ska översvämmas till följd av 
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höga vattennivåer i vattendraget. Utredningen 
visar således att det är mycket osannolikt 
att vattennivåer över +4.6 kommer inträffa 
i området men på grund av den korta 
mätserien är det inte möjligt att beräkna exakt 
sannolikhet för att det inträffar.

Boverkets utgångspunkt är att ny 
sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt 
eller bebyggelse med samhällsviktig 
verksamhet bör lokaliseras till områden som 
ligger över beräknat högsta flöde (BHF) i 
vattendrag. Kollektivtrafik är enligt MSB ett 
exempel på samhällsviktig verksamhet som 
bör lokaliseras till områden som inte hotas 
av översvämning. Då delar av planområdet 
planläggs som busstorg för regional och lokal 
busstrafik har en risk- och konsekvensanalys 
tagit fram (Sweco, 2021-06-11) för att kunna 
göra en bedömning kring om det kan vara 
motiverat att acceptera en högre sannolikhet 
för översvämning under förutsättning att 
konsekvenserna bedöms kunna hanteras på 
ett godtagbart sätt. 

Vid simulering av BHF inom planområdet 
beräknas vattendjupet variera mellan 0,5 
m till 1,5 m, där de högsta vattennivåerna 

uppstår i anslutning till befintlig tunnel under 
järnvägen. Möjliga konsekvenser till följd av 
översvämning motsvarande BHF bedöms 
vara skador på infrastruktur, påverkan på 
den samhällsviktiga verksamheten samt 
människors liv och fara. Som underlag till 
att bedömma konsekvenserna i form av 
skador på infrastrukturen inom planområdet 
har en riskkostnad tagits fram. Riskkostnad 
är en sammanvägning av sannolikheten för 
olika händelser och konsekvensen, i detta 
fall kostanden på de skador som skulle 
kunna uppstå vid BHF. Utredningen visar 
att riskkostnaden för översvämningar och 
efterföljande skador beräknas till ca 4000 -
80 000 kronor. Anledningen till de relativt 
låga kostnaderna är att flödet beräknas vara 
väldigt lågt, omkring 0,3 m/s. Vid händelse 
av översvämning till följd av BHF förväntas, 
förutom detaljplaneområdet, stora delar av 
järnvägen att bli översvämmad. Busstorgets 
funktion som bytesnod för kollektivtrafik är 
således begränsad. 

En tillfällig regional bytesnod för tåg och 
buss kan upprätthållas norr om Ängelholm 
vid Barkåkra station. Stationen är inte 
utsatt för höga flöden i vattendrag, skyfall 

Kartan visar utbredning av BHF (629 m³/s), kombinerat med en havsmedelnivå på + 2,31 meter. Planområdet markerat 
med röd linje.

Rönn
e å
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eller höga nivåer i havet. Det finns goda 
förutsättningar att tillfälligt flytta den 
regionala bytesnoden då stationen trafikeras 
av både tåg och stadsbuss och det finns 
även väl tilltagna ytor för ersättningsbussar. 
Om behovet av busstorget i Ängelholm 
bedöms som nödvändigt även under det 
absoluta toppflödet finns det även möjlighet 
att tillfälligt upprätthålla funktionen på 
icke översvämmade gator i anslutning till 
stationsområdet i norr.

I händelse av översvämning till följd av BHF 
bedöms det även som olämpligt att vistas i 
området. Det är främst kopplat till de större 
vattendjupen som uppstår i anslutning till 
den befintliga gång- och cykelpassagen 
under järnvägen. För att skydda trafikanter 
från de stora vattensamlingar som skapas 
i lågpunkter såsom viadukter arbetar 
kommunen med övergripande strategier 
såsom varningssystem. Utifrån sannolikheten 
att en översvämning i storleksordningen BHF 
ska inträffa i kombination med kommunens 
arbete med varningssystem så bedöms risken 
för människors liv och säkerhet som mycket 
liten.

Utifrån genomförd riskutredning 
gör kommunen bedömningen att de 
konsekvenser som uppstår till följd 
av översvämning motsvarande BHF 
inom planområdet är acceptabla. Vid 
en översvämningssituation går det 
fortsatt att nå planområdet norrifrån 
och den samhällsviktiga funktionen i 
form av bussangöringen kan tillfälligt 
flyttas till Barkåkra station, alternativt 
till ytor i anslutning till planområdet 
i norr. Då riskkostnaderna som är 
förenade med skador på infrastrukturen 
inom planområdet är mycket låga gör 
kommunen även bedömningen att det 
inte är samhällsekonomiskt försvarbart 
att undvika skada  genom att anlägga 
översvämningsskydd för att skydda 
planområdet från översvämning vid BHF. 

Om behovet att anlägga översvämningsskydd 
skulle uppstå framöver är det viktigt 
att säkerställa att ett genomförande av  
detaljplanen inte påverkar möjligheten att 
anlägga ett storskaligt skydd längs med 
Rönne å i framtiden. Genomförd risk- och 
konsekvensanalys (SWECO, 2021-06-
11) visar att de markanspråk som krävs 
för att skydda centrala Ängelholms från 
översvämningar i framtiden inte berör 
detaljplaneområdet. 

Figuren visar vilket markanspråk som skulle behövas för 
att skydda centrala Ängelholm mot översvämningar vid 
BHF i Rönne å. Planområdet markerat med röd linje. 

Sammanfattningsvis gör kommunen 
bedömningen att platsen är lämplig för 
utbyggnad av allmän platsmark, även 
samhällsviktig verksamhet i form av ett 
busstorg. 

RISKER KOPPLAT TILL JÄRNVÄGEN
Planområdet ligger i direkt anslutning till 
Västkustbanan och Godstråket genom 
Skåne. En riskutredning har tagit fram, 
(Riskutredning, underlag till detaljplan 
för del av Ängelholms 3:49 m. fl, AFRY 
2022-04-13) för att utreda eventuella risker 
avseende närheten till järnvägen. Resultatet 
av utredningen visar att den planerade 
bebyggelsen i form av nytt busstorg ligger 
på en acceptapel risk för individnivå enligt 
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RIKTSAM. Utredningen visar även att 
samhällsrisken ligger på en acceptabel nivå. 
Utifrån resultatet bedöms inget behov 
föreligga för riskreducerande åtgärder vid 
busstorget kopplat till farligt gods. 

Beräkningar avseende urspårningsrisken 
visar att sannolikheten för att ett urspårat 
tåg hamnar inom området för busstorget 
är låg men kan inte helt uteslutas. Det finns 
därmed en liten risk att mäniskor som 
befinner sig på busstorget kan skadas eller 
omkomma till följd av en urspårning. För de 
delar av busstorget som bedöms påverkas vid 
en urspårning ligger risken inom ALARP-
området, vilket innebär att riskreducerande 
åtgärder bör övervägas. Riskutredningen 
föreslår därför riskreducerande åtgärder i 
form av ett fysiskt urspårningsskydd. 
När risknivån ligger inom ALARP-området 
bör även nyttan med den föreslagna 
riskåtgärden vägas mot aspekter såsom 
kostnad och genomförbarhet. I de fall den 
uppskattade nyttan översatt i kronor är 
högre än den uppskattade kostanden för att 
genomföra riskåtgärden bör riskåtgärden 
tillämpas. Som underlag till bedömningen 
om föreslagen riskreducerande åtgärd i form 
av ett urspårningsskydd är motiverat har en 
kostnads - nyttoanalys tagits fram (AFRY, 
2022-06-22). 

Analysen visar att uppförandet av ett 
urspårningsskydd inte är motiverat då 
kostnaden för genomförande och drift 
överstiger den uppskattade nyttan. Nyttan 
som åtgärden medför är beräknad till 13 
000 kr, vilket understiger den beräknade 
kostnaden på 8 337 200 kr för de åtgärder 
som utförandet kräver. Kommunen gör 
därmed bedömningen att det är lämpligt att 
planlägga för nytt busstorg i anslutning till 
järnvägen utan att reglera riskreducerande 
åtgärder i form av ett urspårningsskydd. 

Riskutredningen förslår även riskreducerande 
åtgärder som begränsar rörelsen av 

människor mellan busstorg och järnvägsspår, 
vilket reducerar risken för personpåkörning. 
Detta regleras på plankartan med en 
egenskapsbestämmelse om skydd i de fall 
järnvägen gränsar mot allmän plats och  
en egenskapsbestämmelse om skydd mot 
störning i de fall järnvägen gränsar mot 
kvartersmark. Se vidare under rubriken 
AVTAL.

På plankartan:

Skyddsåtgärd -  Stängsel, mur   
   eller plank ska 
   finnas för att   
   förhindra tillträde  
   till järnvägsområde

m1 -    Stängsel ska finnas  
   för att hindra   
   tillträde till   
   järnvägsområde

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER

LUFTKVALITET
Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
visat på värden under miljökvalitetsnormen. 
Mätningarna är genomförda 2014 och 
2017. Resultatet av mätningarna visar en 
luftkvalitet som även uppfyller de nationella 
miljömålen, med undantag för luftpartiklar. 
En dominerande källa till höga halter av 
grova partiklar (PM 10) i gatumiljö i svenska 
tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, 
däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid 
användningen av dubbdäck. Nya data pekar 
på att slitagepartiklar i omgivningsluften 
påverkar vår hälsa. 

Planförslaget beräknas medföra ökade 
partiklar och avgasutsläpp i området. 
Ökningen bedöms dock inte vara så stora 
att luftkvaliteten påverkas negativt. Det 
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bedöms därför inte finnas någon risk att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids på 
grund av förslaget. 

VATTENKVALITET
Vattenförekomster inom planområdet utgörs 
av grundvattenförekomsterna SE624463-
131830 och Ängelholm - Ljungbyhed. 
Grundvattenstatusen bedöms som 
kvantitativt och kvalitativt god för båda 
förekomsterna. Det finns dock en risk att
kemisk status inte uppnås år 2021. Detta
enligt Vatteninformationssystem Sverige,
VISS (http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx). 

Potentiella påverkanskällor för grundvattnet 
är framförallt jordbruk och större trafikleder.  
Planförslaget ligger inom befintlig tätort 
och innebär enbart en justering av befintlig 
struktur. Bedömningen är därför att 
ett genomförande av planförslaget inte 
orsakar en försämring av statusen för 
vattenförekomsterna ovan och inte heller 
påverka risk att god status inte uppnås. 
Planförslagets genomförande bedöms inte 
medföra sådan påverkan på grundvattnet att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Dagvatten (MKN)
Recipienten för dagvatten från området är
Rönne å SE96000. Enligt VISS har Rönne 
å måttlig ekologisk status. Detaljplanen 
reglerar att gatans dagvatten ska omhändertas 
genom fördröjning, vilket även innebär 
en viss rening av dagvattnet innan det 
släpps ut i recipienten. Ett genomförande 
av detaljplanen innebär också att delar 
av planområdet kommer att saneras 
motsvarande känslig markanvändning. 
När marken har sanerats kommer 
förutsättningarna för god kvalitet på 
grundvattnet att förbättras. Utifrån detta 
bedöms risken att förorenat vatten skulle nå 
recipienten vara begränsad. Planförslagets 
genomförande bedöms därmed inte 
medföra sådan påverkan på recipienten att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och
24 etappmål. I Ängelholms kommuns
miljöplan 2014-2021 finns även ett antal 
lokala inriktningar för miljömålen.
Det miljökvalitetsmål som främst bedöms 
beröras av planförslaget är ”God bebyggd
miljö”. Planområdet ligger i centrum och 
bidrar till utvecklingen av god tillgång till 
kollektivtrafik och rekreation. Befintlig 
infrastruktur stärks och oskyddade trafikanter 
prioriteras. 

Ett av målen med planprogrammet
för Stationsområdet är att området ska
utvecklas med sikte på hållbar utveckling. En 
värdeplan för hållbarhet och en
handlingsplan, med konkreta åtgärder för
att uppnå målet om hållbarhet, har därför
upprättats. Många av hållbarhetsmålen
bedöms uppfyllas i detaljplanen. Påverkan på
miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö
bedöms därför vara positiv. 

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Järnvägsgatan föreslås få en grön gestaltning 
med träd och planteringar på båda sidor 
av gatan. Förslaget bedöms bidra tll bättre 
förutsättningar för ökad biologisk mångfald i 
ett idag övervägande hårdgjort och trädfattigt 
område. Planen möjliggör också en ny park 
i Stationsområdet. Den kommer att tillföra 
både ekosystemtjänster och rekreativa värden 
till området. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Planförslaget bedöms ur flera aspekter främja
den sociala hållbarheten i området genom
att det skapar förutsättningar för bland
annat levande gaturum och mötesplatser. 
Planförslaget bedöms bland annat öka 
tillgängligheten i området då gång- och 
cykelvägar byggs ut och utformas på ett sätt 
som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Även 
tillgängligheten till kollektivtrafik bedöms 
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öka då en ny busstation möjliggörs söder 
om stationshuset vilket bidrar till bättre 
kopplingar mellan buss och tåg. Kopplingen 
mellan Ängelholms station och Ängelholms 
centrum bedöms också bli tydligare och 
starkare till följd av förslaget. Säkerheten 
kopplad till järnvägstrafiken bedöms öka då 
en ny planskild korsning byggs vid stationen. 
Detta skapar förutsättningar för att fler kan 
använda kollektivtrafiken i sin vardag. 
Jämställdhet i planeringen utgår från det
nationella målet för jämställdhet; att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Planförslaget 
främjar kollektivt resande samt användandet 
av gång och cykel. Detta kan gynna 
ungdomar samt kvinnor då de använder dessa 
färdmedel i högre utsträckning än män (enligt 
resvaneundersökning i Skåne 2015). 

BARNKONVENTIONEN
Utformningen av det offentliga rummet 
ska ligga i linje med samhällets åtagande 
gentemot Barnkonventionen. Detta handlar 
om att säkerställa och utveckla miljöer där 
barn och unga kan ges trygga, trivsamma 
och tillgängliga platser där de kan vistas 
på egna villkor. Planförslaget bidrar till en 
ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet 
i området då gator och gång- och cykelvägar 
byggs om. I den nya stadsdelsparken kommer  
en lekplats att byggas, vilket bidrar till att 
utbudet lekplatser ökar inom stadelen och  
kommunen. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Ett genomförande av planen innebär ny 
infrastruktur och tillkommande allmän 
platsmark. Men även befintlig infrastruktur 
utnyttjas. Utbyggnad av allmänna platser 
innebär ökade kostnader för drift och 
underhåll för kommunen. Men det medför 
också en hel del vinster som till exempel ökad 
trafiksäkerhet och förutsättningar för ökat 
användande av kollektivtrafik, vilket indirekt 
kan ge ekonomiska vinster för kommunen. 

PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandefrågorna redovisar 
de administrativa, organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder 
som krävs för ett samordnat genomförande 
av detaljplanen. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med utökat 
förfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft.

På plankartan:

Genomförandetid - genomförandetiden  
   är 5 år från det att  
   detaljplanen vinner  
   laga kraft 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige 4:a kvartalet 2022.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

AVTAL
En avsiktsförklaring har träffats mellan 
kommunen och Jernhusen Stationer AB 
som äger Ängelholm 3:136. I avtalet regleras 
framtida markbyten mellan kommunen och 
Jernhusen Stationer AB. 

Ett köpeavtal mellan kommunen och 
Trafikverket kommer att upprättats och 
ska beslutas om innan detaljplanen antas. 
Avtalet berör förvärv av delar av fastigheten 
Ängelholm 3:2 som regleras som allmän 
platsmark i detaljplanen. 

Ett medfinansieringsavtal om stängsling 
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vid stationsområdet mellan kommunen 
och Trafikverket är upprättat och beslutat 
om. Syftet med avtalet är att reglera 
respektive parts åtagande och finansiella 
ansvar för byggnation av nytt stängsel. 
Särskilda kostnader för stängsling vid TRVs 
städutrymme regleras i samband med 
markförvärvet, dvs i köpeavtalet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Delar av fastigheterna Ängelholm 3:136 
och Ängelholm 3:2 behöver föras över till 
en av kommunen ägd fastighet eftersom de 
i detaljplanen utgör allmän plats, gata och 
busstorg. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER
Detaljplanens genomförande innebär att 
mark som ägs av privata fastighetsägare tas 
i anspråk för gata, busstorg och gång- och 
cykelbana. Kommunen avser träffa avtal 
med berörda fastighetsägare för inlösen av 
mark som ska användas för allmän plats. 
Kommunen har dock möjlighet att lösa in 
mark som enligt en detaljplan ska användas 
för allmän plats utan att avtal föreligger med 
fastighetsägaren. Kommunen är skyldig 
att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det. Ersättningen 
för marken bestäms enligt reglerna i 
expropriationslagen (1972:719) om ingen 
annan överenskommelse träffas. 

EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Kommunen betalar de fastighetsbildnings-
åtgärder som krävs för marköverföringar till 
kommunen. 

Trafikverket vill bli hörda i framtida bygglov 
gällande väderskydd och plank på det nya 
busstorget. Det gäller även om bebyggelse 
över 20 meter skulle bli aktuell. 

TRÄD, LÖV RESPEKTIVE BARR

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
FASTIGHETSGRÄNS
RÄTTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING

STAKET
HÄCK
STÖDMUR
MUR/STENMUR
SLÄNT
TRAPPA
VÄGKANT
KANTSTEN
VATTENDRAG

NIVÅKURVOR
RUTNÄTSPUNKT

BYGGNADER, FASADLINJER REDOVISADE

AKTBETECKNING SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTT
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGGA

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 50 mm
Fas�ghetsredovisningen aktuell: 2021-10-27
Grundkartan upprä�ad: 2021-10-27
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Område markerat i grått är del av fastigheten Ängelholm 
3:2 som ägs av Trafikverket. Område som är markerat 
i blått är del av fastigheten Ängelholm 3:136 som ägs av 
Jernhusen Stationer AB. Områden som är markerat i 
gult är del av kommunalt ägda fastigheter. 
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PLANEKONOMI
Kommunen är huvudman för allmän 
plats och ansvara för samt bekostar drift 
och underhåll. Kommunen bekostar även 
byggnation av de nya allmänna platserna 
som planen medger. I det ingår även att 
sanerar de delar av planområdet som regleras 
som PARK så att riktvärden för känslig 
markanvändning uppnås. Framtagandet av 
detaljplanen bekostas av beställaren vilket 
regleras i ett planavtal. Planavgift kommer 
därför inte att tas ut i bygglovsskedet. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Hanna Hjalmarsson, 
Planenheten. Fastighetsförteckningen har 
tagits fram av Anna Simes och Madeleine 
Bergvall, Kart- och mätenheten. 

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är: 
Anna Heyden, planarkitekt
Torbjörn Nilsson, planarkitekt 
Pernilla Theselius, stadsarkitekt
Annika Andersson, mark- och 
exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd, mark- och 
exploateringsingenjör
Björn Adlerberth, trafikingenjör
Camilla Lundgren, gatuingenjör
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör 
Johan Lundahl, VA-ingenjör 
Denice Aderklint, VA-ingenjör
Malin Abbott, Miljöinspektör
Hanna Sandgren Hanzén, Projektledare
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Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 2022-08-24

Pernilla Theselius
Tf  Planchef

Hanna Hjalmarsson
Planarkitekt
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Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m. fl.,     
Stationsområdet, Ängelholm,                        
Ängelholms kommun 

 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 22 april 2020 till och med den 22 maj 2020. 
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt i 
stadshuset. Samrådet kungjordes i Helsingborgs dagblad den 22 april 2020. På grund av  
COVID 19 har inget allmänt samrådsmöte genomförts. Istället gavs möjlighet till att boka in  
separata möten med ansvarig handläggare. Några sådana möten har inte genomförts under  
samrådet. 

INFORMATION 
Efter samrådet har detaljplanen delats i upp i tre olika detaljplaner. En del har inkluderats i detalj-
planen för del av Ängelholm 3:136 m.fl. (PL 19-009) och en del omfattas av detaljplanen för del 
av Pilen 10 m.fl. (PL 21-0002). Aktuell detaljplan (PL 17-0017) omfattar resterande del av plan-
området som det såg ut i samrådet och är markerad med rött i bilden på sidan 2. Då planområdet 
delats upp efter samrådet hanteras inte alla justeringar kopplade till inkomna synpunkter i denna 
detaljplan, utan endast de som bedömts relevanta för detta planuppdrag. 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

• E.ON Energidistribution AB, 2020-04-22 
• Weum Gas AB, en del av Nordion Energi, 2020-04-24 
• Öresundskraft AB, 2020-05-19 

 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
• Trafikverket, 2020-05-12 
• Lantmäteriet, 2020-05-20 
• Nordvästra Skånes Renhållning (NSR), 2020-05-15 
• Skanova AB, 2020-05-06 
• Naturskyddsföreningen, 2020-05-20 
• Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2020-05-22 
• Boende på Fastigheten Gråhajen 1, 2020-05-19 
• Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1, 2020-05-20 
• Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6, 2020-05-20 
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• Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14, 2020-05-21 
 

Yttranden med synpunkter eller frågor som har fått förlängd svarstid har inkommit från: 
• Länsstyrelsen, 2020-05-29 

 

Yttranden med synpunkter eller frågor som inkommit efter samrådstiden: 
• Region Skåne, 2020-05-25 
• Fastighetsägare till Fastigheten Paletten 2, 2020-05-23 

 

 
Kartan visar den delning av detaljplaneområdet som genomförts efter samrådet. Aktuellt planuppdrag omfattar de 

rödmarkerade ytorna.  
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Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan: 

MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen, 2020-05-29 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen. 
 
Riksintressen:  
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 
Västkustbanans spårområde ligger vid planområdets västra gräns. Västkustbanan är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller ut- 
nyttjandet av anläggningen.  
 
Parkeringshusen placeras 15 meter från närmsta räls, vilket anses uppfylla krav på säkerhet vid 
spårområde. Planförslaget innehåller ett antal riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen anser att ett 
tillägg om att samlingslokaler eller annan personintensiv verksamhet inte är tillåten bör tillföras  
bestämmelsen Centrum får finnas i bottenvåning ut mot gata i syfte att som en riskreducerande 
åtgärd precisera den tillkommande verksamheten.  
 
Kommentar: PM Risk Parkeringshus – Stationsområdet Ängelholm 2017-11-10 (REV 2020-06-26) har 
uppdaterats med riskreducerande åtgärder för centrumverksamhet. För att centrumverksamheter ska kunna place-
ras närmre spåren än 70 meter har ett antal bestämmelser angående riskreducerande åtgärder införts på plankar-
tan, bland annat att parkeringshus måste finnas mellan järnvägen och de delar av området som regleras som C1- 
Centrum. Användningsbestämmelsen centrum har även preciserats till C1- Centrum utom hotell, vandrarhem, 
samlingslokaler och skola.  
 
Trafikverket har ett pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm - Maria. Några ytor 
inom detaljplanen är ytor där Trafikverket har tillfällig nyttjanderätt. Kommunen bör säkerställa 
att ingen konflikt kring markanspråk uppstår. 
 
Kommentar: Kommunen är medveten om att Trafikverket har en tillfällig nyttjanderätt som gäller i 36 måna-
der från byggstart av dubbelspåret inom områden som berör detaljplanen, samt att ingen byggnation kan påbörjas 
innan tiden för nyttjanderätten utgått. 
 
Behov av översvämningsanalys och konsekvensbedömning: 
Detaljplanen föreslår samhällsviktiga funktioner för kommunal och regional kollektivtrafik. Läns-
styrelsen konstaterar att ett område inom den södra detaljplanen från Tågmästartunneln i söder 
till Sockerbruksgatan i norr översvämmas vid högsta beräknat flöde enligt MSB:s översvämnings-
kartering för Rönne å (2014). För området föreslås användningen huvudgata, busstation, gång- 
och cykelväg samt parkering. Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns en lågpunkt inom det 
område som är planlagt för busstation och gång- och cykelväg. För att markens lämplighet för 
föreslagen användning ska kunna bedömas krävs att det fortsatta planarbetet tar hänsyn till risken 
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för översvämning. Med hänsyn till den föreslagna bebyggelsens förväntade livslängd anser Läns-
styrelsen att handlingarna behöver kompletteras med en översvämningsanalys som tar hänsyn till 
förväntat klimat år 2098 enligt RCP 8,5. Analysen behöver inkludera en beräkning av om fram-
tida havshöjning kan ha påverkan på vattennivåerna i Rönne å genom upptryckning. 
 
Vidare behövs en bedömning av konsekvenserna av att kommunal och regional viktig infrastruk-
tur lokaliseras till ett område med risk för översvämning och en redovisning av föreslagna riskre-
ducerande åtgärder. Handlingarna behöver även kompletteras med ett resonemang om tillgänglig-
het för exempelvis räddningstjänst vid en situation med översvämning. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör säkerställa att det framtida behovet av att bygga vallar mot Rönne å inte försäm-
ras eftersom stationsområdet är att klassa som en samhällsviktig funktion. 
 
Med hänsyn till risk för översvämning inom den södra delen av stationsområdet anser Länsstyrel-
sen att den föreslagna utformningen och eventuella byggrätten på området för busstationen be-
höver preciseras och anpassas till platsens förutsättningar. Länsstyrelsen konstaterar att planbe-
skrivningen innehåller två illustrationer på hur området med användningen busstation är föresla-
gen att utformas, på sida 7 visas en illustration från planprogrammet med en byggnad liknande ett 
resecentrum och på sida 18 visas en illustration med flertalet busskurer. Kommunen behöver för-
tydliga vilken utformning planförslaget avser. 
 
Kommentar: En Översvämningsanalys har genomförts – PM modellbeskrivning Rönne å (SWECO 2021-
03-26) PM:et utgår ifrån en ny hydraulisk modell som togs fram i samarbete med Lunds tekniska högskola 
2020 som är baserad på uppdaterat och mer högupplöst höjdunderlag än de planeringsunderlag som man tidigare 
utgått från i bedömningen av översvämningsrisken från Rönne å. Utredningen visar att hela planområdet riskerar 
att översvämmas i samband med beräknat högsta flöde (BHF). Utredningen visar även på att havsnivån har en 
mycket liten påverkan på vattennivån inom planområdet vid så pass höga flöden som BHF. Simulerat scenario 
BHF i kombination med en havsnivå på + 2,31 m ger en snarlik utbredning jämfört med simulerat scenario 
BHF i kombination med en havsnivå på +0 m. Kommunen gör därför bedömningen planområdet är förhållande-
vis okänsligt för effekten av stigande medelvattenstånd i havet i kombination med BHF, även i ett längre perspek-
tiv fram till år 2150. 
 
Som underlag till bedömning av konsekvenserna av att stadens busstorg flyttas och lokaliseras till ett område med 
risk för översvämning har en riskutredning tagits fram (SWECO 2021-06-11) Utredningen visar på att ett flöde 
motsvarande BHF motsvarar flöden på omkring 0,3 m/s inom planområdet. Vattendjupet varierar mellan 0,5m 
till 1,5 där det största vattendjupet uppmäts vid befintlig gång- och cykelpassage under järnvägen i direkt anslut-
ning till planområdet. Utredningen gör bedömningen att den uppskattade flödestoppens påverkan på planområdet 
kommer pågå under maximalt någon dag. Konsekvenser som bedöms som möjliga vid en översvämningssituation 
orsakad av BHF är skador på infrastruktur, påverkan på funktionen samt människors liv och hälsa.  
 
På grund av det långsamma översvämningsförloppet samt den låga flödeshastigheten bedöms kostnaden för de ska-
dorna som kan uppstå till följd av att busstorget översvämmas som låga. Riskkostnaden, dvs i detta fall en sam-
manvägning av sannolikheten för att BHF ska inträffa och vilka kostnader det skulle innebära att återställa de 
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skador som uppstår bedöms till mellan 4 000 - till 80 000 kronor. Det innebär att det inte är samhällsekono-
miskt lönsamt att exempelvis anlägga översvämningsskydd för att skydda området från översvämningar till följd av 
BHF. Vid händelse av översvämning till följd av BHF förväntas, förutom detaljplaneområdet, stora delar av 
järnvägen att vara översvämmad. Busstorgets funktion som bytesnod för kollektivtrafik är således begränsad. Om 
behovet av busstorget bedöms som nödvändig även under det absoluta toppflödet finns möjlighet att tillfälligt upp-
rätthålla funktionen på icke översvämmade gator i anslutning till stationsområdet.  
 
I händelse av översvämning till följd av BHF bedöms det som olämpligt att vistas i området. Det är främst kopp-
lat till de större vattendjupen som uppstår i anslutning till den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägen. 
För att skydda trafikanter från de stora vattensamlingar som skapas i lågpunkter såsom viadukter arbetar kom-
munen med övergripande strategier såsom varningssystem. Utifrån kommunens arbete med varningssystem samt 
sannolikheten att en översvämning i storleksordningen BHF ska inträffa bedöms risken för människors liv och 
säkerhet som mycket liten. 
 
Med hänsyn till översvämningsrisken gör kommunen bedömningen att marken inom planområdet är lämplig för 
föreslagen användning i form av huvudgata, gång, cykel och parkering. För att minska riskerna för skador på till-
kommande bebyggelse till följd av översvämning i storleksordningen BHF har området som i samrådet reglerades 
som T1- busstation fått ändrad användning till allmän plats TORG1- busstorg. De skador som kan uppstå på 
anläggningen, påverkan på den planerade funktionen som lokal och regional bytesnod för kollektivtrafik samt fara 
för människors liv och hälsa till följd av översvämningsrisken bedöms som godtagbara. Detaljplanen försämrar inte 
heller möjligheten till att bygga skyddsvallar mor Rönne å i framtiden. Planbeskrivningen är även förtydligad avse-
ende vilken utformning planförslaget avser.   
 
Hantering av dagvatten, skyfall och miljökvalitetsnormer: 
Planhandlingarna anger att befintliga dagvattensystem inom stationsområdet har begränsad kapa-
citet att avleda de vattenflöden som föreskrivs idag. Fördröjningen av dagvatten och skyfall inom 
planområdet föreslås ske genom så kallade ”rain gardens” (skelettjord med växtlighet som fördrö-
jer och infiltrerar vatten) i den tillkommande gatan samt genom nya dagvattenledningar som ska 
ansluta till befintliga ledningar innan vidare ledning till Rönne å. Handlingarna beskriver att lämp-
liga avledningspunkter och preliminär höjdsättning för mark och nät har tagits fram.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget innebär stor andel hårdgjorda ytor och anser att hand-
lingarna bör kompletteras med redovisning av föreslagen höjdsättning och areaberäkning av förd-
röjningsytorna. Om kommunen vill möjliggöra fördröjningslösningar är det viktigt att detta stödjs 
av bestämmelserna i planen. Exempelvis kan plankartan reglera markens genomsläpplighet och 
redovisa de markområden där dagvatten får omhändertas eller fördröjningsmagasin anläggas.  
 
Kommentar: Vid ombyggnation av området kommer befintligt dagvattensystem att byggas om och dimension-
eras för 10-årsregn. För att klara hantering av dagvatten upp till 30 års återkomsttid föreslås fördröjning i form 
av underjordiska fördröjningsmagasin, så kallade regnbäddar.  Planbeskrivningen har kompletterats med en be-
skrivning av föreslagna tekniska lösningar för att fördröja dagvatten inom planområdet samt arealberäkningar av 
föreslagna fördröjningsmagasinen. Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse om fördröjnings-
magasin med en volym motsvarande det behov som beräknas uppstå inom respektive användningsområde gata och 
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busstorg. Vid skyfall ska Järnvägsgatan fungera som avledande skyfallsstråk för ytvatten från anslutande gator 
och kvarter inom Stationsområdet. En skyfallsutredning (SWECO, 2021-08-06) har tagits fram för att säker-
ställa att området inte drabbas av översvämning till följd av skyfall. Utredningen visar att föreslagen höjdsättning 
av Järnvägsgatan och busstorget leder ytvattnet till recipienten i söder, dvs Rönne å. För att säkerställa att området 
inte drabbas av översvämning till följd av skyfall så har planbeskrivningen förtydligats med en beskrivning av ga-
tans längslutning. Det område som regleras som PARK i plankartan är ett instängt avrinningsområde där vatten 
inte kan ledas vidare mot recipient. För att säkerställa en säker hantering av skyfallsvatten så behöver en över-
svämningsyta skapas i parken. Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att en översvämningsyta 
motsvarande minst 210 m³ ska finnas inom användningsområde PARK.  

 
Då risk för översvämning föreligger är det angeläget att koppla planens dagvattenhantering till 
miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen ser även ett behov av att dagvattenhanteringen och bedöm-
ning av planens påverkan på miljökvalitetsnormer relaterar till att det finns föroreningar inom 
området.  

 
Kommentar: Inom de delar som planläggs där markföroreningar identifierats kommer sanering att ske. Detta 
säkerställs genom att kommunen är huvudman för allmän plats och är den som ansvara för att marken når nivåer 
motsvarande känslig markanvändning för de delar som planläggs som PARK och mindre känslig markanvänd-
ning för de delar som planläggs som GATA1, TORG1 och P- parkering. När marken har sanerats kommer för-
utsättningarna för god kvalitet på grundvattnet att förbättras och risken att förorenat vatten skulle nå recipienten 
bedöms vara liten. Planförslagets genomförande bedöms därmed inte medföra sådan påverkan på recipienten att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas. Detta har förtydligats i planbeskrivningen. 

 
Strandskydd:  
Strandskyddet är upphävt för delar av planområdet. Bestämmelserna i 7 kap. 18 g § 
MB anger att strandskyddet gäller åter om detta upphävts i samband med en detaljplan och denna 
upphävs eller ersätts. Utifrån det underlag som Länsstyrelsen tagit del av omfattas del av den 
södra delen av planområdet som ligger intill Rönne å av upphävt strandskydd som i och med 
framtagandet av denna plan gäller åter. Länsstyrelsen bedömer att området redan har tagits i  
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, dock behöver plan-
handlingarna kompletteras med information om strandskyddet och skäl anges till varför strand-
skyddet ska upphävas. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett stycke gällande strandskydd samt skäl till varför 
strandskyddet kan upphävas. Plankartan har kompletterats med en administrativ bestämmelse om att strand-
skyddet är upphävt. 

 
Markföroreningar: 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att den kommande markanvändningen klassas 
som mindre känslig till största del men anser att det behövs ett separat resonemang angående den 
mark som föreslås få användningen park. Utifrån den miljötekniska markundersökningen (2019) 
som Länsstyrelsen har tagit del av finns förorenad mark inom planområdet och i två punkter fö-
rekommer föroreningshalter över det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning. 



 
 

 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE                                          

 
                     
 
Diarienummer 
KS 2017/709 

  PL 17-0017 
  SBN 2019/332 

2021-11-08 
 

 
 

  
   

 

- 7 - (21) 
 

Kommunen behöver komplettera handlingarna med en bedömning av vilka efterbehandlingsin-
satser som kan säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Länsstyrelsen vill 
påminna om att kommande anläggningsarbeten innebär arbete i ett konstaterat förorenat område 
vilket är anmälningspliktigt till tillsynsmyndighet. 
 
Kommentar: En kompletterande markmiljöutredning har tagits fram där de markytor inom planområdet som 
inte omfattades av tidigare undersökningar har inkluderats. Avsnittet om markmiljö har kompletterats utifrån 
den nya utredningen. Planbeskrivningen redogör även för efterbehandlingsåtgärder och en uppskattning av vad 
dessa beräknas kosta. 

 
I området som föreslås få användningen park med egenskapsbestämmelsen lek anser  
Länsstyrelsen att markanvändningen inte kan ses som mindre känslig. Kommunen behöver ta 
ställning till om det finns en eventuell risk för hälsa och säkerhet på grund av den närbelägna före 
detta träimpregneringsverksamheten inom kvarteret Sockerbruket. Länsstyrelsen konstaterar att  
objektet idag har riskklass 4 och att det innan efterbehandling hade riskklass 1. För vidare  
information om saneringen hänvisas till Ängelholms kommun som är tillsynsmyndighet för  
objektet. Länsstyrelsen bedömer att markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att av-
hjälpandeåtgärder genomförs innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 
14§. 
 
Kommentar: En miljöteknisk markundersökning har genomförts (Tyrens 2020-11-04, rev 2021-05-21) 
inom det område som regleras som PARK i plankartan. Utredningen visar på förekomst av markföroreningar där 
riktvärdet för känslig markanvändning överskrids i två av tre punkter. Föroreningarna återfinns på ett djup om 
ner till ca 1,5 meter. Utredningen rekommenderar att marken saneras genom att de förorenade massorna schaktas 
ur. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av de konstaterade föroreningar samt en uppskattad 
saneringskostnad. Då området planläggs som allmän plats finns inte möjligheten att reglera genom villkorat bygg-
lov. Vidare utredningsarbete pågår för att kunna säkerställa markens lämplighet innan detaljplanen får beslut om 
antagande.   

 
Undersökning av betydande miljöpåverkan: 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genomförande av 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Övrig kulturmiljö: 
Stationsområdet är utpekat i kommunens bevaringsprogram som en mycket väl sammanhållen 
miljö. Länsstyrelsens pekar också ut miljön i det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne: 
”Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-talets slut med station och tillhörande byggnader vittnar om en 
viktig utveckling av staden”.  
 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att syftet med detaljplanen inkluderar anpassning av ny  
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bebyggelse till den kulturhistoriska miljön i närområdet, samt att detta följs upp med utform-
ningsbestämmelser. Om detaljplanen avser tillåta byggnad inom användningen busstation kan det 
vara lämpligt att även här införa utformningsbestämmelser eftersom den föreslagna busstationen 
angränsar till den kulturhistoriskt värdefulla tågstationen. 
 
Kommentar: Efter samrådet har användningen ändrats från kvartersmark T1- busstation till allmän plats-
mark TORG1- busstorg. Ändringen innebär att möjligheten till byggnation har begränsats.  
 
Planteknik: 
Länsstyrelsen rekommenderar att planhandlingarna kompletteras med en illustration över plan-
förslaget för att underlätta förståelsen. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har även kompletterats med fler illustrationer och kartor som förtydligar plan-
förslaget.   
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda avseende 
risk för översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten och markföroreningar, varför planförsla-
get kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats avseende frågorna om risk för översvämning, miljökvalitets-
normer för vatten samt markföroreningar. 
 
Trafikverket, 2020-05-12 
Västkustbanans spårområde ligger vid planområdets västra gräns. Västkustbanan är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller ut- 
nyttjandet av anläggningen. Parkeringshusen placeras 15 från närmsta räl, vilket anses uppfylla 
krav på säkerhet vid spårområde. Trafikverket har pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad  
Ängelholm- Maria. Några ytor inom detaljplanen är ytor där Trafikverket har tillfällig 
nyttjanderätt. Kommunen bör säkerställa att ingen konflikt kring markanspråk uppstår. 
Trafikverket anser att följande mening på sidan 24, ”Kommunen kommer också att träffa avtal 
med Trafikverket avseende kostnadsfördelning för borttagande av de spår som man beslutat kan 
slopas.” ska ändras till: ”Kommunen kommer också att träffa avtal med Trafikverket avseende 
finansiering för borttagande av de spår som är slopade.” 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Planbeskrivningen har justerats angående avtal avseende finansiering 
av borttagande av de spår som är slopade. Kommunen är medveten om att Trafikverket har en tillfällig nyttjande-
rätt som gäller i 36 månader från byggstart av dubbelspåret inom områden som berör detaljplanen, samt att ingen 
byggnation kan påbörjas innan tiden för nyttjanderätten utgått.  
 
Nätstation: 
Trafikverket har fört dialog med Öresundskraft gällande placering av nätstation och förutsätter 
att stationen placeras enligt överenskommelse. Det är av yttersta vikt att om en justering av  
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nätstationens placering är aktuell, att den förankras med Trafikverket och projektet för dubbel-
spår Ängelholm- Maria.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Överenskommen placering av nätstation ryms inom det område i plan- 
kartan som är reglerat som E-område söder om parkeringshusen.  
 
Lantmäteriet, 2020-05-20 
Delar av planen som bör förbättras. 
 
Fastighetsrättsliga frågor: 
”Delar av fastigheterna Ängelholm 3:136 och Ängelholm 3:2 behöver föras över till kommu-
nen…..”, formuleringen skulle låta bättre i t.ex. form av; ”Delar av fastigheterna Ängelholm 3:136 
och Ängelholm 3:2 behöver föras över till en av kommunen ägd fastighet”. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen är justerad enligt föreslagen formulering ovan. 

 
Ekonomiska frågor: 
Bullerskydd; Vem kommer att äga och underhålla bullerskyddet? Ingår den i allmänna plats- 
marken, eller kommer den att placeras i fastighetsgräns som gränsar till allmänplatsmark? I så fall 
är det viktigt att berörd fastighetsgräns är utredd i dess läge. 
 
Kommentar: Kommunen kommer att äga och sköta driften av bullerskydden. Bullerskyddens planerade place-
ring är på allmän platsmark PARK respektive GATA i direkt anslutning till angränsande fastighetsgränser. 
Detta förtydligas i planbeskrivningen. Berörda fastighetsgränser är utredda i dess läge.  
 
 
KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-05-06 
Riskhänsyn: 
Parkeringshusen ligger nära en farligt godsled, järnvägen, och riskanalyser har genomförts, bland 
annat för parkeringshusen. I PM Risk Parkeringshus- Stationsområdet Ängelholm, daterad 2017-
11-10. Parkeringshus antas genomgående i utredningen endast innefatta parkering i flera plan, vil-
ket innebär att inga övriga verksamheter som kan uppmuntra till stadigvarande vistelse beaktas i 
utredningen.  
 
Eftersom det i planförslaget föreslås finnas centrumverksamheter (handel, service, samlingsloka-
ler mm) i bottenplan på parkeringshusen anser räddningstjänsten att en riskutredning behöver tas 
fram som visar på vilka reducerande åtgärder som krävs för att uppnå en acceptabel risknivå, av-
seende centrumverksamheterna. Enligt Länsstyrelsens Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplane-
ringen (RIKTSAM) ska avståndet mellan transportled för farligt gods och centrumbebyggelse 
vara minst 70 meter.  
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Kommentar: PM Risk Parkeringshus – Stationsområdet Ängelholm 2017-11-10 (REV 2020-06-26) har 
uppdaterats med riskreducerande åtgärder för centrumverksamhet. Enligt utredningen kan centrumverksamheter 
placeras med ett avstånd om 30 meter från järnvägen utan riskreducerande åtgärder och med ett avstånd om 20 
meter med riskreducerande åtgärder. Riskreducerande åtgärder som föreslås för centrumverksamheter är att entréer 
till centrumverksamhet som är avsedda för annat än personal ska vara riktade bort från järnvägsområdet. Lämp-
lig utformning är att placera samtliga entréer mot Järnvägsgatan. Entréer på hörn mot Järnvägsgatan bedöms  
acceptabelt. Krav ställs även på att parkeringshus ska finnas mellan järnvägen och centrumverksamheterna. För 
att reglera detta har egenskapsbestämmelser för centrumverksamheter i bottenplan införts på plankartan. Använd-
ningsbestämmelsen centrum har även preciserats till C1- Centrum utom hotell, vandrarhem, samlingslokaler och 
skola. 

 
Brandvattenförsörjning: 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas 
med vatten direkt från brandpost (konventionellt system) Flödet i brandposterna ska dimension-
eras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppsverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. 
Lägsta flöde ska vara 1200 l/min.  
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Detta ska framgå i plan- 
beskrivningen. Om avsteg ska göras från VAV P83 och VAV P76 ska lösningarna förankras hos 
räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en text om barndvattenförsörjning under rubriken Teknisk 
försörjning.  

 
Information inför byggprocessen: 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar 
väg och byggnadens entré får inte överstiga 50 meter. Räddningstjänsten rekommenderar att 
laddningsstationer för elbilar placeras i närheten av infart till garaget för att underlätta en  
Eventuell insats.  
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om räddningstjänstens åt-
komlighet, samt att laddningsstationer för elbilar bör placeras i närheten av infarter till parkeringsgaragen. 

 
 
Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR), 2020-05-15 
• Det saknas beskrivning om var avfall ska hanteras/hämtas. Stationsområdet ska innehålla 

både service och bostäder och då är det viktigt att se en helhet när det gäller avfalls- 
hanteringen. 

• Se över möjlighet till att ha en gemensam avfallshantering i stationsområdet vilket kan inne-
bära mindre trafik och körning i området. 
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• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning före-
kommer. 

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i  
gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun. 
 

Kommentar: Synpunkterna är noterade. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om att avfallsutrymmen 
inte ska placeras så att backning förekommer.  

 

LEDNINGSÄGARE 
Skanova AB, 2020-05-06 
Skanova har omfattande kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras av 
planens genomförande. Jag bifogar ingen karta då området är så stort att den ändå inte skulle vara 
tydlig. Vår starka rekommendation till er att göra en ledningskoll och att ha en tidig och  
kontinuerlig dialog med oss under DP-arbetets gång. Vi har en station stående i området och ni 
har nog koll på att den är där , utmärkt med E-område. Men stationens läge betyder att det finns 
massor av ledningar som går in och ut från stationen så marken runt omkring stationen är kom-
plex att gräva i då man kan riskera att ”släcka” delar av stadens telekommunikation. 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars  
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. En ledningskoll genomfördes i samband med framtagandet av samråd-
handlingarna. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om att befintliga ledningar ska tas i beaktande 
vid kommande markarbeten. 
 

 
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA  
Naturskyddsföreningen, 2020-05-20 
Förslaget till detaljplan innebär att det grönområde som finns i norra planområdet tas bort för att 
istället bli vägområde. Vi menar att det är fel att vägdragningen läggs rakt igenom grönområdet. 
Vi kan inte utläsa av planförslaget om det gjorts några försök att undvika eller minimera in- 
greppet i grönområdet. Därför uppmanar vi kommunen att utreda och överväga alternativa 
dragningar. En möjlighet är om vägens dragning kan förskjutas något österut i sin nuvarande 
sträckning för att undvika en dragning precis rakt igenom grönområdet. Ett annat alternativ är att 
välja en annan vägsträckning i den norra delen, genom att vägen sneddar av innan 
grönområdet och ansluter till Industrigatan och därifrån når Havsbadsvägen. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som 
ny huvudgata i området. Grönområdet i norr är idag planlagt som område för industrispår. Historiskt har mar-
ken som planeras tas i anspråk för den nya gatan fungerat som kommunikationsstråk för järnvägen. Området 
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består av ett gammalt spårområde som användes fram till 1950-talet, som sedan dess har stått oanvänt och natu-
ren har tagit över. För att säkerställa att inga höga naturvärden kommer till skada till följd av den planerade väg-
dragningen har en naturvärdesinventering tagits fram (Ekologigruppen 2020-02-11). Utredningen visar att det 
finns 3 objekt inom området som har ett visst naturvärde. Inga av dessa är av påtagligt, högt eller högsta natur-
värde. Den nya vägen planeras tillföra området nya gröna värden med trädrad och planteringar längs med gatans 
båda sidor.  
 
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2020-05-22 
Detta är en plan som innehåller mycket. En del av det tycker vi är bra, annat dåligt och vissa 
saker är svårt att få en uppfattning om. Vi saknar också vissa saker. 
 
Vad som oroar oss särskilt är att den här planen innebär en stor satsning på biltrafik, trots att 
planprogrammet för stationsområdet hade vackra visioner om att gående och cyklande 
människor, samt grönska skulle prioriteras. Vägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen 
ger möjlighet till en stor ökning av biltrafiken och det är olämpligt eftersom det skulle bidra 
till att förvärra klimatförändringarna. 
 
Parkeringshusen: 
Att placera parkeringshus längs järnvägen och på så sätt skydda övrig bebyggelse mot buller 
och eventuella olyckor med farligt gods på järnvägen ser vi som en bra idé. Det behövs dock 
ingen ny väg från Havsbadsvägen för det, vilket vi skriver mer om längre ner. Det är också en 
bra tanke att tillåta centrumverksamheter mot gatan i p-husens bottenvåning. Överväg gärna 
möjlighet att plantera växter längs p-husens fasader. Det kan också göra gatumiljön vackrare. 
Träd bidrar till svalka under sommaren genom beskuggning och skydd för kall blåst under 
vintrarna. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Gröna fasader är inget som vi reglerar i detaljplaneskedet. Längs med 
Järnvägsgatan planeras ytor för träd och planteringar.  

 
Parken: 
Parken i östra delen av planområdet är en bra idé. Vi hoppas att kommunen tänker grön 
infrastruktur när stationsområdet utvecklas vidare och binder ihop denna park med övriga 
grönområden och parker i omgivningen. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Busstationen: 
Vi tycker att det är svårt att få en uppfattning om ifall flytten av busstationen blir bra eller ej. 
Om den flyttas kommer den längre bort från perrongerna och från cykelparkeringen under tak 
i Järnvägsparkens hörn. Är tanken att perrongerna också ska flytta söderut? Kommer det att 
byggas nya taktäckta cykelställ nära den nya busstationen? Vi undrar också ifall utrymmet 
söder om stationshuset räcker även i en framtid då busstrafiken förhoppningsvis ökar. Om 
dessa frågor löses skulle flytten kunna bli bra. Annars är vi tveksamma. 
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Om perronger, cykelställen och framtida utveckling kan lösas på ett bra sätt kan det finnas 
fördelar med det nya läget. Det är något närmre centrum. Det är bra om gång- och cykelvägen 
under järnvägen förbättras. Den som finns lite längre söderut är trevlig och en bra förebild, 
fast kanske vill man att den vid stationen ska vara en aning mer urban i utformningen, i varje 
fall på den sida som vetter mot centrum. Om detta kan bidra till att knyta ihop Järnvägens 
museum med centrum och med busstation och tåg skulle det också vara bra. 
 
Kommentar: Inom Trafikverkets pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm – Maria kommer en 
ny planskild förbindelse mellan stationsområdet och mittplattformen att uppföras i form av en bro söder om stat-
ionshuset. För att göra det enkelt att byta mellan buss och tåg flyttas busstationen från sitt nuvarande läge norr om 
stationshuset till söder om stationshuset. En förprojektering av bussangöring för stationsområdet, Ängelholm 
2019-07-05 är genomförd där busstationens utrymmesbehov utreddes och där plats för ökat  
planerat resande tagits i beaktande. Förprojekteringen ligger till grund för det område som i detaljplanen är  
reglerat som allmän plats TORG (Motsvarande område reglerade som T- busstation i samrådshandlingarna). Cy-
kelparkeringar och plats för cykelgarage planeras både norr och söder om stationshuset men är inget som ingår i 
denna detaljplan. För att öka förståelsen för hur området kan komma att se ut i framtiden har planhandlingarna 
kompletterats med fler illustrationer.  
 
Det dåliga i planen är bilvägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen. Den får en rad 
konsekvenser som motverkar det positiva i resten av planen och gör att den inte bidrar till att 
miljömålet God bebyggd miljö uppnås. Inte heller till att främja resande med gång, cykel och 
kollektivtrafik och inte till ökad trafiksäkerhet. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att planen bidrar till att nå miljömålet god bebyggd miljö, främjar 
möjligheterna till hållbart resande samt ökar trafiksäkerheten inom området. Järnvägsgatan planeras med sepa-
rata gång- och cykelbanor på båda sidorna om gatan vilket ökar tillgängligheten samt tryggheten för gående och 
cyklister, varför det bedöms att resande med gång och cykel till och från området förväntas främjas. För att öka 
förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma att se ut i framtiden har planhandlingarna har kompletterats med 
fler illustrationer. 
 
Stadsbyggnad: 
Det lilla bostadsområdet mellan järnvägen och den planerade vägen är redan utsatt för mycket 
buller från järnvägen. Det är också avskuret från omgivningen i väster av järnvägen.  
Havsbadsvägen i nordost bidrar inte till att binda samman området med omgivningen där, ef-
tersom Havsbadsvägen är utformad mer som en genomfartsled än en stadsgata. Om denna plan 
genomförs får området en rejäl bilväg och dessutom två meter höga bullerplank på sin tredje 
sida. Det blir alltså i princip avskuret från resten av stan och dessutom ökar bullerbelastningen, 
trots planken. Bullerplanken gör dessutom att den nya vägen inte heller kan upplevas 
som en stadsgata, utan snarare ytterligare en genomfartsled. Det är faktiskt väldigt dålig 
stadsbyggnad. 
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Kommentar: Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata. Separata gång- och cykelbanor 
ska finnas på båda sidor om gatan och mellan gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för trädplante-
ring och fördröjning av dagvatten. Kommunen planerar även för flera säkra övergångar för att det på ett enkelt och 
säkert sätt ska kunna gå att korsa gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan känslan som en sam-
manbindande länk i området snarare än en barriär. För att säkerställa att bullerpåverkan från den nya gatan 
minimeras reglerar detaljplanen höjden på bullerplanken. Detaljplanen reglerar inte hur bullerplanken ska utfor-
mas, vilket lämnar valmöjligheter för kommunen, i samråd med berörda sakägare, att se över hur bullerplanken 
kan utformas så att bostadsområdet norr om Järnvägsgatan kan komma att upplevas som en del av den nya stads-
delen.  

 
Vägdragningen genom grönområdet och bostadsområdet är möjlig att undvika genom att 
istället låta den nya vägen vika av in på tomten där kommunens intraprenadverksamhet 
tidigare fanns (Pilen 10) och vidare över en parkering (Pilen 11), för att sedan ansluta till 
nuvarande Industrigatan (där Hantverkaregatan ansluter till Industrigatan). Sedan används 
befintliga Industrigatan för att komma ut på Havsbadsvägen. Vägen kommer att på ena sidan 
ha Friskis & Svettis byggnad och på den andra sidan av vägen kan kommunen bygga 
fastigheter som från början är anpassade till en högre bullernivå. Kommunen kan också välja 
att ha tex affärs- och kontorsverksamhet mot vägen i stället för bostadslägenheter. Ett 
alternativ kan vara att ansluta till Industrigatan något längre söderut, där Nybrovägen också 
ansluter. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som 
ny huvudgata i området. Järnvägsgatan planeras ersätta Industrigatans funktion som huvudgata i området. Indu-
strigatan får en ny karaktär som lokalgata. Syftet med den förslagna vägdragningen är att bullerkällorna väg och 
järnväg samlas på en sida, vilket ger en större möjlighet över vad som kan byggas. Marken kommer att kunna 
användas på ett mer effektivt sätt och ta hänsyn både till befintliga och framtida kvartersstrukturer.  
 
Ta gärna bort stängslet mot Batterifabriken, utveckla det området med fler verksamheter som 
vänder sig till allmänheten (Friskis, de andra föreningarna, begagnat-butikerna och Konst- och 
inredningsbetong är jättebra, men gärna mer) och bind samman området med bostadsområdet 
vid Spårgatan, i stället för att dela upp staden i småbitar. Låt träden och grönskan vara kvar. 
Gör det kanske en aning mer tillgängligt för människor och överväg en gång- och cykelväg i 
Spårgatans förlängning. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som pre-
senteras i planprogrammet för stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägs-
gatans nya sträckning ut som ny huvudgata i området. För att öka förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma 
att se ut i framtiden har planbeskrivningen kompletterats med illustrationer.  
 
Brist på klimatperspektiv 
För varje ny bilväg vi bygger blir det lättare att köra bil och följden blir en ökning av 
biltrafiken. Det kallas inducerad trafik. Följden blir också ofta en minskning av gång, cykling 
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och kollektivtrafik. Läs här om fenomenet inducerad trafik: https://www.su.se/forskning/forsk-
ningsnyheter/fyra-av-nio-planet%C3%A4ragr%C3%A4nser-%C3%B6verskrids-1.218028. 
 
Ökad biltrafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser och det är precis vad vi inte behöver 
nu. Vägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen är illa nog i sig. Om den sen byggs ihop 
med Pytteleden (Klippanvägens förlängning) blir det ännu värre. Enligt väderforskarna är det 
75 % chans att 2020 blir det varmaste året någonsin. Vi behöver inte göra situationen ännu 
värre. Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ett delmål är 
att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Vi har alla ett ansvar för 
att minska utsläppen. Förutom växthusgaserna ger ökad biltrafik ökade halter av luftpartiklar, 
vilket inte heller är önskvärt. De orsakar redan många människors död genom olika former av 
luftvägsbesvär. 
 
Kommentar: En av planprogrammets målsättningar vad gäller framtida trafiklösningar inom stationsområdet 
är att den trafik som alstras inom den nya stadsdelen i så hög utsträcknings som möjligt skall utgöras av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. För att nå målet krävs goda förutsättningar för den typen av resor. Detaljplanen möjlig-
gör för en ny huvudgata genom området med separata gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan. Visionen är 
att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata med upphöjda korsningar för säkra övergångar för gång- och cy-
keltrafikanter. Längs med gatans norra delar planeras även för ett nytt framtida hållplatsläge för region- och 
stadsbussar för att förenkla för dem som reser kollektivt. Genom att planera in åtgärder som förbättrar tillgänglig-
heten för gång-, cykel- och kollektivtrafik är kommunens bedömning att Järnvägsgatan kommer att bidra till 
ökade resor inom nämnda kategorier. 
 
Det värsta är att de här vägarna inte ens behövs för att kunna bebygga stationsområdet. För 
att klara Sveriges mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030 
måste vi både minska biltrafiken och byta ut fossildrivna bilar mot elbilar. Biltrafiken behöver 
minska med 30 procent fram till 2030 (IVL 2019). Eftersom det är svårare att minska 
biltrafiken på landsbygden får en större del av minskningen göras inne i städerna. Det 
kompenserar den ökning som utbyggnaden av stationsområdet kan leda till. Elbilar är tystare 
än fossildrivna bilar, så därmed kommer trafikbullret vid Stadsparken och resten av stan att 
minska. För att minska utsläppen från godstransporter inom städer rekommenderas att så 
mycket gods som möjligt lastas om till ellastcyklar eller små eldrivna godsfordon. Det ger 
också en ökad trafiksäkerhet. Att bygga ut innerstadsleder för fordonstrafik kommer att öka 
utsläppen och vi riskera att inte nå de klimatmål vi har kommit överens om att nå 2030. Läs 
även sidan 51 i kommunens egen utredning om Västra länken, som tar upp hållbar 
transportplanering som ett alternativ till nya bilvägar. 
 
Vi tycker att ni ska ta bort bilar istället för träd! Det är hög tid att satsa på hållbar 
transportplanering istället för att förstöra grönområden, om vi som kommun solidariskt med 
resten av landets kommuner ska göra vår del i klimatarbetet. Grönområden är inte bara viktiga 
för rekreation utan bidrar också till att sänka temperaturer och motverka de negativa 
effekterna av klimatförändringarna. Grönska och natur kan bidra med att reglera temperaturen 
både lokalt i kvarteret, men också på stadsdels- och stadsnivå. 
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Vegetation sänker temperaturen omkring sig genom att ge skugga till närliggande områden 
samt genom avdunstning av vatten från mark och vegetation (evapotranspirationen). 
Avdunstningen höjer luftfuktigheten. Vegetation i flera skikt, det vill säga med gräs, olika 
stora buskar och träd ger en större volym på vegetationen, vilket leder till mer avdunstning 
och därmed en större temperaturminskning. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som ny huvudgata i 
området. Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata. Mellan gång-, cykel- och körbana plane-
ras bland annat ytor för grönska och trädplantering. Järnvägsgatan planeras med separata gång- och cykelbanor på 
båda sidorna om gatan vilket ökar tillgängligheten samt tryggheten för gående och cyklister. Längs med gatans 
norra delar planeras även för ett nytt framtida hållplatsläge för region- och stadsbussar för att förenkla för dem 
som reser kollektivt. Genom att planera in åtgärder som förbättrar tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik är kommunens bedömning att Järnvägsgatan kommer att bidra till ökade resor inom nämnda kategorier. 
 
Brist på kunskap om behovet av träd och annan grönska 
Även om det inte handlar om ett stort grönområde som förstörs så är det ett steg i helt fel 
riktning. Trädens möjlighet att ta hand om bilarnas koldioxidutsläpp försvinner. När träd, 
buskar och grönytor tas bort försvinner också levnadsplatser för alla möjliga djur. 
Klimatförändringarna är inte det enda akuta miljöproblemet, inte ens det värsta. Av de 
planetära gränser som vi behöver hålla oss inom överskrids fyra och en som har en tydlig 
koppling till den här planen är förlusten av biologisk mångfald. Läs mer om de planetära 
gränserna här: https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/fyra-av-nio-pla-
net%C3%A4ragr%C3%A4nser-%C3%B6verskrids-1.218028 
 
En viktig orsak till att djur och växter dör ut är att de får allt mindre plats att vara på. Städer, tra-
fikytor, storskaligt odlad jordbruksmark och skogsmark tar allt mer plats. I det läget vi är nu be-
höver vi alltså mer mark för djur och växter både i städer och utanför. 
 
Kommentar: En naturvärdesinventering har utförts av befintligt grönområde i norr (Ekologigruppen 2020-02-
11). Inventeringen visar att tre objekt inom inventeringsområdet har ett visst naturvärde. Inga av dessa var dock 
av påtagligt, högt eller högsta naturvärden. I objekten hittades fyra naturvårdsarter men inga som kräver särskild 
hänsyn vid en utveckling av området. Den nya vägen planeras tillföra området nya gröna värden med trädrad och 
planteringar längs med gatans båda sidor. För att öka förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma att se ut i 
framtiden har planhandlingarna kompletterats med fler illustrationer. 

 
Ekonomi 
Den nya bilvägen kommer att kosta en hel del pengar. Om Pytteleden också byggs blir det 
ännu större kostnader för bilvägar som vi inte behöver. Det finns mycket annat som 
kommunen hellre skulle kunna lägga pengar på. 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. En avvägning mellan olika intressen behöver alltid göras och det är 
slutligen politiska beslut som avgör hur marken ska användas. 
 
Saker som saknas i planen 
Det hade varit bra om planen hade tagit med stationsbyggnaden och godsmagasinet där 
Bahnhof tidigare höll till och gett dem skyddsbestämmelser, när det området nu är, som 
planbeskrivningen säger, en av få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar, 
sett ur ett nationellt perspektiv och de också anses viktiga i kommunens bevarandeprogram. 
 
Kommentar: Stationsområdet kommer delas upp i flera olika detaljplaner. Syftet med detaljplanen för Ängel-
holm 3:49 är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för region- och stadstrafik söder om stationshuset, om-
byggnation av delar av Järnvägsgatans förlängning, möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järn-
vägstunneln samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet.  

 
Boende på Fastigheten Gråhajen 1, 2020-05-19 
Flyttade till Ängelholm i juli förra året främst på grund av den vackra, i stort sett orörda naturen 
som finns i och runtomkring stan. För mig är Ängelholm unikt i det avseendet. Det känns nu  
väldigt sorgligt att se planerna för det fina, lummiga området norr om stationen som bland annat 
presenterades i NST i lördags där man beskriver parkeringshus och bullerplank. Är det visionen 
man har för framtidens stad? Bättre måste man väl kunna nu när klimatkrisen står för dörren. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Antalet invånare i Ängelholm kommun blir allt fler. För att klara be-
folkningsökningen och efterfrågan krävs att bostadsutbudet ökar. Ur klimathänsyn är stationsområdet ett attrak-
tivt område att bebygga då det ligger nära centrum och kollektivtrafik såsom tågstation och busstation för region- 
och stadstrafik. För att kunna nyttja marken runt stationsområdet på ett så effektivt sätt som möjligt så kommer 
området att struktureras om. Kvarteren och gatorna kommer att förändras, liksom parker och grönområden. Ex-
empelvis kommer den nya sträckningen av Järnvägsgatan att ta del av befintlig parkmark i anspråk samtidigt 
som en ny stadsdelspark planläggs längre söderut. För att på bästa sätt kunna samutnyttja parkeringsplatserna 
inom stationsområdet planeras parkeringen att ske i gemensamma parkeringshus utmed järnvägen. På så sätt kan 
parkeringsplatserna på ett mer effektivt sätt användas av både boende, verksamheter och pendlare. Parkeringshu-
sen bidrar till att marken inom stationsområdet kan användas på ett mer resurseffektivt sätt samtidigt som parke-
ringshusen verkar bullerdämpande mot järnvägen. Det leder till att de bostäder som planeras inom stationsområdet 
kommer att få bättre ljudmiljöer. 
   
Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1, 2020-05-20 
I Detaljplan för stationsområdet står att läsa om ökad tillgänglighet i området för att förtydliga 
kopplingen mellan stad o hav. Då borde ett helhetsgrepp över stationsområdet tas och innehålla 
båda sidorna om järnvägen. Även den västra sidan där järnvägsmuseet banskolan o parkerings-
platser finns tillgängliga med bilväg från Havsbadsvägen. I tidigare Planprogram o Värdeplan för 
Hållbarhet Stationsområdet är alternativ för en framtida passage över järnvägen inringat vid de 
snart färdigbyggda höghusen på Scantomten. Ett bra alternativ för en övergång där är att 



 
 

 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE                                          

 
                     
 
Diarienummer 
KS 2017/709 

  PL 17-0017 
  SBN 2019/332 

2021-11-08 
 

 
 

  
   

 

- 18 - (21) 
 

folkmängden ökar i området. I höghusen är det även förberett för verksamheter i gatuplan. Verk-
samheter som kan få svårt att etablera sig efter Coronapandemin. Tidigare verksamheter i Stat-
ionshuset restaurang kiosk o biljettservice har fått stänga o det var före Covid -19.  

 
3 Parkeringshus behövs inte då flera pendlare kanske vill välja annan parkering. Som det ser ut 
idag väljer många att parkera på billiga alternativ för att få pendling att bli ekonomiskt lönsam. En 
flytt av busstation är inte ett måste då den nu har ett optimalt läge vid perrongerna. Platsen bus-
sarna behöver uppfylles inte vid södra delen då området är smalare och kan hellre användas som 
ett billigare parkeringsområde för de som kommer till stationen söder ifrån. Alla bilister kommer 
inte att ta infarten från norr! Att bygga 2 meter högt bullerplank intill ett äldre o fint villaområde 
är att förstöra för både människor o miljö. INTE SKALL VÄL BILARNA FÅ FÖRETRÄDE! 
Äldre träd o naturmark måste sparas då de bidrar till en hälsosammare tystare o lugnande miljö 
att bo o vistas i en alltmer dyster miljöframtid. Alla utredningar pekar på hur vi nu måste ta  
krafttag för att det skall finnas en bättre framtid för vår planet! Min uppfattning är att delar av 
planen måste göras om med ökat fokus på MILJÖ FOLKHÄLSA o ett SOCIOEKONOMISKT 
PERSPEKTIV! 
 
Kommentar: Syftet med planprogrammet för stationsområdet (2017-10-30) är att ta ett helhetsgrepp över hela 
stationsområdet. Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet. 
För att på bästa sätt kunna samutnyttja parkeringsplatserna inom stationsområdet planeras parkeringen att ske i 
gemensamma parkeringshus utmed järnvägen. På så sätt kan parkeringsplatserna på ett mer effektivt sätt använ-
das av både boende, verksamheter och pendlare. Kommunens bedömning är att de platserna kan rymmas inom det 
område som är reglerat som P - parkeringshus i plankartan. Parkeringshusen bidrar till att marken inom stat-
ionsområdet kan användas på ett mer resurseffektivt sätt samtidigt som parkeringshusen verkar bullerdämpande 
mot järnvägen. Det leder till att de bostäder som planeras inom stationsområdet kommer att få bättre ljudmiljöer. 
Parkeringsstrategin (2017-10-30) ligger till grund för den yta som regleras för parkeringshus i plankartan. Enligt 
utredningen uppskattas det totala behovet av parkeringsplatser för boende, pendlare och verksamheter till mellan 
1400 – 1600 platser.  
  
Inom Trafikverkets pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm – Maria kommer en ny planskild för-
bindelse mellan stationsområdet och mittplattformen att uppföras i form av en bro söder om stationshuset. För att 
göra det enkelt att byta mellan buss och tåg flyttas därför busstationen från sitt nuvarande läge norr om stationshu-
set till söder om stationshuset. PM förprojektering Järnvägsgatans förlängning (ATKINS 2021-04-07) visar att 
de ytor som det nya busstorget behöver ta i anspråk finns. Utredningen tar även höjd för ett ökat resande i framti-
den.  

 
För att säkerställa att bullerpåverkan från den nya gatan minimeras reglerar detaljplanen höjden på bullerplan-
ken. Detaljplanen reglerar inte bullerplankens utformning men målet är att bostadsområdet norr om Järnvägsga-
tan ska kunna upplevas som en del av den nya stadsdelen.  

 
Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6, 2020-05-20 
Ett planprogram för hela stationsområdet godkändes i fullmäktige i oktober 2017. Planprogram-
met skall ligga till grund för utvecklingen av området. I en vision beskrivs stationsområdet som 
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en stadsmiljö som inbjuder till aktivitet och möten. Utbyggnaden av området ska upplevas som 
en förlängning av centrala Ängelholm med en gestaltning som främjar upplevelsen av stadsmäss-
ighet och en attraktiv stad. Hållbar utveckling är ledord, gång och cykel skall prioriteras framför 
bil. Visionen illustreras av hur gaturummet framför stationshuset skall kunna se ut. Bilden visar 
en gata där gående, cyklister och några bussar samsas. Inte en bil i sikte. Betraktaren ges ett in-
tryck av en tilltalande kombination torg/gågata, kantad av grönområden.  
 
Samma illustration finns i förslaget till detaljplan för den nya gatan men den beskrivning som nu 
ges av gaturummet avviker genomgripande från planprogrammets vision. Borta är inslagen av 
hållbar utveckling med prioriteringar av gång och cykel framför bil. Den nya Järnvägsgatan är för-
vandlad till en bullrande trafikled, kantad av parkeringshus för hundratals bilar med 2-3 meter 
höga bullerplank vid befintlig bebyggelse. Det är svårt att se att någon hänsyn alls av betydelse 
har tagits till planprogrammets vision, det är istället planerna på förlängningen av Klippanvägen 
som fått styra. Det är olyckligt och skadar tilltron till kommunens vilja att planera framtiden i de-
mokratisk ordning. Planprogrammet är inte bindande men bör likafullt väga tungt vid utarbe-
tande av kommande detaljplaner, åtminstone så länge det gäller.  

 
Förslaget till detaljplan för den nya gatan vid järnvägen är vilseledande och bör därför dras till-
baka. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Området som regleras som parkeringshus i plankartan finns redovisat 
i planprogrammet (2017-10-30). Planprogrammet pekar även ut Järnvägsgatans nya sträckning och dess funkt-
ion som huvudgata i Stationsområdet. I planprogrammet för Stationsområdet anges också att gatorna inom stat-
ionsområdet ska ha en grön gestaltning och olika karaktär. Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en 
stadsgata med lokalgatekaraktär. Separata gång- och cykelbanor ska finnas på båda sidor om gatan och mellan 
gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för trädplantering och fördröjning av dagvatten. Kommunen 
planerar även för flera säkra övergångar för att gående och cyklister på ett enkelt och säkert sätt ska kunna korsa 
gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan en känsla som sammanbindande länk snarare än en barriär. 
Detaljplanen reglerar området för GATA₁ – huvudgata samt att gång- och cykelbana ska finnas på båda sidor 
om gatan. Detaljplanen reglerar dock inte i detalj hur gatan ska utformas. För att underlätta förståelsen för hur 
området för detaljplanen kan komma att utformas har planhandlingarna kompletterats med flera illustrationer. 
 
Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14, 2020-05-21 
Jag protesterar mot detta! Om man jämför med det beslut som togs 2017 ser den nya detaljplanen 
helt annorlunda ut. Då var det "gröna rum", cyklar och gående i fokus = modernt tänkande. Nu 
är det bullerplank, parkeringshus och genomfartsled. För vem bygger ni? Vi som lever nu eller för 
våra efterföljande generationer?! Ta tillbaka detta och börja tänka långsiktigt på riktigt! Vi måste 
bygga för framtida generationer. Ni vill bygga som om 60-talet knackar på dörren när ingen  
funderade en sekund över miljön och utsläpp - bara alla kunde köra bil ÖVERALLT. Våra barn 
och barnbarn kommer förakta ert beslut om att smälla upp 3 parkeringshus. Vad har ni tänkt att 
de ska fylla dem med i framtiden?! 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. I planprogrammet för Stationsområdet (2017-10-30) beskrivs parke-
ringshusen som en del av områdets parkeringsstrategi. Området som illustreras som lämpligt för att uppföra parke-
ringshusen i planprogrammet är det samma som nu regleras i plankartan. Järnvägsgatan nämns i planprogrammet 
som Stationsområdets huvudgata och den planerade sträckningen följer planprogrammet. Visionen är att Järnvägs-
gatan ska utformas som en stadsgata. Detaljplanen säkerställer att det ska finnas separata gång- och cykelbanor 
på båda sidor om gatan. Kommunen planerar även för flera säkra övergångar för att gående och cyklister på ett 
enkelt och säkert sätt ska kunna korsa gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan en känsla som sam-
manbindande länk snarare än en barriär. Mellan gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för träd-
plantering och fördröjning av dagvatten. För att underlätta förståelsen för hur området för detaljplanen kan 
komma att utformas har planhandlingarna kompletterats med flera illustrationer. 
 

Inkomna yttranden som inkommit efter samrådstiden: 

 
Region Skåne, 2020-05-25 
Utifrån det regionala utvecklingsperspektivet ser Region Skåne positivt på att Ängelholms 
kommun väljer att utveckla ett resecentrum med tydlig koppling mellan station och stadskärna, 
smidiga byten mellan trafikslag samt förbättrade gång- och cykelkopplingar ut mot havet. Det 
skapar goda förutsättningar för ett ökat hållbart resande och attraktiva miljöer kring stationen.  
Detaljplanen innehåller förslag till parkering i anslutning till stationen.  
 
Region Skåne vill tipsa om vårt senast framtagna TemaPM, Planera för attraktiv parkering. Rap-
porten handlar om parkeringsplanering i stort men gör en fördjupning för pendlarparkeringar.  
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Regionfastigheter samt Skå-
netrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 
11, reviderad 2019-12-05 § 9. 

 
Fastighetsägare till Fastigheten Paletten 2, 2020-05-23 
I cykelplanen, miljöplanen och trafikplanen framhålls det att gång, cykel och kollektivtrafik skall 
prioriteras. T. ex. i miljöplanen står det: utveckla ett hållbart transportsystem som syftar till att 
öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Tillsammans med projektet för Klippanvägens för-
längning tar denna detaljplan bort en av Ängelholms viktigaste bilfria gc-leder vilket inte kan  
sägas följa Ängelholms styrdokument! 

 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna har justerats och kompletteras vad gäller: 

• Planområdet har minskats ner.  
• Inom området för ny bussangöring ändras användningen från kvartersmark  

T₁ - Busstation till allmän platsmark TORG₁ - Busstorg.  
• De delar av planområdet i öster som omfattas av järnvägsmark regleras med använd-

ningen T₁ - Järnväg. Syftet är att bekräfta gällande järnvägsplan.  
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• En ny bestämmelse fördröjning₁ - Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 225 ku-
bikmeter ska finnas. Bestämmelsen gäller för alla fördröjning ₁ - områden tillsammans.  

• En ny bestämmelse översvämningsyta₁ – Översvämningsyta för fördröjning av skyfallsvatten om minst 
210 kubikmeter ska finnas. 

• En ny bestämmelse Strandskydd är upphävt.  
 
 
NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

• Naturskyddsföreningen 
• Föreningen Rädda Pyttebroområdet,  
• Boende på Fastigheten Gråhajen 1 
• Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1 
• Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6 
• Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14 

 
 

 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Hanna Hjalmarsson 

 
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 8 november 2021. 
 
 
   
Linda Svederberg   Hanna Hjalmarsson 
Planchef    Planarkitekt 

 
 
Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta speci-
fika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsin-
formationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. 
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras 
är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm. 
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Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 
m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun  
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 8 november 2021. 
Under samrådet inkom i huvudsak synpunkter som berörde:  
 Översvämningsrisk 
 Markföroreningar 
 Risk för människors liv och hälsa kopplat till Järnvägen som farligt-gods-

led. 
 Järnvägsgatans nya sträckning genom stationsområdet 

 
Efter samrådet kompletterades planhandlingarna vad gäller:  
 Planområdet har minskats ner.  
 Inom området för ny bussangöring ändras användningen från 

kvartersmark T₁ - Busstation till allmän platsmark TORG₁ - Busstorg.  
 De delar av planområdet i öster som omfattas av järnvägsmark regleras 

med användningen T₁ - Järnväg. Syftet är att bekräfta gällande 
järnvägsplan.  

 En ny bestämmelse fördröjning₁ - Fördröjningsmagasin för dagvatten med 
en volym av minst 225 kubikmeter ska finnas. Bestämmelsen gäller totalt 
för alla fördröjning ₁ - områden tillsammans. 

 En ny bestämmelse översvämningsyta₁ – Översvämningsyta för 
fördröjning av skyfallsvatten om minst 210 kubikmeter ska finnas. 

 En ny bestämmelse - Strandskydd är upphävt. 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 10 november till och 
med 6 december 2021. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se 
samt i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 10 
november 2021. 

http://www.engelholm.se/
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Tele2, 2021-11-10 
 E.ON Energidistribution AB, 2021-11-11 
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst,  2021-11-16 
 AB Ängelholmshem, 2021-11-25 
 Lantmäteriet, 2021-11-25 
 Öresundskraft, 2021-11-30 
 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Bjärekraft, 2021-11-11 
 Boende på Allmogegatan 71, 2021-11-25  
  KAN Allservice AB, 2021-11-28  
 Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR), 2021-12-03 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03  
 Boende på Allmogegatan 71, 2021-12-03  
 Boende på Östra Kyrkogatan 4, 2021-12-03  
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 10 A, 2021-12-03  
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 9 A, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03,  
 Boende på Sockerbruksgatan 11 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A, 2021-12-03  
 Boende på Staffligatan 3, 2021-12-03  
 Boende i Munka Ljungby, 2021-12-03  
 Boende i Bara, 2021-12-03  
 Ge Hand, 2021-12-04  
 Ängelholms vandrarhem, 2021-12-06  
 Trafikverket, 2021-12-06 
 Fastighetsägare till Banmästaren 1, 2021-12-06  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A, 2021-12-06  
 Boende på Västra promenaden 2, 2021-12-06  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-06  
 Boende på Ängvägen 8, 2021-12-06  
 Boende på Thulingatan 1 C, 2021-12-06  
 Boende i Helsingborg, 2021-12-06  
 Boende i Höör, 2021-12-06  
 Boende i Lund, 2021-12-06  
 Boende i Halmstad, 2021-12-06  
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 Boende i Råå, 2021-12-06  
 

Yttranden med synpunkter eller frågor som fått förlängd svarstid har inkommit 
från:   
 Länsstyrelsen, 2021-12-08 

 

Avstår från att yttra sig:   
 Region Skåne , 2021-12-02 
 

Sent inkomna yttrande har inkommit från:   
 Boende på Sockerbruksgatan 13 , 2021-12-13 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. Sent inkomna 
yttranden redovisas och bemöts inte i granskningsutlåtandet.  

 

MYNDIGHETER  
Länsstyrelsen, 2021-12-09 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggnation av nytt busstorg för 
region- och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation av 
Järnvägsgatan. Syftet är också att möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i 
anslutning till Järnvägstunneln samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet. 
Planförslaget har tagits fram utifrån intentionerna i gällande planprogram för 
området (Planprogram för Ängelholm 3:136 m.fl. Stationsområdet, 2017) och är 
beläget i Stationsområdet, i direkt anslutning till Ängelholms centralstation, 
längs med järnvägsspåret. Den nuvarande markanvändningen är främst gata, 
cykel- och bilparkering och gång- och cykelväg. Planområdet är 1,3 hektar stort 
och detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet omfattas av flera detaljplaner 
där markområdet framförallt regleras inom järnväg, industri, trafik och park.  
 
För området gäller Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun (antagen 2017). 
Enligt översiktsplanen är området utpekat som nytt större bostadsområde, 
stationen som en regional nod/stationsnod och busstationen som bytesnod för 
regionbuss. Kommunen gör bedömningen att planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen. Utifrån Länsstyrelsens granskningsyttrande för 
översiktsplanen samt yttrandet för programsamrådet framgår det att flertalet 
frågor kvarstår inför kommande planläggning, exempelvis förorenad mark 
samt risker kopplade till farligt gods och risk för översvämning.  
 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och gör 
bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 22 april – 22 maj år 2020. I samrådsskedet yttrade sig 
Länsstyrelsen angående riksintresse kommunikation, risk för 
översvämning/miljökvalitetsnormer för vatten, strandskydd samt hälsa och 
säkerhet kopplat till markföroreningar. Sedan samrådsskedet har planområdet 
minskats och planförslaget har bytt namn och nya planbestämmelser har 
tillkommit.  
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Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 
11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 
Västkustbanans spårområde ligger vid planområdets västra gräns och är 
utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. Länsstyrelsen poängterar att förändrad markanvändning i 
närheten av järnvägen inte får påverka själva järnvägsanläggningen eller leda till 
inskränkningar i förutsättningarna för att trafikera riksintresset.  
 
Om området i närheten av järnvägen utformas felaktigt kan det leda till 
begränsningar i person- eller godstrafiken och med hänvisning till järnvägens 
förutsättningar kan det i värsta fall leda till påverkan på järnvägstrafiken i ett 
betydande geografiskt område. Länsstyrelsen menar att nya anläggningar i 
närheten av järnvägen kan ha påverkan på järnvägsanläggningen och 
järnvägstrafiken och därför ska utformning av nya anläggningar säkerställas 
med Trafikverket, exempelvis föreslagna fördröjningsmagasin.  
 
Kommentar: Utformning av fördröjningsmagasin har stämts av med Trafikverket och 
justeringar har genomförts för att säkerställa att dessa inte ska påverka riksintresset för 
järnväg. Bland annat har egenskapsområde för fördröjning inom användning T₁ – Busstorg 
justerats till en yta som ligger med ett avstånd på 20 meter från spårmitt från närmaste 
spårmitt. Området för busstorg har även reglerats vad gäller avstånd mellan järnväg, köryta, 
parkering och bebyggelse.  

 
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att flertalet nya utredningar har 
upprättats sedan samrådet kopplat till dagvatten och risk för översvämning. 
Trots risk för översvämning gör kommunen bedömningen att platsen är 
lämplig för utbyggnad av allmän platsmark och samhällsviktig verksamhet i 
form av busstorg. Kommunen bedömer att de konsekvenser som uppstår till 
följd av översvämning inom planområdet är acceptabla. Kommunen menar 
bland annat att planområdet går att nås norrifrån vid en översvämnings-
situation och att busstrafiken då kan upprätthållas på annan plats. Vidare 
bedömer kommun att de riskkostnaderna som är förenade med skador på 
infrastrukturen är låga och att det därför inte är samhällsekonomiskt lönsamt 
att anlägga översvämningsskydd mot Rönne å. 
 
Planförslaget redovisar att planområdet översvämmas vid beräknat högsta 
flöde. Enligt Boverkets tillsynsvägledning bör samhällsviktig verksamhet alltid 
lokaliseras till områden som är belägna på en nivå över beräknat högsta flöde i 
vattendrag. Länsstyrelsen noterar att kommunen har gjort en bedömning av 
konsekvenser av en översvämning vid beräknat högsta flöde samt att 
planområdet inte översvämmas vid en återkomsttid med en sannolikhet på 
cirka 1/1000. Länsstyrelsen konstaterar att det i vissa fall kan vara motiverat att 
acceptera en högre sannolikhet för översvämning under förutsättning att 
konsekvenserna bedöms kunna hanteras på ett godtagbart sätt. I bedömningen 
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av lokalisering av samhällsviktiga verksamheter är det dock särskilt viktigt att 
analysen av risker och konsekvenser sker i ett större sammanhang utifrån dess 
funktion. 
 
Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att det finns utmaningar med 
höjdsättningen inom planområdet. Länsstyrelsen menar fortsatt att plankartan 
ska kompletteras med höjdsättning utifrån vad planhandlingarna och 
genomförda utredningar kommit fram till. Detta är inte minst viktigt för att 
kunna säkerställa en lösning för att kunna hantera skyfall. 
 
Kommentar: I dialog med Länsstyrelsen är kommunen och Länsstyrelsen överens om att 
höjdsättning av gata inte är nödvändigt för att säkerställa att ny bebyggelse inte kommer till 
skada vid ett skyfall. Området planläggs som allmän plats för vilken kommunen är 
huvudman.  
 
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att det saknas åtgärder i detaljplanen 
för att hantera översvämningsrisken. Kommunen hänvisar till att busstrafiken 
tillfälligt kan flyttas till ett annat område vid ett tillfälligt översvämningsscenario 
men Länsstyrelsen ser skäl att ifrågasätta lämpligheten av ett busstorg som 
knutpunkt för lokal och regional trafik i detta läge utifrån kraven i PBL. 
 
Kommentar: Kommunen håller fast vid sin tidigare bedömning om att marken inom 
planområdet är lämplig för busstorg. Efter granskningen har PM - Riskbedömning avseende 
översvämning för DP inom Stationsområdet 2021-06-11 reviderats (Sweco 2022-01-28). 
Kommunen menar att en samhällsviktig verksamhet som med enkelhet kan förflyttas vid 
händelse av en översvämning motsvarande nivåer för BHF inte ska likställas med en 
verksamhet som svårligen kan bedrivas på en annan plats, exempelvis ett sjukhus.  
 
Utredningen har kompletterats avseende möjligheter och förslag till att upprätthålla 
funktionen av en bytesnod vid översvämning motsvarande BHF. Utredningen visar att det 
finns goda förutsättningar för att upprätthålla funktionen av bytesnod för både buss och tåg 
på Barkåkra station, norr om Ängelholm.  
 
Strandskydd 
Sedan samrådet har kommunen kompletterat planhandlingarna med 
information om strandskyddet samt angivit och motiverat särskilt skäl till 
upphävandet. Tilläggen är i enlighet med Länsstyrelsens synpunkter i 
samrådsyttrandet. Länsstyrelsen menar att det även måste framgå av plankartan 
vilket område som berörs av upphävandet. Den föreslagna bestämmelsen 
”Strandskyddet är upphävt” bör begränsas och enbart gälla för det område 
som berörs av strandskyddets återinträdande. Detta för att det tydligt ska 
framgå var strandskyddet upphävs.  
 
Kommentar: Den administrativa bestämmelsen om att strandskyddet är upphävt har 
förtydligats på plankartan. Bestämmelsen gäller inom ett område motsvarande 100 meter 
från Rönne å:s strandlinje på de delar som regleras som gata, gång, cykel, parkering och 
järnväg.  
 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Sedan samrådet har planhandlingarna kompletterats med PM Miljöteknisk 
markundersökning Ängelholm 3:136 m.fl. (Tyréns, daterad 2021-05-21). Av 
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planhandlingarna framgår att ytterligare utredningsarbete samt beskrivning av 
genomförande behövs för att säkerställa markens lämplighet inom område för 
PARK. Länsstyrelsen konstaterar att aktuella markföroreningar finns inom 
allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta innebär krav på 
kommunen att åtgärda marken så att den allmänna platsen ska kunna användas 
för sitt avsedda ändamål (6 kap. 18 § PBL). Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att ytterligare utredningsarbete bör ske inför ett antagande för att 
klargöra föroreningssituationen och på så sätt skapa förutsättningar för att 
detaljplanen ska kunna bli genomförbar. 
 
Kommentar: Efter granskningen har en kompletterande miljöteknisk undersökning (Tyrens 
2022-05-18) tagits fram i syfte att ytterligare utreda omfattningen av de konstaterade 
markföroreningarna inom användningsområdet för PARK. Marföroreningar som visar på 
halter över känslig markanvändning (KM) har konstaterats i de södra och nordvästra 
delarna av området. För att göra marken lämplig ska de förorenade massorna schaktas ur. 
Området som behöver åtgärdas är totalt ca 800 kvm stort och består av ca 710 kubikmeter 
förorenad massor. Totalt beräknas kostanden för sanering och återfyllning uppgå till ca 600 
000 kronor. Utredningen visar att det finns goda förutsättningar för att åtgärda 
föroreningssituationen inom området varav kommunen gör bedömningen att platsen ska 
kunna användas för sitt avsedda ändamål. Då kommunen är huvudman för allmän plats 
ansvara kommunen för sanering och byggnation.  
 
Hälsa och säkerhet - närhet till järnväg 
Länsstyrelsen noterar att planbeskrivningen inte hanterar riskfrågan kopplat till 
närhet till järnvägen utifrån risk för olyckor och närhet till farligt-gods-led. 
Länsstyrelsen efterfrågar resonemang och kommunens bedömning angående 
risk inför antagandet, särskilt med koppling till föreslaget busstorg (TORG1).  
 
Kommentar: Enligt Riskutredning, underlag till detaljplan för del av Ängelholms 3:49 m. 
fl. (AFRY 2022-04-13) ligger den planerade bebyggelsen i form av nytt busstorg  på en 
acceptabel risk på individnivå enligt RIKTSAM. Utredningen visar även att samhällsrisken 
ligger på en acceptabel nivå. Utifrån resultatet bedöms inget behov föreligga för 
riskreducerande åtgärder vid busstorget kopplat till farligt gods.  
 
Beräkningar avseende urspårningsrisken visar att risknivån är förhöjd inom delar av det 
området som planeras för nytt busstorg. Sannolikheten för att ett urspårat tåg hamnar inom 
området för busstorget bedöms som låg men kan inte uteslutas. Det finns därmed en liten 
risk att människor som befinner sig på busstorget kan skadas eller omkomma till följd av 
urspårning. För de delar av busstorget som bedöms påverkas vid en urspårning ligger risken 
inom ALARP-området, vilket innebär att riskreducerande åtgärder bör övervägas.  
 
Som underlag till bedömning om uppförandet av ett urspårningsskydd är 
samhällsekonomiskt försvarbart har en kostnad – nyttoanalys tagits fram (AFRY 2022-
06-22). Beräkningar visar att nyttan, uttryckt som samhällets betalningsvilja uppgår till 
13 000 kronor, baserat på VSL (värdet av ett statistiskt liv). Kostnader för att anlägga och 
drifta ett urspårningsskydd uppskattas till ca 8 300 000:-. Kostnaden överstiger nyttan med 
betydande marginal, även vid en känslighetsanalys. Kommunen gör därför bedömningen att 
ett fysiskt urspårningsskydd inte bör uppföras då det inte är samhällsekonomiskt 
försvarbart. Vidare gör kommunen bedömningen att det är lämpligt att planlägga för nytt 
busstorg i anslutning till järnvägen även om det finns en liten risk för att människor kan 
omkomma vid en urspårning.  
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Länsstyrelsen utläser av Trafikverkets yttrande att det finns behov av stängsling 
längs med järnvägen för att minska risken för obehöriga på spåret. 
Länsstyrelsen förutsätter att Trafikverket och kommunen är överens om hur 
stängslingen ska ske och bekostas innan detaljplanen går till antagande. Om 
stängsling ska ske inom planområdet utifrån säkerhetsskäl bör det säkerställas 
med planbestämmelse. 
 
Kommentar: Ett medfinansieringsavtal om stängsling vid stationsområdet kommer att 
upprättats mellan Trafikverket och Ängelholms kommun.  Avtalet ska beslutas om innan 
detaljplanen antas. En bestämmelse om att stängsel, mur eller plank ska finnas för att 
förhindra tillträde till järnvägsanläggning har lagts till på plankartan.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte visar att markens lämplighet för 
föreslagen bebyggelse säkerställts. Mot bakgrund av detta kan Länsstyrelsen 
komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL. Länsstyrelsen ser i 
första hand stora utmaningar avseende risk för översvämning. 
 
Kommentar: Utifrån de kompletteringar av planhandlingar som gjorts mellan granskning 
och antagande bedömer kommunen att marken är lämplig för föreslagen användning.  
 

 
Lantmäteriet, 2021-11-25 

 
Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av 
kompletteringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden eller får negativa effekter på ev. kommande 
fastighetsbildning.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras 
 
Trafikverket, 2021-12-06 

Granskningshandling 

Västkustbanans och Godsstråket genom Skånes spårområde ligger intill planområdets 
västra gräns. Både Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne är utpekade som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

Trafikverket har pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan 
Ängelholm-Helsingborg (Romares väg). 

Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar.  
 
Parkering och torg 
Direkt öster om område försett med planbestämmelse T medges utmed järnvägen 
parkering och torg. Dessa ytor måste begränsas med avseende på krav på avstånd mellan 
järnväg (spårmitt på närmsta spår) och väg/körbar yta (närmaste vägkant). Detta avstånd 
måste på aktuell plats vara minst 10 meter (förutsatt att hastighet på 
parkeringsplats/torg/körbar yta är ≤60 km/h). Om vägen/körbar yta ligger på en högre 
nivå än järnvägen och räcke saknas bör avståndet ökas med 1,5 gånger nivåskillnaden.  
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Parkering får inte heller tillåtas inom minst 15 meter från spårmitt på närmaste 
spår. Längre avstånd eller någon form av skydd kan även på detta avstånd 
behövas vid högtrafikerade banor och om tågen bromsar in vid platsen. Köryta 
inom parkeringsområde kan anläggas minst 10 meter från spårmitt på närmsta 
spår. Trafikverket vill upplysa om att vid åtgärder inom 30 meter från 
järnvägen finns en risk att exempelvis partiklar eller fallande is från inbromsade 
tåg kan orsaka skador. Trafikverket ansvarar inte för eventuella skador som kan 
uppkomma på grund av åtgärder i närhet till järnvägen. 

 
För område försett med planbestämmelse P har kommunen infört 
planbestämmelse n1 och n2 för att reglera det som anges ovan. Trafikverket 
förutsätter att område försett med dessa planbestämmelser motsvarar ovan 
angivna mått. Motsvarande avstånd för parkering och köryta/väg, som anges 
ovan, måste också säkerställas för ytor utmed järnvägen som är planlagda för 
torg.  

För både ytor försedda med planbestämmelse torg och parkering måste också 
säkerställas att ingen bebyggelse tillåts inom 30 meter från järnvägen. 
 
Trafikverket förutsätter att det som avses för område försett med 
planbestämmelse P är markparkering. 

Kommentar: Egenskapsbestämmelser som reglerar avstånd mellan spårmitt på närmsta spår 
och parkering, köryta och bebyggelse har lagts till på plankartan inom användningsområde 
TORG1. Väderskydd tillåts närmre än 30 meter från spårmitt på närmaste spår. 

Stängsel 
För att minimera risken för obehörigt spårbeträdande anser Trafikverket att 
panelstängsel ska finnas i erforderlig omfattning utmed järnvägen i anslutning 
till planområdet. Trafikverket har redan i tidigt skede (bl. a. i Trafikverkets 
yttrande över Planprogram för Ängelholm 3:136 m fl, Stationsområdet, år 2017 
samt även i samband med yttrande över detaljplan för Ängelholm 3:136  m fl) 
framfört att behov av stängsling måste utredas och säkerställas. När 
Trafikverket och kommunen är överens om hur stängsling ska ske, ska ett avtal 
tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen föres till 
antagande. Stängsling ska bekostas av kommunen.  

Kommentar: Trafikverket och kommunen är överens om att stängsling ska ske längs med 
järnvägen i anslutning till planområdet. Ett medfinansieringsavtal ska tecknas mellan 
Trafikverket och Ängelholms kommun som ska beslutas om innan detaljplanen antas.  

Vegetation 
I illustrationer i planhandlingarna ses träd/vegetation i närheten av järnvägen. 
Vegetation kan påverka järnvägsanläggningen negativt, beroende på hur den 
utformas. Den kan ibland komma i strid med elsäkerhetsbestämmelserna. Träd 
och buskar kan utgöra ett problem om de står så att de skymmer sikten eller 
orsakar lövhalka. Vid nyplantering av parkträd och större buskar intill 
järnvägen måste alltid hänsyn tas till växtens storlek och utbredning som fullt 
utvecklad individ, för att undvika framtida problem. I Trafikverkets 
underlagsmaterial ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” som finns på 
Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se) finns en principskiss (på sidan 

http://www.trafikverket.se/
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102) avseende avstånd till vegetation vid järnväg. Denna kan användas som 
underlag och ska efterlevas.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  

 
Farligt gods 
Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på 
Trafikverkets järnvägar. Hänsyn till farligt gods ska därmed beaktas för 
exploatering enligt de rekommendationer berörd länsstyrelse anger för 
Godsstråket genom Skåne och Västkustbanan. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till 
följd av kommunal planering inte ska placeras på Trafikverkets fastighet. 
Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.  
 
Kommentar: Enligt Riskutredning, underlag till detaljplan för del av Ängelholms 3:49 m. 
fl. (AFRY 2022-04-13) ligger den planerade bebyggelsen i form av nytt busstorg  på en 
acceptabel risk på individnivå enligt RIKTSAM. Utredningen visar även att samhällsrisken 
ligger på en acceptabel nivå. Utifrån resultatet bedöms inget behov föreligga för 
riskreducerande åtgärder vid busstorget kopplat till farligt gods.  

 
Projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Helsingborg (Romares väg) 
Planområdet berörs av järnvägsplan och projekt för dubbelspårsutbyggnad 
Ängelholm-Helsingborg (Romares väg). Delar av de områden som kommunen 
har planlagt som torg och parkering är mark som idag finns i Trafikverkets ägo. 
Innan detaljplanen föres till antagande måste ett avtal om marköverlåtelse för 
de aktuella ytorna finnas mellan Trafikverket och kommunen.  
 
Kommentar: Ett avtal mellan kommunen och Trafikverket kommer att upprättats och ska 
beslutas om innan detaljplanen antas. Avtalet berör förvärv av delar av fastigheten 
Ängelholm 3:2 som regleras som allmän platsmark i detaljplanen. 

 
Vid dialog mellan kommunen och Trafikverkets projektorganisation för 
dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Helsingborg (Romares väg) har kommunen 
framfört att man önskar anpassningar i hur stängsel placeras vid det 
städutrymme som kommer att byggas inom dubbelspårsprojektet (inom norra 
delen av område försett med planbestämmelse T). Trafikverket vill tydliggöra 
att kommunen måste stå för samtliga merkostnader som dessa anpassningar 
medför, och ett avtal som reglerar finansiering och genomförande av dessa 
anpassningar/åtgärder måste finnas på plats innan detaljplanen föres till 
antagande. Dessa anpassningar i hur stängsel placeras medför också att ett 
avtalsservitut måste upprättas, så att Trafikverket får tillträde till städutrymmet. 
Även avtalsservitut måste finnas på plats innan detaljplanen föres till 
antagande.  
 
Kommentar: Ett medfinansieringsavtal om stängsling vid stationsområdet mellan kommunen 
och Trafikverket är upprättat och beslutat om. Särskilda kostnader för stängsling vid 
TRVs städutrymme regleras i samband med markförvärvet, dvs i köpeavtalet. Ett köpeavtal 
mellan kommunen och Trafikverket håller på att upprättas och kommer beslutas om i 
samband med beslut om antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige.  
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I dialog med Trafikverkets projektorganisation för dubbelspårsutbyggnad 
Ängelholm-Helsingborg (Romares väg) har kommunen framfört att man 
eventuellt önskar uppföra plank ut mot järnvägen, inom det nu aktuella 
planområdet. Kommunen skriver också i planbeskrivningen att det planeras för 
någon form av avskärmning eller plank mellan busstorget och järnvägen. 
Trafikverket vill uppmärksamma kommunen på att plank/staket etc måste 
uppföras på egen fastighet och med en sådan placering (minst en meter från 
fastighetsgräns) att både uppförande och underhåll kan ske från egen fastighet. 
Plank och dess grundkonstruktion ska dimensioneras för att klara vindlaster 
och lufttryck enligt TDOK 2016:0204. Vid placering av plank eller liknande 
utmed järnväg ska även exempelvis Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt 
Trafikverkets krav och föreskrifter i övrigt uppfyllas. 

Kommentar: Synpunkten noteras.  
 
Inom planområdet finns mark som Trafikverket har tillfällig nyttjanderätt för, 
inom ramen för järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-
Helsingborg (Romares väg). Trafikverkets har rätt att nyttja denna mark till 
2024-08-03. 
 
Kommunen skriver i planbeskrivningen att gång- och cykeltunneln till 
Trafikverksskolan kommer att få ny gestaltning i samband med 
dubbelspårsprojektet. Trafikverket vill förtydliga att det är den västra delen av 
tunneln som byggs om inom ramen för dubbelspårsprojektet, på den östra 
delen görs inga förändringar.  
 
Kommentar: Enligt den information kommunen fått av dubbelspårsprojektet tidigare så 
kommer både ny och befintlig tunnel att få en gemensam gestaltning vad gäller ytskikt och 
belysning i tunneln. Det är den förändringen som beskrivs i planbeskrivningen.  
 
Fördröjningsmagasin utmed järnvägen 
Beträffande dagvattenmagasin utmed järnvägen (planbestämmelse fördröjning) 
ser Trafikverket att det skulle kunna vara möjligt att förlägga dagvattenmagasin 
inom det aktuella området, men för att kunna ta slutlig ställning till möjlighet 
och lämplighet för åtgärden behövs mer underlag, liknande de resonemang 
som fördes i samband med Trafikverkets yttrande över detaljplan för 
Ängelholm 3:136 m fl. 
 
Vi framförde då att dagvattenmagasinen måste placeras minst 10 meter från 
spårmitt på närmsta spår. Överkant på magasinen får inte ligga högre upp än 1 
meter under rälsens underkant. Dagvattenmagasinen måste både kunna 
uppföras och underhållas från egen fastighet. Arbete, både avseende 
uppförande och drift/underhåll måste ske på sådant avstånd och sätt att 
tågtrafiken inte påverkas. För arbete i järnvägens närhet gäller TDOK 
2016:0289.  
 
För att Trafikverket ska kunna bedöma åtgärdens möjlighet och lämplighet 
behöver vi ta del av typsektioner för området mot järnvägen, som visar hur 
detta område, inklusive dagvattenmagasinen, förhåller sig till 
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järnvägsanläggningen. Även sektion för hur schakterna hanteras i byggskedet 
behövs.  
 
Om dagvattenmagasinen inte ska ha ett tätt utförande (om de har en 
infiltrerande funktion) önskar Trafikverket ta del av en beskrivning för hur 
dagvattenmagasinen påverkar omgivningen. Dagvattenhanteringen får inte 
påverka eller innebära ett tillskott av vatten till Trafikverkets dränering. Det 
behöver också framgå vad som händer och hur det ska hanteras om 
dagvattenmagasinen blir fulla, det blir fel på anläggningen, anläggningen 
svämmar över eller liknande.  

 
Med avseende på närheten till järnvägsanläggningen kan Trafikverket komma 
att ställa krav på bevakning av genomförandet, om åtgärderna bedöms möjliga 
att genomföra. Behov av bevakning kan vi ta ställning till efter att ha tagit del 
av kompletterande material enligt ovan.  
 

Då detaljplanen medger förläggning av fördröjningsmagasin utmed järnvägen måste 
möjlighet och lämplighet för förläggning av sådana på aktuell plats vara färdigutrett innan 
detaljplanen föres till antagande. Trafikverket förutsätter att vi får ta del av underlag enligt 
ovan för att kunna ta ställning till åtgärdens möjlighet och lämplighet och att detaljplanen 
vid behov anpassas innan den föres till antagande.   

 

Kommentar: Trafikverket har delgivits underlag i form av sektioner och planer som beskriver 
dagvattenmagasinens utformning och placering. I dialog med Trafikverket har område för fördröjning av 
dagvatten inom användningsområde Torg begränsats med ett minsta avstånd på 20 meter från spårmitt på 
närmsta spår. Avståndet har reglerats med en egenskapsbestämmelse på plankartan.  

 
Luftfart 
Detaljplanen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och 
Ljungbyheds flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra 
sig om bebyggelse högre än 20 meter tillåts. Likaså ska LFV och Försvarsmakten, i 
egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. 

Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av 
riksintresse. Trafikverket kräver därför att kommunen låter göra en flyghinderanalys som 
skickas till berörda flygplatser, om bebyggelse högre än 20 meter tillåts.  

Med avseende på att detaljplanen ligger inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats, 
som är av riksintresse, anser Trafikverket att detaljplanen ska regleras med avseende på 
högsta totalhöjd för de ytor inom vilka viss typ av bebyggelse kan tillåtas.   

 

Kommentar: Synpunkten noteras. Det anses inte vara nödvändigt att reglera totalhöjd i 
detaljplanen då den inte medger bebyggelse i någon större utsträckning. Bebyggelse är även 
begränsad genom egenskapsbestämmelser på plankartan till ytor som ligger minst 30 meter 
från spårmitt på närmaste spår. Om det skulle bli aktuellt med kompletterande bebyggelse 
som överstiger 20 meter inom användningsområde Torg eller Parkering så är detta 
bygglovspliktigt och i så fall görs en flyghinderanalys i bygglovet. Totalhöjd anges därför inte i 
detaljplanen.  
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Övrigt 
Med avseende på närhet till järnvägsanläggningen förutsätter Trafikverket att vi 
blir hörda i bygglov och/eller marklov för åtgärder utmed järnvägen.  
 
Med avseende på närheten till järnvägsanläggningen kan Trafikverket komma 
att behöva bevaka projektering och genomförande av åtgärder i järnvägens 
närhet, så som fördröjningsmagasin etc. 
 
Då Trafikverket har synpunkter och krav som påverkar statlig anläggning 
(Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne), förutsätter Trafikverket att vi 
får ta del av reviderade planhandlingar och underlag enligt ovan, i god tid innan 
detaljplanen föres till antagande.  
 
Då detaljplanen förutsätter åtgärder som kräver avtal mellan Trafikverket och 
kommunen, ska dessa avtal (avtal om marköverlåtelse, avtalsservitut och avtal 
som reglerar finansiering och genomförande av bl. a. anpassning av stängsel i 
anslutning till Trafikverkets städutrymme) vara tecknade innan detaljplanen 
föres till antagande.  
 
I illustrationsplanen visas exempelvis en väg för hämtning/lämning och en yta 
för cykelparkering utmed plattformen norr om stationshuset. Dessa områden 
ligger utanför den nu aktuella detaljplanen, men Trafikverket vill ändå påtala 
vikten av att kommunen och Trafikverket har fortsatt dialog kring placering 
och utformning av dessa ytor med avseende på de ytor som Trafikverket 
behöver för plattform, väderskydd, belysning etc. samt behov av samordning 
mellan kommunen och Trafikverket avseende ledstråk etc. 
 
Kommentar: Synpunkterna noterade.  
 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
LEDNINGSÄGARE 
Bjäre Kraft, 2021-11-11 
Bjäre Kraft har fiberkanalisation på detaljplaneområdet. Önskar ni kartunderlag 
på fiberkanalisationen önskar jag att ni lägger in ett ärende i ledningskollen.se 
Bjäre Kraft yrkar på att kommunen/exploatören står för kostnaden för ev. flytt 
av befintlig utrustning men att Bjäre Kraft ska utföra flytten. I utbyggnadskedet 
vill Bjäre Kraft samförlägga fiber med andra ledningsägare. Bjäre Kraft 
erbjuder fiber till samtliga fastighetsägare i området. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Kommunen bekostar byggnation av allmän plats, 
där eventuell flytt av befintliga ledningar ingår.  
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2021-12-03 
NSR står fast vid de synpunkter som lämnades i samband med samråd som 
genomfördes under april/maj 2020. NSR vill betona att det är viktigt att 
avfallsutrymmen placeras och utformas i enlighet med gällande 
renhållningsordning för Ängelholms kommun. 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. Planbeskrivningen kompletteras med en text om att 
eventuella avfallsutrymmen ska utformas i enlighet med renhållningsordning för Ängelholms 
kommun.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
Boende på Allmogegatan 71, 2021-11-25 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 

 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! Diverse riskbedömnings-
utredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings har gjorts. Bara det säger 
ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i stationsområdet. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.   
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så 
bygg stadshuset och Campus Ängelholm och annan skolverksamhet på gamla 
tekniska kontorets plats/Batterifabrikens parkering. Behöver då inte flytta 
bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med stadshuset) till en betydligt 
mindre yta söder om järnvägsstationen. Kommunen säger och skriver i ALLA 
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sina inlägg att de vill minska trafiken i och igenom stan. Jag/vi får inte ihop 
den ekvationen.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är 
mycket omtyckt, uppskattad, och numera världsberömd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering, med dess många TRÄD behöver då inte 
skövlas, kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t.ex. 
uteväntplatser, lekplats, utegym, hundrastgård, SKOLGÅRD och Foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade 
 
 
KAN Allservice AB, 2021-11-28 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig kortsiktig 
lösning. Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. Kommunen har inte gjort 
tillräckliga utredningar av intressantare långsiktiga lösningar som en ringled, 
eller åtgärder som gör att det inte behövs några nya bilvägar alls. Båda delar är 
modernare, trevligare, hälsosammare lösningar för de boende i Ängelholms 
stad. Mycket inkompetent kommunledning.  
 
Kommentar: Ovanstående yttrande berör inte detaljplanen för del av Ängelholm 3:49 m.fl. 
utan detaljplanen för Ängelholm 3:28 m.fl. Yttrandet är vidarebefordrat till detaljplanens 
handläggare för kännedom.  
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Detaljplan 3:49 m. fl. Stationsområdet Ängelholm har inte förekommit tidigare 
utan varit en del av 3:136. Yttrande på den detaljplanen  pågick framtill 211102. 
I detaljplan 3:136 finn även byggnation inom stationsområdet upptaget vilket 
nu inte finns med i 3:49. Även detaljplan för 3:28 m. fl. Centrum-
Nybroområdet är också nu ute för granskning. Mycket att sätta sig in i för 
engagerade kommuninvånare. 
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Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
På det planerade busstorget till ytan mycket mindre än det nuvarande måste 
många resenärer mötas. Ingen beräkning har gjorts på hur många tågresenärer 
som åker buss till och ifrån busstationen. Många kommer till stationen 
cyklandes, gåendes eller blir skjutsade. Det blir de oskyddade trafikanterna som 
får del området  vid mittövergången med bussarna. Trafikfarligt och olämpligt 
för människors hälsa dessutom.  

 
Det nuvarande busstorget med takförsedda miniväntplatser har ett optimalt 
läge vid plattform 1 som kommer att vara kvar och förlängas. De större långa 
och tunga regionbussarna behöver plats för angöring. När busschaufförerna 
sedan skall gör en vänstersväng ut från området ser det ut att vara en 
omöjlighet. En skrivbordsprodukt som inte är anpassad efter verkliga 
förhållanden.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 

 
Utsikten från mittperrongen mot staden, än, järnvägsparken och bron kommer 
att skymmas av bussarna. Istället kunde här finnas öppen yta och lite längre 
bort cykelgarage, plats för el-cyklar, mopeder, korttidsparkering, 
handikapplatser etc.  
 
På området skall tunnel till Järnvägsmuseet och skogen finnas. Det innebär 
nivåskillnader på området för framkomlighet till den. Även parkering för 
besökare till Järnvägsmuseet och andra bör finnas här.  
 
För de som kommer med bil söder ifrån behövs parkeringsalternativ till 
parkeringshus och billigare alternativ för pendling skall gå ihop ekonomiskt. 
De söder ifrån skall inte behöva köra förbi stationen för att parkera och väldigt 
många kommer till stationen söderifrån.  
 
Ny vägsträckning kommer att byggas enl. plan. Det innebär stora markarbeten 
över och under mark där det finns många ledningar (el, värme o telenät) som 
måste flyttas. Ett kostsamt och onödigt projekt. Att ändra Järnvägsgatan här 
blir intrång på befintlig parkmiljö och planen behöver därför göras om. Då den 
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nya sträckningen av Järnvägsgatan dras behöver det nuvarande busstorget tas i 
anspråk och flyttas. Det finns plats för alternativa lösningar och en 
vägdragning som tillåter busstorget att vara kvar.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets slut) är en av de få bevarade 
sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och området har miljö klass 1 
vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. Ökningen av trafiken i 
dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på byggnaderna. Resenärer 
och många med dem kan få en plats att ta del av denna unika kulturmiljö. En 
bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av riksintresse och en stor 
del av Ängelholms historia och hjärta. Framför en av byggnaderna Bahnhof 
finns trädplantering med ett 25-tal relativt unga träd som behövs för miljön 
och klimatet.  
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
En ny park planeras på ett område som inte geografiskt hänger samman med 
detaljplanen. Vad är tanken med den? Parkområdet borde istället finnas inom 
stationsområdet och då företrädesvis vid Bahnhof så den unika miljön kan 
tillvaratas med befintliga träd. En huvudgata här framför byggnaderna kommer 
att förstöra det karaktäristiska området med oersättliga värden för kultur och 
miljö.  
 
Kommentar: Området som planläggs som park i detaljplanen ska bli stationsområdets nya 
stadsdelspark. I planbeskrivningen redovisas ett förslag på hur parken skulle kunna se ut. 
Planering och genomförande av parken sker efter att detaljplanen fått laga kraft.   

 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Stadens identitet som en lugn, trygg, vacker, mindre stad med närhet till ån 
måste tas tillvara och inte förstöras av nya bilvägar genom centrala delar av 
stan och där stationsområdet blir föremål för exploatering.  
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet. Busstorget har nyligen 
iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett ställe.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
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Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser blir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre 
livskvaliteter framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och 
ner på ALLT och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett 
stadshus ska få plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i 
järnvägsområdet där ytorna är begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka. Bara det säger ju 
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att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar men till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Tänk framtid: Bevara öppenheten, 
välkomnandet och möjligheten för kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler 
busslinjer. Om politikerna tänker om och verkligen bryr sig så bygg inte en stor 
arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer 
trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket 
tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 
år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 



   19 (83) 
 

  

Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg STADSHUSET på Södra Sjukhusområdet.  
  

Kommentar: Synpunkterna är noterade. 

 
Boende på Allmogegatan 71,  2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 

 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 



   20 (83) 
 

  

busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Bara det säger ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
stationsområdet. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
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Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte 
skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, 
lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Östra Kyrkogatan 4, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
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Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
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Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
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med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
  
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
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möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
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Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
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byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
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med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
  
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 10 A, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
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Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
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måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
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unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
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nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
  
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Busstorget har nyligen gjorts iordning till det bättre för många. ALLT är samlat 
på ETT STÄLLE.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlar och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskas otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. De senaste åren har 
och kommer vi tacklas med dubbelspårbyggnationen med dess kringområden 
och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all annan tung trafik som passerar 
dag och natt till t.ex. nybyggena på Parallelltrapetsen, på före detta 
badhustomten och Scantomten.  DET KOMMER FORTSÄTTA i många år 
framöver om omläggning av busstorget görs och stadshuset byggs och om 
Klippanvägens förlängning blir av. Ska vi behöva vistas i en 
BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från skola alt. 
jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET.  
 
Konsekvenserna blir negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvalitet 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
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plats. Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår. 
Trafiken har redan ökat stationsområdet och beräknas öka ca 20-40%. Antalet 
gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka. Bara det säger ju att det 
INTE borde byggas överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade.   
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Tänk framtid: Bevara öppenheten, 
välkomnandet och möjligheten för kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler 
busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
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Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Många äldre med eller utan sina rullatorer tar sina dagliga 
promenader runt och i Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen och friheten 
ifrån dem. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte skövlas, 
kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, 
ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 9 A, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
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Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Bara det säger ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
stationsområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
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Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte 
skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, 
lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03 
Detaljplan 3:49 m fl Stationsområdet Ängelholm har inte förekommit tidigare 
utan varit en del av 3:136. Yttrande på den detaljplanen pågick framtill 211102. 
I detaljplan 3:136 finns även byggnation inom stationsområdet upptaget vilket 
nu inte finns med i 3:49. Även detaljplan 3:28 m fl Centrum-Nybroområdet är 
också nu ute för granskning. Mycket att på kort tid sätta sig in i för engagerade 
kommun invånare. 
 
Detaljplanens genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan-o bygglagen 4 kap § 34 eller i Miljöbalken 6 kap § 11 enl 
planförslaget. Det kommer genomförandet av planen att få: Det nya busstorget 
söder om stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren kommer att ligga 
nära ån där Järnvägsgatan möter Landshövdingevägen. Här måste 
strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till ån är mindre än 50 m 
från området.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
På det planerade busstorget till ytan mycket mindre än det nuvarande måste 
många resenärer mötas. Ingen beräkning har gjorts på hur många av 
tågresenärerna som åker buss till eller ifrån stationen. Många 
kommer till stationen cyklandes gåendes eller blir skjutsade. Det blir de 
oskyddade trafikanterna som får dela området vid mittövergången med 
bussarna. Trafikfarligt och olämpligt för människors hälsa dessutom. Det 
nuvarande busstorget med takförsedda mini väntplatser har ett optimalt läge 
vid plattform 1 som kommer att vara kvar och förlängas. De större långa och 
tunga regionbussarna behöver plats för angöring. När busschauffören sedan 
skall göra en vänstersväng ut från området ser det ut att vara en omöjlighet, en 
skrivbordsprodukt som inte är anpassad efter verkliga förhållanden. 
 
Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, Atkins 
2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. Utredningen visar att området är 
tillräckligt stort. I utredningen tar man även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för 
fyra hållplatslägen för regionbuss, jämfört med dagens 3. Utredningen har även tittat på aspekter 
såsom trygghet och säkerhet. Exempelvis föreslås alla passager över Järnvägsgatan upphöjda för 
gående och cyklister, vilket bedöms öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Funktioner såsom 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, ersättningsbussar och cykelparkering, som idag 
finns söder om stationshuset kommer flyttas norr om stationshuset i samband med att det nya 
busstorget byggs. 
 
Utsikten från mittperrongen mot staden ån järnvägsparken och bron kommer 
att skymmas av bussarna. I stället kunde här finnas öppen yta och lite längre 
bort cykelgarage plats för elsparkcyklar mopeder, korttidsparkering, 
handikapplatser etc. På området skall tunnel till Järnvägsmuseet och skogen 
finnas. Det innebär nivåskillnad på området för framkomlighet till den. Även 
parkering förbesökare till Järnvägsmuseet och andra bör finnas här. För de 
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som kommer med bil söder ifrån behövs parkeringsalternativ till parkeringshus 
och billigare alternativ för att pendling skall gå ihop ekonomiskt. De söder 
ifrån skall inte behöva köra förbi stationen för att parkera och väldigt många 
kommer till stationen söder ifrån. 
 
Kommentar: Inom området söder om stationshuset finns plats för nytt busstorg, ny gång- och 
cykelanslutning till Järnvägstunneln samt parkering. I samband med ombyggnation av ytorna 
kommer funktionerna att omdisponeras något vilket innebär att anslutningen till 
Järnvägstunneln kommer flyttas något söderut och ta en del av befintlig parkeringsplats i 
anspråk. Detaljplanen säkerställer att tillräckligt stor yta för respektive funktion finns tillgänglig 
men reglerar inte i detalj hur ytorna kommer att utformas. I planbeskrivningen redovisas ett 
förslag. 
 
Ny vägsträckning kommer att byggas enl. plan. Det innebär stora markarbeten 
över och under mark där det finns många ledningar ( el , värme o telenät) som 
måste flyttas. Ett kostsamt och onödigt projekt. Att ändra Järnvägsgatan här 
blir intrång på befintlig parkmiljö och planen behöver därför göras om. 
Då den nya sträckningen av Järnvägsgatan dras behöver det nuvarande 
busstorget tas i anspråk och flyttas. Det finns plats för alternativa lösningar och 
en vägdragning som tillåter busstorget vara kvar. 
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. Järnvägsgatans nya sträckning finns med i planprogrammet för stationsområdet som 
antogs 2017. Syftet med att dra om järnvägsgatans sträckning är bland annat för att samla 
områdets bullerkällor så nära järnvägen som möjligt. Det medför i sin tur bättre ljudmiljöer för 
de boende, både för de som flyttar in i tillkommande bebyggelse liksom för de som redan bor i 
området.  
 
Stationsområdet Ängelholm (från 1800- talets slut) är en av få bevarade 
sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och området har miljö klass 1 
vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. Ökning av trafiken i dess 
närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på byggnaderna. Resenärer och 
många med dem kan få en plats att ta del av denna unika kulturmiljö. En bred 
stadsgata här förstör för all framtid det som är av riksintresse och en stor del av 
Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Framför en av byggnaderna Bahnhof finns trädplantering med ett 25- tal 
relativt unga träd som behövs för miljön och klimatet. En ny park planeras på 
ett område som inte geografiskt hänger samman med detaljplanen. Vad är 
tanken med den? Parkområdet borde istället finnas inom stationsområdet och 
då företrädesvis vid Bahnhof så den unika miljön kan tillvaratas med befintliga 
träd. En huvudgata här framför byggnaderna kommer att förstöra det 
karaktäristiska området med oersättliga värden för kultur och miljö. 
 
Kommentar: Området som planläggs som park i detaljplanen ska bli stationsområdets nya 
stadsdelspark. I planbeskrivningen redovisas ett förslag på hur parken skulle kunna se ut. 
Planering och genomförande av parken sker efter att detaljplanen fått laga kraft.   
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Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata alla markarbeten byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns medtaget i denna plan är 
anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles intill denna gestaltning. 
 
I detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/ Ängelholm 2030. Stadens identitet som en lugn 
trygg vacker mindre stad med närhet till ån måste tas tillvara och inte förstöras 
av nya bilvägar genom centrala delar av stan och där stationsområdet blir 
föremål för exploatering. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 11 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
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FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
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av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud. 
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata.   
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
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byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
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Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
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annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 



   48 (83) 
 

  

Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
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Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
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med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 

 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Bara det säger ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
stationsområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Ingen bebyggelse i Järnvägsparken. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
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vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte 
skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, 
lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 



   54 (83) 
 

  

är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
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Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
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körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
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Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 

 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
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släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Bara det säger ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
stationsområdet. 
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 

 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
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och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte 
skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, 
lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 , 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
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detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser blir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre 
livskvaliteter framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och 
ner på ALLT och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett 
stadshus ska få plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i 
järnvägsområdet där ytorna är begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
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Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för 
Rönne å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är 
upphävt för aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. 
Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är 
idag till stora delar planlagt som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av 
området kommer planläggas som allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens 
tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
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ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
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Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 A, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
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Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
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kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för 
Rönne å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är 
upphävt för aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. 
Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är 
idag till stora delar planlagt som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av 
området kommer planläggas som allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens 
tillgång till strandområdet.  
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata.  
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
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området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
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Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Staffligatan 3, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
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De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg 
i detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
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Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för 
Rönne å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är 
upphävt för aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. 
Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är 
idag till stora delar planlagt som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av 
området kommer planläggas som allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens 
tillgång till strandområdet.  
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata.  
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
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Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
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har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende i Munka Ljungby, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Busstorget har nyligen gjorts iordning till det bättre för många. ALLT är samlat 
på ETT STÄLLE.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlar och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskas otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. De senaste åren har 
och kommer vi tacklas med dubbelspårbyggnationen med dess kringområden 
och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all annan tung trafik som passerar 
dag och natt till t.ex. nybyggena på Parallelltrapetsen, på före detta 
badhustomten och Scantomten.  DET KOMMER FORTSÄTTA i många år 
framöver om omläggning av busstorget görs och stadshuset byggs och om 
Klippanvägens förlängning blir av. Ska vi behöva vistas i en 
BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från skola alt. 
jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET.  
 
Konsekvenserna blir negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvalitet 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats. Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
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släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår. 
Trafiken har redan ökat stationsområdet och beräknas öka ca 20-40%. Antalet 
gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka. Bara det säger ju att det 
INTE borde byggas överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.   
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Tänk framtid: Bevara öppenheten, 
välkomnandet och möjligheten för kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler 
busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
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nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Många äldre med eller utan sina rullatorer tar sina dagliga 
promenader runt och i Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen och friheten 
ifrån dem. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte skövlas, 
kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, 
ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 

 
Boende i Bara, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
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Busstorget har nyligen gjorts iordning till det bättre för många. ALLT är samlat 
på ETT STÄLLE.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlar och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskas otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. De senaste åren har 
och kommer vi tacklas med dubbelspårbyggnationen med dess kringområden 
och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all annan tung trafik som passerar 
dag och natt till t.ex. nybyggena på Parallelltrapetsen, på före detta 
badhustomten och Scantomten.  DET KOMMER FORTSÄTTA i många år 
framöver om omläggning av busstorget görs och stadshuset byggs och om 
Klippanvägens förlängning blir av. Ska vi behöva vistas i en 
BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från skola alt. 
jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET.  
 
Konsekvenserna blir negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvalitet 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats. Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i. 

 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår. 
Trafiken har redan ökat stationsområdet och beräknas öka ca 20-40%. Antalet 
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gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka. Bara det säger ju att det 
INTE borde byggas överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området 
som planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar 
befintlig eller tillkommande bebyggelse negativt.  

 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Tänk framtid: Bevara öppenheten, 
välkomnandet och möjligheten för kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler 
busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms 
kommun, Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I 
utredningen tar man även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra 
hållplatslägen för regionbuss, jämfört med dagens 3. 
 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
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andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Många äldre med eller utan sina rullatorer tar sina dagliga 
promenader runt och i Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen och friheten 
ifrån dem. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte skövlas, 
kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, 
ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området.  

 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Ge-Hand, 2021-12-04 
Protesterar mot planen p g a : Att flytten av bussarna till området vid den nya 
mittövergången kommer att användas av alla resenärer inte bara de som 
kommer med buss. De flesta kommer till stationen med bil, får skjuts, går, 
cyklar, åker elsparkcykel, eller går. Oskyddade trafikanter bör få en säkrare plats 
för att komma till perrongen än att mötas av bussarna. Området är mindre och 
redan nu får inte alla bussar plats vid det nuvarande busstorget som har 
många fördelar med läget vid spår 1.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg 
i detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar.  
  
Tunneln till Järnvägsmuseet och skogen byggs om och upptar en del av ytan 
som är avsedd för det nya busstorget. Jag menar att området är för lite och 
behöver användas för annat än busstorg. 
 
Kommentar: Inom området söder om stationshuset finns plats för nytt busstorg, ny gång- och 
cykelanslutning till Järnvägstunneln samt parkering. I samband med ombyggnation av ytorna 
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kommer funktionerna att omdisponeras något vilket innebär att anslutningen till 
Järnvägstunneln kommer flyttas något söderut och ta en del av befintlig parkeringsplats i 
anspråk. Detaljplanen säkerställer att tillräckligt stor yta för respektive funktion finns 
tillgänglig men reglerar inte i detalj hur ytorna kommer att utformas. I planbeskrivningen 
redovisas ett förslag. 

 
Ny sträckning av Järnvägsgatan kan göras om och inte gå över busstorget. Den 
planerade nya sträckningen av Järnvägsgatan medför stora markarbeten p g a 
alla ledningar som finns i marken. Stationsområdet bör också skyddas då det är 
ett kulturområde med de sammanhängande byggnaderna. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade 
 
Ängelholms vandrarhem, 2021-12-06 
Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Fastighetsägare till Banmästaren 1, 2021-12-06 
Under hösten 2021 har vi blivit kontaktade av mark- och exploateringsingenjör 
Joakim Ziegler för att göra ett markbyte med kommunen. Vi var positiva till att 
medverka till ett sådant markbyte men efter förhandlingar där vi i stort sett var 
överens, drog kommunen plötsligt tillbaka sitt erbjudande då man inte ville stå 
för de kostnader som markarbetet på Banmästaren 1 skulle innebära. 
Kommunen ansåg att man kunde genomföra vägsträckningen utan markbyte. 
 
Kommentar: Då kommunen och fastighetsägaren inte kommit överens kommer något 
markbyte inte att ske. Ombyggnaden av Järnvägsgatan förbi fastigheten Banmästaren 1 går 
att genomföra utan markbyte.  

 
I underlaget till detaljplan står "Delar av......fastigheten Banmästaren 1 behöver 
föras över till en av kommunen ägd fastighet".... Önskar kommunen göra ett 
markbyte ändå? 
 
Kommentar: Kommunen avser inte att genomföra markbytet. Ovanstående skrivning tas bort 
i planbeskrivningen inför antagande.   

 
Planerad gatusträckning ger en triangelformad yta vid vår nordvästra gräns. Vi 
vill kunna påverka hur den utformas. Vår fastighet, liksom andra, har källare. 
Det är viktigt att hänsyn tas till detta när dagvatten och avlopp förändras. 
Nuvarande gatubelysning är mittför gaveln på vår fastighet där den uppfattas 
som störande av de boende då ljuset faller in mot fönstren. Det är önskvärt att 
framtida belysning/ljussättning utformas på ett mer avskärmande sätt relativt 
fastigheten. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Den triangelformade ytan i gränsen mot fastigheten 
Banmästaren är planlagd som gata. Förslag på hur ytan kommer att utformas regleras inte i 
detaljplanen utan kommer att tas fram inför ombyggnation av Järnvägsgatan.  
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 A, 2021-12-06 



   78 (83) 
 

  

Jag emotsätter mig denna detaljplan och vill att den EJ godkänns. Jag bor i en 
lägenhet med utsikt mot stationen och hade tyckt det varit förfärligt tråkigt om 
denna vackra park och detta natursköna område förstördes av ett ”busstorg” 
som ingen i kommunen har efterfrågat och ingen vill ha. Det är inte bara vi 
som bor med utsikt mot parken som drabbas utan alla i hela kommunen som 
vill njuta av ett naturskönt vackert område. Det tycks vara kommunens 
målsättning att samtliga natursköna områden förfulas av diverse galna idéer 
som exempelvis att förstöra Pyttebroområdet. Jag vet att ni bryr er lika lite om 
detta yttrande som ni brydde er om folkomröstningen som fick NEJ i frågan 
om Pyttebroområdet. Men ni ska iallafall veta att en majoritet av kommunens 
invånare är emot det ni gör. Inte bara med Pyttebron men nu även med detta 
”busstorg”.  
 
Kommentar: Busstorget kommer inte göra något intrång i Järnvägsparken. Motiven till att 
flytta bussangöringen är främst att skapa goda förutsättningar för de resenärer som trafikerar 
Ängelholms station och som ska byta mellan buss och tåg. I samband med Trafikverkets 
ombyggnad av Ängelholms station kommer den befintliga anslutningen till mittplattformen 
ersättas med en planskild gångbro över spåren. Gångbron kommer byggas söder om 
Stationshuset. Det nya busstorget kommer att ligga i direkt anslutning till gångbron.  
 
För övrigt undrar jag varför det är så viktigt att det nya stadshuset ligger nära 
stationen? (Vilket är anledningen till denna detaljplan så det är en högst 
relevant fråga) 
 
Kommentar: Strukturen på Stationsområdet beslutades i samband med att man antog 
planprogrammet för Stationsområdet 2017, dvs innan man beslutade att lokalisera nytt 
stadshus där. Flytt av busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras 
att ske oavsett. En förstudie har utförts kring lokalisering och kostandssanlys av ett nytt 
stadshus. Studien kom fram till att Stationsområdet är det bästa läget för ett nytt stadshus. 
Några fördelar med placering i stationsområdet:  

• Ett stadshus i stationsområdet blir ett första steg i processen kring att skapa mer liv 
i området och att binda samman staden. 

• Lokalisering nära knutpunkt för kommunikationer 
• Goda parkeringsmöjligheter m.a.a. de mobilitetshus som planeras i området. 
• Välkomnande entré mot Ängelholms centrum  
• Bättre tillgänglighet för medborgarna  
• Goda förutsättningar för att skapa en naturlig mötesplats för Ängelholmsborna 
• Utökad service/restauranger vid stationen  
• Attraktivt läge för lönsam uthyrning till externa hyresgäster  
• Möjlighet för kommunen att äga marken själv 

 
Boende på Västra promenaden 2, 2021-12-06 
Anser att detta inte är ett bra förslag. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-06 
Planen syftar till byggnation av nytt busstorg vilket jag protesterar mot. En stor 
och kostsam ombyggnad då parkeringsmöjligheter försvinner för besökare till 
Järnvägsmuseet och även för de resenärer som kommer till stationsområdet 
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med bil. Vid tågavgångar fylls nuvarande korttidsparkering med bilar och de 
har ingen fungerande anslutning till bussar. Bussar på detta område blockerar 
och trafikkaos kommer att bli följden. Nuvarande busstorg är bra 
dimensionerat för busstrafiken och området där som till ytan är större än det 
nya tilltänkta området måste få vara kvar. Det är oansvarigt att flytta nuvarande 
busstorg för att en ny bred bilväg skall gå fram där. Kaos för oskyddade 
trafikanter. Bilvägen där kommer också att förstöra den kulturmiljö som finns 
bevarad sen 1800-talet med ett sammanhängande stationsområde med dess 
bevarade byggnader. 
 
Kommentar: I samband med utbyggnaden av Stationsområdet med nya 
bostäder/verksamheter så kommer befintligt busstorg att flyttas, vilket denna detaljplan 
möjliggör. Busstorget flyttas söder om stationshuset i direkt anslutning till den nya gångbron 
över spåren som Trafikverket bygger. Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - 
Bussterminal Ängelholms kommun, Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för 
nytt busstorg. Utredningen visar att området är tillräckligt stort. I utredningen tar man även 
höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, jämfört 
med dagens 3. Utredningen har även tittat på aspekter såsom trygghet och säkerhet. 
Exempelvis föreslås alla passager över Järnvägsgatan upphöjda för gående och cyklister, 
vilket bedöms öka säkerheten för oskyddade trafikanter.  Funktioner såsom korttids-
parkering, handikapparkering, taxizon, ersättningsbussar och cykelparkering, som idag 
finns söder om stationshuset kommer flyttas norr om stationshuset i samband med att det nya 
busstorget byggs.  
 
Kommunens bedömning är att Järnvägsgatans nya sektion inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. Däremot bedöms den 
nya sektionen bidra till en ökad trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter samt till en 
mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som omfattas av denna detaljplan 
ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan består idag av en ca 7 meter 
bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är ca 2,8 meter bred i 
direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en körbana som är 6 
meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering av dagvatten 
samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred.  Gatans totala bredd ökar 
med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata som 
hanterar dagvatten på ett hållbart sätt.  
 
Här kunde den nya planerade parken läggas istället för den i planen inritande 
som inte hänger samman med området för övrigt. Protest även här då det 
inringade parkområdet inte har någon naturlig mötesplats så som 
stationsområdet har. I planen påpekas negativa konsekvenser för miljö och 
klimat vilka också behöver en noggrannare beskrivning att nå klimatmål istället 
för nybyggnation av nya bilvägar. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade.  
 
Boende på Ängvägen 8, 2021-12-06 
Jag godkänner INTE detaljplanen.  
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Boende på Thulingatan 1 C, 2021-12-06 
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Jag godkänner INTE detaljplanen.  
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Boende i Helsingborg, 2021-12-06 
JAG GODKÄNNER EJ DETALJPLANEN, BEVARA ÖPPENHETEN 
OCH VÄLKOMNANDET I STATIONSOMRÅDET. BEVARA 
JÄRNVÄGSPARKENS URSPRUNG. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende i Höör, 2021-12-06 
Godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
  
Boende i Lund, 2021-12-06 
Jag godkänner EJ detaljplanen. Bevara Järnvägsparken intakt = bygg ej i den. 
Bevara välkomnandet och öppenheten i stationsområdet. Tänk framtid och 
miljö för kommande generationer. Inga stora arbetsplatser vid stationen = 
generar mer trafik och risk för olyckstillbud. Tänk på äldre/pensionärer och 
personer med funktionsvariation och dess ledsagare. Plus den vanliga 
persontrafiken och all tungtrafik i sambandmed div. nybyggnationer i och runt 
Ängelholm och byggandet av dubbelspåren i Ängelholm. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Detaljplanen medger ingen byggnation i 
Järnvägsparken. En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att 
kunna bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande 
Järnvägsgata. Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade 
trafikanter i området.  
 
Boende i Halmstad, 2021-12-06 
Jag godkänner inte detaljplanen. Det finns brister i stadsmiljöfrågor som inte är 
klargjorda och saknar hållbara lösningar för de boende i området. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade.  
 
Boende i Råå, 2021-12-06 
Jag godkänner INTE detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 

 Riskutredning farlig gods underlag till detaljplan för del av Ängelholm 3:49, 
AFRY 2022-04-12. 

 PM Skyddsåtgärd för urspårning, kostnads – nyttoanalys, AFRY 2022-06-22 
 Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sockerbruksparken, Tyrens 

2022-05-18 
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 Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse, Skyddsåtgärd, som 
reglerar att stängsel mur eller plank ska finnas för att förhindra tillträde till 
järnvägsområde. 

 Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse, m₁, som reglerar att 
stängsel ska finnas för att förhindra tillträde till järnvägsområde. 

 Den administrativa bestämmelsen om att strandskyddet är upphävt har preciserats 
gäller användningsområde och avstånd på plankartan.  

 En egenskapsgräns som reglerar ett avstånd om minst 20 meter mellan spårmitt 
på närmaste spår och egenskapsområde, Fördröjning₁, inom användningsområde 
TORG ₁ har lagts till på plankartan. 

 Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse, ej köryta, som 
reglerar avstånd mellan spårmitt på närmaste spår och yta för köryta inom 
användningsområde TORG₁. 

 Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse, ej parkering, som 
reglerar avstånd mellan spårmitt på närmaste spår och yta för parkering inom 
användningsområde TORG₁. 

 En egenskapsbestämmelse som reglerar placering av bebyggelse inom allmän plats 
i förhållande till spårmitt på närmaste spår och har lagts till på plankartan. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning angående konstaterade 
markföroreningar, åtgärdsförslag och genomförande inom användningsområde 
PARK.  

 Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning angående risken för 
farligt gods och påkörning från järnvägen. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning angående möjligheten 
att tillfälligt upprätthålla funktionen regional bytespunkt för kollektivtrafik på en 
annan plats vid tillfälle av översvämning vid BHF (beräknat högsta flöde) i Rönne 
å. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en text gällande medfinansieringsavtal 
om stängsling.  

 

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

  
 Naturskyddsföreningen 
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 
 Boende på Fastigheten Gråhajen 1  
 Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1  
 Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6  
 Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14 

 

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Boende på Allmogegatan 71  
  KAN Allservice AB  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C  
 Boende på Allmogegatan 71 
 Boende på Östra Kyrkogatan 4 
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 10 A 
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C  
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 Boende på Sockerbruksgatan 9 A 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 11 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A  
 Boende på Staffligatan 3 
 Boende i Munka Ljungby 
 Boende i Bara 
 Ge Hand  
 Ängelholms vandrarhem 
 Fastighetsägare till Banmästaren  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A  
 Boende på Västra promenaden 2 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Ängvägen 8  
 Boende på Thulingatan 1 C  
 Boende i Helsingborg 
 Boende i Höör 
 Boende i Lund 
 Boende i Halmstad 
 Boende i Råå 
  

BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
 Naturskyddsföreningen 
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 
 Boende på Fastigheten Gråhajen 1  
 Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1  
 Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6  
 Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14 
 Boende på Allmogegatan 71  
  KAN Allservice AB  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C  
 Boende på Allmogegatan 71 
 Boende på Östra Kyrkogatan 4 
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 10 A 
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C  
 Boende på Sockerbruksgatan 9 A 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 11 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 
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 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A  
 Boende på Staffligatan 3 
 Boende i Munka Ljungby 
 Ge Hand  
 Ängelholms vandrarhem 
 Fastighetsägare till Banmästaren 1  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A  
 Boende på Västra promenaden 2 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Ängvägen 8  
 Boende på Thulingatan 1 C  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Hanna Hjalmarsson 
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 24 augusti 2022. 
 
 
Pernilla Theselius   Hanna Hjalmarsson  
Tf. Planchef   Planarkitekt                
 
 
 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas 
endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning 
är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen 
är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter 
används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till 
Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm. 
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Ängelholms kommun

Till Kommunfullmäktige, Angelholm
Kundtjänst

2022 -11- 1 6

Härmed avsäger jag mig uppdraget som am
styrelsen för Angelholmshem med omedelbar verkan.

Angelholm den 16 november 2022

ANGELHOLMS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
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Ängelholms kommun 
registrator@engelholm.se 

 

 

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 14 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Ängelholms kommun 
Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Ale Holm 
Avgången ledamot: Rasmus Korsvall 
Ny ersättare: Kerstin Engle 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Rasmus 
Korsvall har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2022-11-14  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-39135-2022 
  
 



Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2022-11-14 

2 (3) 
 

201-39135-2022 
 
 

 

 

Kopia till 
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 
Ale Holm 
Kerstin Engle 
Rasmus Korsvall 
  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

  



Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2022-11-14 

3 (3) 
 

201-39135-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 39135-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 14 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Ängelholms kommun 
Parti: Kristdemokraterna 
Avgången ersättare: Lars Rask 
Ny ersättare: Lennart Engström 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Lars Rask 
har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
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201-39136-2022 
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Lennart Engström 
Lars Rask  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 39136-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Till Kommunfullmäktige, Angelholm
2022 -11- 1 A

Dnr"""".

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare för
ledamot av kommunfullmäktige.

ANCËLI|OLMS KOMMUN
KOMMI.JNSTYRELSEN

Angelholms komnrun
Kundtjanst

2022 -11- '.l I
Sign

Angelholm den 18 november 2022

Kerst En
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