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Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) från Åsa Larsson (S) angående taxa 
för handläggning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen

Åsa Larsson (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) om kostnader för att handlägga utskänkningstillstånd och 
för tillsyn enligt alkohollagstiftningen. I interpellationen ställs följande frågor:

Fråga 1. Subventionerar kommunen krögarnas utskänkningstillstånd på 
skattebetalarnas bekostnad?

Svar: Miljö- och tillståndsnämndens handläggningstid (effektiv tid) för att pröva 
ett nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är i normalfallet ca 24 
timmar. Enligt 2018 års taxa för serveringstillstånd ska sökanden betala 10 075 
kr för ett nytt tillstånd. 2018 års timtaxa är 956 kr, vilket betyder att avgiften 
motsvarar ca 10,5 timmars handläggning. Timtaxan är framräknad som 
självkostnad för verksamheten för Miljö och bygg med 2017 års kostnader som 
underlag, och fastställdes i beslut KF § 282/2017.

Att kostnadstäckningen inte är full kan således konstateras, men efter samtal 
med företrädare för miljö- och tillståndsnämnden är det också tydligt att det 
finns olika bilder av hur stor ”subventionen” i så fall är. Ytterligare en aspekt 
värd att beakta är den om hur tillsynen bedrivs, vilket naturligtvis påverkar 
kostnaden.

Fråga 2. När kommer hela kostnaden för att hantera ansökan om att få 
sälja alkohol att betalas av den som säljer alkohol?

Svar: Myndighetsnämnden har under 2018 behandlat ett ärende om ny taxa 
enligt alkohollagstiftningen som bland annat syftat till att öka 
självfinansieringsgraden inom området. Taxan har dock återremitterats till 
tjänstemannaorganisationen för ytterligare hantering samt om möjligt likriktning 
med övriga kommuner inom Familjen Helsingborg. Ett nytt taxeförslag kommer 
att hanteras i miljö- och tillståndsnämnden under året.

Målet är att kommunen inte ska subventionera krogarnas alkoholtillstånd. 
Samtidigt går det inte att bortse från vikten av att samordna taxorna mellan 
kommunerna i närområdet och att en förändring sker på ett ordnat sätt. Det 
tidigare taxeförslaget innebar till exempel att det skulle bli tre gånger dyrare att få 
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tillstånd för en ny krog. Självklart skulle en sådan drastisk förändring påverka 
kommunens attraktivitet negativt.

Den tidigare föreslagna taxan skulle även kunna få problematiska konsekvenser 
för mindre arrangemang, exempelvis i bygdeföreningar eller motsvarande. Vid 
ett arrangemang med cirka 40 deltagare skulle den nya taxan kunna innebära 30-
40 kr per glas för att följa lagstiftningen.

Fråga 3. När kommer hela kostnaden för tillsyn enligt 
alkohollagstiftningen att betalas av den som säljer alkohol?

Svar: Totalt sett bekostas idag ca 50 procent av det rena tillsynsarbetet med 
tillsynsavgifter. I den taxa som idag finns i Ängelholms kommun bekostas 
tillsynen med schablonkostnader som utgår från respektive krögares 
försäljningssumma för försåld alkohol.  Detta förfaringssätt har visat sig gynna 
de som säljer större mängder alkohol till billigare pris, vilka därmed betalar 
mindre tillsynsavgift i förhållande till tillsynsbehovet. Ju mer alkohol som säljs 
desto större är behovet av tillsyn generellt sett. De tio största krogarna i 
Ängelholm betalade under år 2017 totalt ca 32 % av kostnaden för tillsynen av 
deras verksamheter.

Förslaget till ny taxa som arbetats fram under 2018 innebär istället att 
tillsynsavgiften utgår från försåld mängd alkohol, vilket ökar avgiften för den 
som säljer stor mängd billig alkohol, och minskar avgiften för den som säljer till 
exempel dyra viner. Den nya taxemodellen skulle innebära en mer rättvis 
fördelning av de totala kostnaderna för tillsynen då taxan i högre utsträckning än 
tidigare utgår från tillsynsbehovet för den enskilda krogen. Förändringen innebär 
dock inte att den totala intäkten ökar. 

Miljöenheten har enligt lag och kommunala intentioner även i uppgift att ge 
information och rådgivning, både till företag och till allmänheten och samverka 
med andra verksamheter inom kommunen. Kostnader relaterat till ovanstående 
samt för intern utbildning av personal och för planering och uppföljning av 
verksamheten med mera bekostas av skattemedel. Detta innebär att övriga 
verksamheter inom Miljöenheten på Miljö och bygg generellt har en 
kostnadstäckning på ca 50-60 % av de totala kostnaderna. Det är därför rimligt 
att anta att självkostnadsgraden även för serveringstillstånd bör kunna hamna 
ungefär i denna nivå.

Kommunstyrelsens ordförande

Robin Holmberg



Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

Ska Ängelholmarnas skatt gå till att subventionera krögarnas 
alkoholförsäljning? 

Idag betalar den som säljer alkohol ca 30 % av vad det kostar att handlägga ett 
utskänkningstillstånd och för tillsyn enligt alkohollagstiftningen. Det betyder att alla 
som betalar kommunalskatt i Ängelholm bekostar resten. 

Är detta rimligt? Borde inte den som säljer alkohol betala vad det kostar? 

Fråga 1 Subventionerar kommunen krögarnas utskänkningstillstånd på 
skatte betalarnas bekostnad? 

Fråga 2 När kommer hela kostnaden för att hantera ansökan om att få sälja alkohol att 
betalas av den som säljer alkohol? 

Fråga 3 När kommer hela kostnaden för tillsyn enligt alkohollagstiftningen att betalas 
av den som säljer alkohol? 

För Socialdemokraterna i Ängelholms Kommun 

~~""lAv~~ 
Asa Larsson 

Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 
08, angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 3                  Dnr   KS 2018/921

Markanvisningsavtal ”Parkskolan” 

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har under september och oktober år 2018 genomfört en 
markanvisningstävling för fastigheten Samskolan 3 ”Parkskolan”. Juryn rekommenderar 
Midroc Land-Development som vinnare. Ett markanvisningsavtal har upprättats där parterna 
enats om riktlinjer och förutsättningar för detaljplaneläggning, exploatering av fastigheten 
samt villkor för framtida marköverlåtelse. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 januari 2019.
Markanvisningsavtal ”Parkskolan”
Inlämnat tävlingsanbud i markanvisningstävling

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Linda 
Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Eric Sahlvall (L) instämmer.

Sara Gigja (V) yrkar avslag.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall til Ola Carlssons (M) med fleras yrkande, dels 
bifall till Sara Gigjas (V) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ola 
Carlssons (M) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utse Midroc Land-Development som vinnare av markanvisningstävlingen

att godkänna upprättat markanvisningsavtal 

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning av 
markanvisningsavtalet.

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med anledning av att Ängelholm inte behöver fler dyra bostadsrätter i 
centrum. Det är inte för allmänhetens bästa att sälja både mark och fastighet och därmed förlora möjligheten 
att skapa ett centrum för allmännyttan, ett medborgarhus eller till och med en ny byggnad för kulturskolan. 
Vänsterpartiet kan därutöver inte heller se att något barnperspektiv applicerats i det förslag Midroc presenterar 
för området. Midroc presenterar inte heller något konkret miljöperspektiv i sitt förslag. Det är två punkter som 
är mycket viktiga för Vänsterpartiet.

Utan hänsyn till barn samt miljöperspektiv planeras på området, utöver bostadsrätter även 
café/restaurangverksamheter Det är inte platser som allmänheten, utan betalning, kan ta del av. 
Vänsterpartiet anser att det är politikernas ansvar att på bästa sätt förvalta de egendomar kommunen har och 
äger. Vänsterpartiet ser inte att denna plan är att på bästa vis ta tillvara kommunens tillgångar och röstar 
därför nej till detta förslag.

Sara Gigja (V)

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

 

Markanvisningsavtal ”Parkskolan”

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har under september och oktober år 2018 genomfört en 
markanvisningstävling för fastigheten Samskolan 3 ”Parkskolan”. Juryn rekommenderar 
Midroc Land-Development som vinnare. Ett markanvisningsavtal har upprättats där parterna 
enats om riktlinjer och förutsättningar för detaljplaneläggning, exploatering av fastigheten 
samt villkor för framtida marköverlåtelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 januari 2019.
Markanvisningsavtal ”Parkskolan”
Inlämnat tävlingsanbud i markanvisningstävling

Utredning
Ängelholms kommun planerar att exploatera fastigheten Samskolan 3 ”Parkskolan” för 
bostäder och verksamheter. Kommunstyrelsen har i februari 2018 utsett en jury och gett 
mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling. Juryn 
rekommenderar Midroc Land-Development som vinnare. Det vinnande bidraget anger att 
huvudbyggnaden ska bibehållas samt att skolans södra flygel ska rivas. Två nya byggnader ska 
uppföras som ska omfatta ca 6828 kvm ljus BTA i form av drygt 60 bostäder och en ny lokal i 
bottenplan. Den bibehållna skolbyggnaden ska byggas om till verksamhetslokaler och även 
bidra till en naturlig koppling mellan byggnaden och stadsparken. Bidraget anger även att del 
av innergården ska öppnas upp för allmänheten så som utemiljö till verksamheterna.

Markanvisningsavtal har upprättats vilket medför en ensamrätt för exploatören att förhandla 
med kommunen om exploatering och slutligt förvärv av fastigheten. 

Villkor i markanvisningsavtalet
Köpeavtal ska tecknas när detaljplan för fastigheten vunnit laga kraft och bygglov har erhållits. 
Huvuddragen i framtida köpavtal regleras i markanvisningsavtalet.
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Mark- och exploateringsenheten har ansökt om planbesked för Samskolan 3 vilket väntas tas 
upp i kommunstyrelsen för godkännande den 16 januari 2019. Planavtal ska tecknas med 
exploatören som ska betala samtliga plankostnader och även vara drivande i planprocessen.

Markanvisningen gäller under en tid av 3 år från och med att detta avtal undertecknats och 
godkänts av kommunfullmäktige. Förlängning av tiden är under vissa förutsättningar möjlig. 

I samband med undertecknande av markanvisningsavtalet ska Midroc Land-Development 
betala en markanvisningsavgift motsvarande tio (10) procent av uppskattad köpeskilling 
(3 683 590 kr). Om markanvisningen inte leder till överlåtelse av fastigheten har kommunen 
ändå rätt att behålla markanvisningsavgiften.

Köpeskillingen ska beräknas på den i bygglovet angivna byggrätten vilken förutsätts följa 
tävlingsbidraget. Exploatören har i samband med detta avtals ingående erbjudit sig att betala 
5050 kr per kvm ljus BTA bostad i nyproducerade flerbostadshus samt 2500 kr per kvm ljus 
BTA för kommersiell lokal i nyproducerade flerbostadshus. För befintlig skola som ska 
bibehållas betalas en fast summa om 2 573 800 kr. Utifrån preliminär beräkning motsvarar det 
totalt 36 835 900 kr i köpeskilling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utse Midroc Land-Development som vinnare av markanvisningstävlingen

att godkänna upprättat markanvisningsavtal 

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning av 
markanvisningsavtalet

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten, med två exemplar av markanvisningsavtalen i original.  
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Mellan Ängelholms kommun ("kommunen") och Midroc Land -Development 556655-7657 
("Exploatören"), har träffats följande 

Markanvisningsavtal "Parkskolan" 
l§ Bakgrund 
Kommunen planerar att exploatera fastigheten Samskolan 3 ("fastigheten") för bostäder och 
verksamheter. Fastigheten är idag bebyggd med äldre skolbyggnader. 
Under september- oktober 2018 genomfördes en markanvisningstävling. Exploatören ovan 
presenterade det vinnande anbudet och har därför erbjudits att ingå detta markanvisningsavtal på de 
villkor och förutsättningar som följer enligt detta avtal. 

Tävlingsbidraget anger att huvudbyggnaden ska bibehållas samt att skolans södra flygel ska rivas. Två 
nya byggnader ska uppföras som ska omfatta 6828 kvm ljus BT A i form av drygt 60 bostäder och en 
ny lokal i bottenplan. Exploatörens inlämnade tävlingsbidrag inklusive anbud utgör underlag för detta 
avtal, se bilaga 1-2. För definiton av ljus J:HA se bilaga 3. Ven bibehållna skolbyggnaden ska byggas 
om till verksamhetslokaler och bidra till en naturlig koppling mellan byggnaden och stadsparken. 
Bidraget anger även att del av innergården ska öppnas upp för allmänheten så som utemiUö till 
verksamheterna. 

2 §Syfte 
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för 
detaljplaneläggning och exploatering av fastigheten. Genom markanvisningsavtalet anges också de 
förutsättningar som gäller för att markanvisningen ska fullföljas med en marköverlåtelse. 

3 §Detaljplan 
Kommunen har ansökt om planbesked vilket tas upp för godkännande i kommunstyrelsen den 16 
januari 2019. Exploatören och kommunen ska tillsammans verka för att fastigheten detaljplaneläggs i 
enlighet med det vinnande förslaget. Planavtal tecknas med exploatören som betalar samtliga 
plankostnader och som även är drivande i planprocessen. 

Kommunen har erlagt kostnad för planbesked (13 650 kr) som i samband med detta avtals tecknande 
faktureras exploatören. 

4 § Markanvisning och giltighet 
Markanvisningen innebär att exploatören, under en tid av 3 år från och med att avtalet undertecknats 

och godkänts av kommunfullmäktige, har ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering 
och slutligt förvärv av fastigheten. 

Avtalets giltighet villkoras av att kommunstyrelsen vid sammanträde den 16 januari 2019 medger 
positivt planbesked för fastigheten Samskolan 3 samt att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. 

Om så inte sker ska avtalet till alla delar vara förfallet. 

Överlåtelseavtal ska upprättas när detaljplan som är under upprättande för området vunnit laga kraft 
och bygglov har erhållits. Dock senast 3 år efter detta avtals undertecknande och godkännande av 
kommunfullmäktige. Om en sådan överlåtelse inte har skett mellan partema senast vid ovan angiven 
tid upphör detta avtal att gälla såvida kommunen inte medgett en förlängning, eller förseningen beror 
på kommunen. 
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En förutsättning för förlängning är att exploatören aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på 
exploatören. Om förseningen beror på längre handläggningstid än l O veckor vid bygglov eller på att 
överklagande av detaljplan alternativt bygglov inkommit, ska förlängning ske. Kommunen har rätt att 
återta en markanvisning under den angivna perioden om det är uppenbart att exploatören inte avser 
eller förmår att genomfåra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller 
om kommunen och exploatören inte kan komma överens om villkoren får en marköverlåtelse. 
Huvuddragen i kommande marköverlåtelse framgår nedan. Markanvisningsavtalet är till alla delar 
förfallet utan rätt till ersättning för någon part om detta avtals giltighet löpt ut eller om kommunen på 
ovan angivna grunder häver detta avtal eller återtar markanvisningen. 

Inom l månad efter undertecknande och godkännande i kommunfullmäktige av detta 
markanvisningsavtal ska exploatören betala en markanvisningsavgift motsvarande tio (l O) procent av 
uppskattad köpeskilling (3 683 590 kr). Summan ska sedan tillgodoräknas som del av betalningen av 
den totala köpeskillingen när köpet fullbordas. Om markanvisningen inte leder till överlåtelse av 
fastigheten har kommunen ändå rätt att behålla markanvisningsavgiften. 

Om det vid framtagande av detaljplan konstateras att exploatering av fastigheten inte är möjlig att 
genomföra i enlighet med tävlingsbidraget ska detta avtal upphöra och markanvisningsavgiften 
återbetalas. Det fårutsätter dock att det inte är en mindre avvikelse som exploatören rimligen bör 
kunna godta och det i övrigt inte beror på exploatören. 

Området skall bebyggas med den hustyp och med den upplåtelseform som avsågs då exploatören 
lämnade in tävlingsbidraget till kommunen. Om exploatören avser att byta hustyp, upplåtelseform, 
ändra utformning eller utfårande på bebyggelsen inom området skall detta skriftligen anmälas till 
kommunen som sedan tar ställning till om ändringen kan godkännas. Dock är tävlingsförslaget ej 
fårdigprojekterat och kan komrna att ändras med avseende på planlösningar m.m. Detta kan komrna att 
påverka husets exteriöra uttryck. Dock är det exploatörens och kommunens uppfattning att detta skall 
göras med bibehållen kvalitet på det exteriöra uttrycket och byggnadens karaktär. 

5 § Kommande marköverlåtelse 
Villkor 
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall regleras i ett köpeavtal. Tillträde till 
fastigheten ska ske när köpeavtalet är upprättat. Om kommunen och exploatören inte kan komrna 
överens om formerna och villkoren får överlåtelsen äger kommunen rätt att återta markanvisningen 
utan någon rätt till ersättning för exploatören och kommunen har då även rätt att behålla erlagd 
markanvisningsavgift. 

Köpeavtalet ska tecknas senast l år efter detaljplanen vunnit laga kraft, under förutsättning att det då 
föreligger ett lagakraftvunnet bygglov. Om överklagande av bygglovet har skett ska köpeavtal 
upprättas inom 30 dagar från erhållandet av lagakraftvunnet bygglov. Exploatören ska inge en 
komplett ansökan om bygglov inom 6 månader räknat från den tidpunkt då detaljplanen vunnit laga 
kraft. I annat fall upphör kommunens markanvisning att gälla. Om partema skriftligen är överens kan 
tidpunkten när köpeavtalet ska vara upprättat och undertecknat av båda parter flyttas fram. 

Fastigheten kommer att överlåtas i befintligt skick. Exploatören har besiktigat byggnaderna, särskilt 
med avseende på de hussvampsangrepp som de informerats om. Exploatören har möjlighet att fram till 
köpeavtal träffas tillträda fastigheten för vidare besiktning och undersökning. 
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Som återgångsvillkor i kommande köpeavtal ska exploatören senast inom 18 månader från 
tillträdesdagen ha påbörjat byggnation. Med påbörjad byggnation avses fårdigställd rivning samt 
påbörjad schaktning. Först när detta har skett kan ett köpebrev upprättas, slutlig köpeskilling erläggas 
och lagfart sökas. 

Köpeskilling 
Exploatören har räknat fram den preliminära byggrätten vilken lämnats in som tävlingsbidrag. 
Exploatören är medveten om att preliminära byggrätten kan skilja sig mot den som möjliggörs i 
detaljplanen. Den slutliga omfattningen av byggrätten kommer att framgå när detaljplanen har vunnit 
laga kraft. 

Exploatören har i samband med detta avtals ingående erbjudit sig att betala 5050 kr per kvm ljus BT A 
bostad i nyproducerade flerbostadshus samt 2500 kr per kvm ljus BT A får kommersielllokal i 
nyproducerat flerbostadshus. För befintlig skolbyggnad som ska bibehållas betalas en fast summa om 
2 573 800 kr. För definition av ljus BT A se bilaga 3. Utifrån preliminär beräkning motsvarar det totalt 
36 835 900 kr. Köpeskillingen ska beräknas på den i bygglovet angivna byggrätten vilken förutsätts 
följa tävlingsbidraget 

Priserna som exploatören har erbjudit sig att betala ska indexregleras uppåt med konsumentprisindex 
ochjämföras motjanuari månads index år 2019. 

Värdet av befintlig VA-anslutning på fastigheten (ca 220 000 kr) ingår i den köpeskilling som 
exploatören erbjudit sig att betala ovan. Ytterligare V A-anslutningar söks och betalas av exploatören 
enligt då gällande V A-taxa. 

Handpenning 
Bolaget ska utöver markanvisningsavgiften erlägga tio (l O) procent av total köpeskilling som 
handpenning inom en månad från att köpeavtalet är undertecknat och godkänt av kommunfullmäktige. 
Resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant vid upprättande av köpebrev. Handpenningen 
återbetalas inte i det fall köpet inte fullbordas och detta beror på omständigheter exploatören råder 
över. 

6 § Övriga villkor och kostnader 
Ingen allmän plats väntas inom planområdet I det fall detaljplanen omfattar allmän plats inom 
fastigheten ska den överföras till kommunal gatufastighet utan ersättning. Kommunen bekostar då 
iordningställande av allmän plats samt betalar förrättningskostnadema. Ska fastighetsbildning ske 
avseende kvartersmarken betalar exploatören fårrättningskostnadema. 

Exploatören ansöker om och bekostar bygglov, lagfart samt samtliga anslutningsavgifter för V A, el, 
fjärrvärme, opto och övrig teknisk försörjning. 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken 
och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande allmän platsmark till följd 
av exploatörens arbeten inom kvartersmarken. Kostnader för eventuella tomtuppfyllnader, 
bortschaktning av jordmassor, grundförstärkningar, pålning och bullerskydd m.m. betalas av 
exploatören. 
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Kommunens parkeringsnorm som gäller vid tiden får bygglovsansökan ska uppfyllas. Arbete med en 
ny P-norm pågår i kommunen. 

Exploatören bekostar eventuella rivningar av befintliga byggnader. 

Ingen gatukostnadsersättning ska erläggas. 

Exploatören har vid detta avtals tecknande fått ta del av all tillgänglig information som firms avseende 

angrepp av hussvamp i befintliga byggnader. Exploatören har getts tillfålle att via Anticimex 

undersöka status på hussvampen irman detta avtals tecknande. Lämnat anbud i tävlingen har tagit detta 
i beaktning. 

Om förorenade massor i marken skulle finnas i en koncentration som kräver sanering svarar 

exploatören för utredning, schaktarbeten, sortering och transporter upp till 50 000 kronor. Om 

kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar kommunen för den överskjutande delen. 
Exploatören svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 

Kostnaderna särredovisas får kommunen som ersätter exploatören för uppkomna kostnader. 

7 § Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. Om nya 

omständigheter framkommit som kräver ändring av avtalet bör det ske senast inför för antagande av 
detaljplan. 

8 §Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får inte överlåtas av exploatören utan kommunens skriftliga samtycke. Exploatören har 

dock rätt att vid tecknande av kommande överlåtelseavtal anvisa armat bolag inom sin koncern som 

köpare. 

9 §Tvist 
Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav partema tagit var sitt. 
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PARKSKOLAN
-Ängelholms nya mötesplats

Vi vill:

1. Knyta samman och stärka kopplingar i   
    staden 
2. Göra Parkskolan till målpunkt och mötesplats
3. Bjuda in parken i kvarteret
4. Erbjuda en riktigt bra boendemiljö
5. Anpassa och utveckla stadsbilden
6. Bygga hållbart och cirkulärt
7. Skapa förutsättningar för god funktionalitet  
    och genomtänkt genomförande

Vision
Med Parkskolan vill vi skapa en ny mötesplats och destination för Ängelholm. Vi vill förstärka 
platsens karaktär genom att bevara den främre delen av den befi ntliga byggnaden och tillföra nya 
delar till kvarteret som skapar en sammanhållen helhet och stärker stadsbilden. Med nya funktioner 
på plats i form av attraktiva bostäder, eftertraktade kontorslokaler och publika verksamheter i 
bottenvåningen mot parken, ökar vi till Ängelholms attraktionskraft. Med Parkskolan vill vi lyfta 
Stadsparken som stadens gröna hjärta och göra hela kvarteret till en symbol för den goda 
blandstaden.

1. Knyta samman och stärka 
kopplingar

När Parkskolan får nytt liv stärks en redan viktig nod 
i staden: Byggnaden ligger mitt i skärningspunkten 
mellan gågatan/Storgatan och järnvägsstationen/
Sockerbruksområdet/Nybrogatan/Skolgatan. 
Parkskolans och Stadsparkens uppgradering blir 
därigenom ett viktigt medel för att knyta samman 
och öka attraktionskraften för centrala Ängelholm. 

Livet på Storgatan ges en ny impuls när Kamengatan 
uppgraderas till gågata och Parkskolan tillför 
centrum nya funktioner. Likaså stärks den gröna 
kopplingen till Rönne Å när vi tillför nytt liv längs 
den tvärgående kopplingen från järnvägsstationen 
via Nybron och österut mot Rönnegymnasiet. Vi vill 
ta till vara på potentialen att utveckla stadslivet i 
Centrala Ängelholm genom att utveckla Parkskolans 
strategiska plats i staden.

Byggnad längs Lärkgatan rivs. 
Snittet läggs så att trappan mot 
f.d skolgård sparas.

Kvarteret kompletteras med två 
bostadshus. Höjd på byggnad 
mot Östergatan är öppen för 
diskussion

Taklandskap anpassas till 
befi ntligt men i ny tappning.

Öppna upp bottenvåning i 
befi ntlig byggnad och koppla 
till parken.

Bostäderna byggs med 
brandgavel för möjlighet till fortsatt 
kvarterstruktur söderut.

Situationsplan1:400

3. Bjuda in parken i kvarteret

Vi vill öppna upp Parkskolan mot Stadsparken och dra 
full nytta av de möjligheter som trafi komläggningen 
av Kamengatan innebär i form av ökad kontakt 
mellan skolbyggnad och park. 

Vi ser gärna en utveckling av Skol- och Nybrogatan 
till en grön länk mot Rönne Å och att Stadsparken 
utvecklas i samspel med den nya inramning mot 
söder som Parkskolans ombyggnad innebär. Med 
rätt utförande ska Stadsparken tillsammans med 
Parkskolan bli Ängelholms pulserande gröna hjärta.

Genom att även öppna upp Parkskolans söderfasad 
och erbjuda delar av det nya gårdsrummet till 
allmänheten, ser vi möjligheten att bjuda in grönskan 
från Stadsparken in på gården. Uppspaljerade 
träd mot Parkskolans gavel leder besökarna in 
i den gröna gårdsmiljön. Här skapas ett publikt 
rum i en intimare skala som kan bli ett intressant 
komplement till Stadsparken utanför. Gården får ett 
attraktivt söderläge som blir en naturlig förlängning 
av verksamheterna i skolans bottenvåning.

Bostädernas del av gården får en upphöjd gröning, 
som skapar ett rejält växtdjup och säkerställer att det 
fi nns förutsättningar för växter att trivas. Bostäderna 
i bottenplan får egna uteplatser inramade av 
grönska. Tillsammans ger det bostadsgården en 
påtagligt grön karaktär. Med den kringbyggda 
tegelarkitekturen är ambitionen att ge bostadsgården 
karaktären av en klosterträdgård.

2 . Ny målpunkt och mötesplats 

Genom att öppna upp och fylla Parkskolan 
med nytt innehåll, är vår intention att skapa en 
mötesplats för närområdet med innehåll av intresse 
för hela regionen. Ambitionen är att fylla skolans 
bottenvåning med ett koncept som gör detta till 
ett naturligt stopp längs gågatan, så väl som ett 
utfl yktsmål för hela Skälderviks- och Bjäreområdet.

Vår tanke är att med hjälp av ett nytt bjälklag lyfta 
upp idrottshallens golv till gatunivå. Befi ntliga 
fönsteröppningar kan då förlängas nedåt så att 
rummet öppnas upp både mot parken och gården 
mot söder. Intentionen är att fylla detta med café och 
saluhallsfunktioner som både blir en mysig miljö att 
vistas i och skulle kunna fungera som ett skyltfönster 
för produkter som produceras i närområdet. Med en 
eventyta och fl exibel möblering skapar vi möjlighet 
för en mångfald av aktiviteter över hela året.

Med hiss i ett nytt läge vill vi skapa bättre tillgänglighet 
för lokalerna på våningsplanen uppåt i huset. Här 
ser vi goda möjligheter att tillföra spektakulära och 
eftertraktade kontorsytor i en anrik miljö som kan bli 
en stor tillgång för näringslivet i Ängelholm. Genom 
att utveckla samverkan mellan kontorsytorna och 
caféet/saluhallen/eventytan i bottenvåningen kan 
den senare fungera som lobby och mötesplats för 
hela huset.

anak
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4. Erbjuda en riktigt bra 
boendemiljö

Genom att skapa en riktigt bra boendemiljö vill 
vi skapa värden och bidra till Ängelholm i rollen 
som attraktiv bostadsort. Vårt förslag innebär en 
mångfald av lägenhetstyper, alla med unika och 
attraktiva bostadskvalitéer.

Lägenheterna samlas kring den rymliga 
bostadsgården. Genom att de tillkommande 
byggnaderna koncentreras till kvarterets 
ytterkanter säkerställs goda dagsljusförhållanden 
och bostadsgårdens luftiga karaktär. Gårdens 
upphöjda läge markerar dess privata karaktär 
gentemot de publika delarna på den lägre nivån 
mot skolan. Samtliga trapphus når både gata och 
gård.

Längs fastighetens östra sida föreslår vi en 
långsträckt byggnadskropp med totalt 3 
trapphus. Byggnaden skärmar av trafi kbullret från 
Östergatan mot bostadsgården. För att hantera 

Sektion A-A 1:200

Typplan (byggnad A plan 1, byggnad B plan 1-2, byggnad C plan 1-3)
1:200

Trapphus

Bostad

Lokal

Källarplan 
1:800

Entréplan
1:800

Plan 4 Byggnad B 
Plan 5 Byggnad C
1:800

Plan 3 Byggnad B 
Plan 4 Byggnad C
1:800

Sektion B-B 1:200

bullret och säkerställa goda bostadskvalitéer, 
blir alla lägenheter i den här byggnadskroppen 
genomgående från sida till sida. Samtliga 
bostäder får minst hälften av bostadsrummen mot 
gården och minst ett sovrum per lägenhet vetter åt 
den tysta sidan. Högst upp i byggnaden tänker 
vi oss etagelägenheter med radhuskänsla medan 
det unika gavelläget mot Stadsparken erbjuder 
tjusiga våningar över hörn.

Mot Lärkgatan där bullernivåerna är lägre, 
föreslår vi en fl ikig huskropp där de största 
lägenheterna vetter mot kvällssolen i väst. Dessa 
lägenheter påminner om atriumhus på höjden, 
med villakvalitéer och dagsljus från fl era håll. I 
markplan erbjuds lägenheterna små förträdgårdar 
som ger liv åt gårds- och gatumiljön. Lägenheterna 
högst upp i den avtrappande byggnadskroppen 
får stora takterrasserna vilket skänker ytterligare 
kvalitéer till de boende.

5. Anpassning och utveckling 
av stadsbilden

Vi vill lyfta upp och ta till vara på befi ntliga 
stadsvärden. Med respekt och kreativitet vill vi 
skapa ett tillskott i stadsbilden där de tillkommande 
byggnaderna med modernt formspråk tydligt 
relaterar till den existerande skolbyggnaden. För 
att understryka den existerande Parskolans roll i 
stadsbilden och säkerställa en robust planprocess 
framåt, tar de nya tillskotten tydlig utgångspunkt i 
den befi ntliga byggnaden. 

Parkskolans södra fl ygel rivs till förmån för en 
ny byggnadskropp med bostäder. Den nya 
byggnaden får samma höjd och takfot som dess 
företrädare och den nya byggnadens låga fl ikiga 
fasad mot Lärkgatan förstärker gatans småskaliga 
karaktär. 

Den nya byggnaden mot öst relaterar till 
Östergatans något luftigare gaturum. Byggnaden 
placeras helt ute i gatulivet och husets lätta knäck 

ger gaturummet dynamik och karaktär. Byggnaden 
får en karaktärsfull gavel mot stadsparken som 
kompletterar den existerande skolbyggnaden och 
avslutar stadsrummet kring Stadsparken i hörnet 
mot sydost.  Den nya byggnaden träder tillbaka 
några meter mot norr för att på ett subtilt sätt visa 
vördnad för den gamla byggnaden. Även denna 
del får samma takfots- och nockhöjd som den 
existerande skolbyggnaden.

Tillsammans med det bevarade skolhuset skapar 
vi en helhet som understryker karaktären på det 
befi ntliga huset. Trots sin moderna karaktär lånar 
de nya byggnaderna mycket av sitt formspråk från 
nuvarande skolbyggnad. Det handlar exempelvis 
om de nya byggnadernas tegelfasader, sten-/
betongsocklar, materialpalett, skala och 
fasadkompositioner med växelspel mellan stora 
släta murytor samt koncentration av strategiskt 
utplacerade fönsterpartier.

Med påbyggnadsbara brandgavlar mot söder, 
vill vi säkerställa att en fortsatt förtätning av 
kvarteret är möjlig. För att sluta kvarteret och 
läka stadsbilden vill vi möjliggöra att en framtida 
utbyggnad av resterande parkeringsytor ska 
kunna ske i fasadlivet mot tillslutande gator. För 
att undvika framtida låsningar skärmar endast 
en lägre förrådsbyggnad av bostadsgården mot 
resterande asfaltsytor söder om fastigheten.

A

B
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Vy över uteservering i söderläge. Bevarad trappa blir en 
viktig del av den innegården

Fasad Öst 1:200

Fasad Norr 1:200

Fasad Väst 1:200

Vy genom café i befi ntlig byggnad. Ett välkomnande café 
eller saluhall kan skapas genom att indrottshallens golv 
lyfts upp till gatunivå.

Vy över Lärkgatan. Den fl ikiga fasaden ansluter till 
gatans småskaliga karaktär.

Källarplan 1:400

Exempel på framtida användning:
Serviceyta för café/saluhall. Direkt koppling med intern 
trappa.

Entréplan 1:400

Exempel på framtida användning:
Ett publikt rum skapas i bottenvåningen i form av ett 
café/saluhall. Golvnivån höjs till marknivå för att stärka 
koppling med gatan men vissa hål lämnas där stora träd 
utnyttjar den höga takhöjden.

Plan 1 1:400

Exempel på framtida användning:
Nuvarande aula omvandlas till kontor med högt i tak.
Övriga rum blir mindre kontorsutrymmen och konferens-

Plan 2 1:400

Exempel på framtida användning:
Plats för mindre kontor samt konferensrum. Läktaren be-
hålls i befi ntligt skick.

Plan 3 1:400

Exempel på framtida användning:
Rum för kontor samt konferensrum.

6. Bygga hållbart och cirkulärt

Genom att komplettera Parkskolan med en kvartersstruktur 
som tydligt förhåller sig till den omkringliggande 
staden och den befi ntliga byggnaden, vill vi erbjuda 
en robust struktur som tydligt går att utveckla vidare. 
Genom att disponera tomten på ett sätt som skapar 
bästa möjliga bostadsmiljö, bygga vidare på befi ntlig 
kvartersbebyggelse och möjliggöra att kvarteret kan 
slutas även söder ut, säkerställer vi en byggnadsstruktur 
som håller över tid.

Vi vill gärna implementera tankar kring cirkulärt 
byggande redan från start i projektet. Exempelvis kan 
tegelstenar från den rivna delen av huset återanvändas 
i form av marksten på gården och markbeläggning 
när Kamengatan görs om. Boende uppmanas till 
en hållbara livsstil genom erbjudande om moderna 
mobilitetslösningar.

Genom att bevara och ge stora delar av den 
befi ntliga byggnaden nytt liv, ser vi till att återanvända 
stora kultur- och byggnadsvärden som därmed inte 
går förlorade. Med ett livscykelperspektiv utformas 
projektets nya byggnader på ett sätt som optimerar 
resursanvändandet både under uppförande- och 
driftsskedet.

7. Skapa förutsättningar för god 
funktionalitet och genomtänkt 
genomförande

Förslaget är utformat för att säkerställa bästa 
förutsättningar för god funktionalitet vid kommande 
bearbetningar och eventuellt genomförande. 

Kvarterets parkeringsbehovs för bilar tillgodoses via 
parkeringsgarage i källaren. Infart till parkering sker 
via invändig ramp från Lärkgatan. Handicapplatser 
och angöringsytor för färdtjänst placeras på markplan 
i första hand mot Lärkgatan där möjligheterna för 
angöring är som bäst, men bör gå att komplettera på 
andra platser i anslutning till tomten. 

Cykelparkering dimensioneras enligt kommunens 
P-norm och löses primärt på gården där platser både 
under och utan tak erbjuds.

Soprum för både bostäder och verksamheter i den 
gamla byggnaden placeras med fördel mot Lärkgatan 
där möjligheterna för angöring av renhållningsfordon 
är som bäst.

För att ge förutsättningar för ett optimalt P-garage 
och undvika att gårdsbjälklaget ska behöva vara 
körbart, föreslås det västra bostadshuset förses med 
så kallade Tr2-trapphus så att  utrymnings kan ske 
enbart mot Lärkgatan. För bostäderna mot Östergatan 
där samtliga lägenheter är genomgående, bedöms 
enklare trapphus vara möjliga. Utrymning för 
verksamhetslokalerna i den resterande skolbyggnaden 
löses med nya kompletterande hiss- och trapphus. Det 
är föremål för fortsatta studier.
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ANBUD OCH TÄVLINGSFÖRSLAG TILL MARKANVISNINGSTÄVLING 
FÖR FASTIGHETEN SAMSKOLAN I ÄNGELHOLM

Med anledning av Ängelholms kommuns inbjudan, har vi nöjet a   här med 
översända vårt tävlingsförlsag i markanvisningstävlingen för utveckling och 
byggna  on av tomten.

Sökande företag: Midroc Property Development AB
Medverkande arkitektkontor: Wingårdh arkitektkontor AB

Bästa hälsningar

Magnus Skiöld, styrelseordförande Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA, VD
Midroc Property Development AB Wingårdh arkitektkontor AB

PARKSKOLAN I ÄNGELHOLM
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EKONOMISKT ERBJUDANDE & FÖRETAGSINFORMATION



EKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR

Vy från den nya innergården. Skolans gamla 
trappa bevaras och får en ny funktion i det 
publika gårdsrummet mot söder.
Parkskolan Ängelholm, Midroc/Wingårdhs 2018
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Val av arkitekt
Midroc har i de  a projekt valt a   samarbeta med 
Wingårdhs Arkitektkontor. Midroc och Wingårdhs har 
 llsammans arbetat framgångsrikt med bl.a. SeaU 

Bostäder i Helsingborg (ca. 17 000 kvm bostäder), 
Lyckos Lingenäs i Kris  anstad (8610 kvm bostäder) samt 
Embassy of Sharing i Hyllie (ca 55 000 kvm bostäder och 
kommersiella lokaler). 

Byggna  on
Med de  a förslag uppska  ar vi a   vi kan  llskapa 6828 
kvm BTA i form av nya drygt 60 bostäder och en ny lokal 
i bo  enplan på 86 kvm. 

Vår ambi  on är a   bibehålla den ursprungliga 
skolbyggnaden, då vi anser a   den är av stort historiskt 
värde, bidrar  ll stadsbilden och kan bilda en intressant 
helhet  llsammans med de nya byggnaderna. Vår 
ambi  on är a   öppna upp skolan mot parken och fylla 
den med verksamheter som kan vara med och skapa en 
möteplats i staden. Skolans södra fl ygel kommer vi a   
tvingas riva då vi inte anser a   den är ändamålsenlig för 
a   konvertera  ll bostäder.

Vidare förutsä  er vi a   hussvampen är avstannad i 
enlighet med ”Tävlingsprogram markanvisningstävling 
för Samskolan 3” vilket verifi eras i ny provtagning i 
samband med övertagande av fas  gheten.

Fasadmaterial och gestaltning
De nya fl erbostadshusen ansluter visuellt  ll 
den bevarade skolbyggnaden för a   skapa en 
harmoni och intressant helhet. Byggnadshöjder, 
volymsammansä  ning och materialval ansluter  ll 
den befi ntliga byggnaden. De nya byggnaderna får 
fasader i tegel med sockel och takbeklädnad som 
ansluter  ll den befi ntliga byggnaden. Balkonräcken, 
komplementbyggnader, skärmtak mm på de nya 
byggnadsvolymerna får med fördel moderna u  ryck. 
Gestaltningsförslaget redovisas u  örligare på A1-
planscherna.

Upplåtelseform
Vi har för avsikt a   upplåta de nyproducerade 
bostäderna som bostadsrä   medans den gamla 
skolan blir en kommersiell lokal med någon form av 
verksamhet enligt ovan.

Hållbarhet
Samskolan kommer a   genomföras inom ramen för 
Midrocs strukturerade hållbarhetsarbete. Midrocs 
vision är a   vi ska bidra  ll en bä  re fram  d, skapa e   
samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra 
genom a   göra en posi  v skillnad varje dag. A   varje 
dag göra det möjligt för människor a   växa och företag 
a   utvecklas.

Midrocs system ”Självklart hållbart” ger oss verktygen 
för a   säkerställa a   våra bostäder  llgodoser kraven 
på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. De  a 
görs med hjälp av våra projektspecifi ka handlingsplaner 
som tas fram och ligger  ll grund för projektering 
och produk  on av såväl bostäder som kommersiella 
fas  gheter.

Det ekonomiska ansvaret innefa  ar a   säkerställa 
a   vi bedriver en lönsam verksamhet. Det är grunden 
för vår verksamhet, och med lönsamheten följer 
våra möjligheter a   bidra  ll en posi  v utveckling av 
fram  den.

Det ekologiska ansvaret innebär a   vi förebygger 
nega  v påverkan på vår miljö genom a   agera 
långsik  gt hållbart och vi levererar våra tjänster på e   
så miljövänligt sä   som möjligt.

Det sociala ansvaret innebär i stort a   vi vill erbjuda 
alla människor lika möjligheter. Det betyder a   vi ställer 
samma höga krav på våra kunder, samarbetspartners 
och leverantörer som vi ställer på oss själva.  

Bifogar exempel på en projektspecifi k Hållbarhetsplan 
och e   Hållbarhetsprogram samt en kortare 
presenta  on av ”Självklart hållbart”  llsammans med 
Midrocs hållbarhetspolicy. Samtliga bilagor fi nns på 
separat USB-minne.
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Företagsinforma  on
Midroc Proper  es erbjuder tjänster inom bygg, miljö 
och fas  ghet. Aff ärsområdet består av tre huvudbolag:
Midroc Property Development utvecklar, bygger och 
förvaltar kommersiella fas  gheter samt 
bostadsfas  gheter.
Midroc Real Estate äger långsik  gt och förvaltar 
fas  gheter i Stockholm och Öresundsregionen. 
Midroc Construc  on bedriver entreprenadverksamhet 
med egenutvecklade entreprenader, i 
samverkansprojekt i  diga skeden och i tradi  onella 
entreprenadu  öranden. 

Midroc Property Development som står bakom de  a 
förslag har idag tre kontor i Stockholm, Malmö och 
Helsingborg. Vårt huvudkontor fi nns i Malmö. 

Midrocs arbetssä   avspeglar sig i företagets öppna 
a   tyd och engagemang. A   projektera, uppföra, äga 
och förvalta byggnader är en process i samverkan 
mellan slutkunden, oss och kommunen.  Vi på Midroc 
tror på a   göra saker  llsammans. Faktum är a   det 
är grunden i hela vår verksamhet. Det är inte på egen 
hand, utan  llsammans, som vi kan utveckla, förändra 
och förbä  ra. Tillsammans har vi på Midroc tagit oss 
an utmaningar inom industri, bygg, fas  ghet och miljö 
sedan 1996. Idag arbetar vi e  er en högt sa   målbild: 
vi ska bidra  ll en bä  re fram  d. Midroc har höga 
arkitektur-, miljö- och kvalitetsambi  oner. Företaget 
har bl.a. ha   äran a   vid e   fl ertal  llfällen erhålla 
Malmö Stads fi naste miljöpris ”Gröna Lansen”. Vi har 
även vunnit e   av branschens fi naste priser i form av 
”Stora samhällsbyggnadspriset” för Limnologen i Växjö. 

Kvalitets- och miljöarbetet sker enligt e   eget 
dokumenterat system: VSA – Vårt Sä   A   Arbeta. 
Utöver ovanstående har Midroc utse  s  ll 
Karriärföretag 2014-2017, bästa Employer branding-
företag 2017 samt utse  s  ll Sveriges 3:e bästa 
arbetsgivare i kategorin stora företag.

Ekonomiska förutsä  ningar
Midroc avser a   själva utgöra byggherre för projektet. 
Normalt bildar vi helägda och nybildade do  erbolag 
för dylika projekt. Finansiering sker normalt mot 
pantbrevsbelåning. Vi kan nämna a   Midroc AB 
(vari Midroc Property Development AB utgör helägt 
do  erbolag) har en soliditet på 35 %. Utrymmet för 
nya investeringar i egen balansräkning är stort. Midroc 
är inte e   börsnoterat bolag, vilket ger oss en större 
handlingsfrihet som inte störs av kvartalsekonomi. För 
mer informa  on vår årsredovisning bilagd på USB-
minne.

Midroc erbjuder förvärv av mark avseende 
fl erbostadshus  ll e   pris om:

Flerbostadshusen 5050 kr per kvm BTA Bostad 
motsvarande 34 047 100 kr. 
Yta: 6 742 kvm BTA.

Kommersiell lokal i nyproducerat fl erbostadshus 2500 
kr per kvm BTA motsvarande 215 000 kr. 
Yta: 86 kvm BTA.

Del av befi ntlig skola 1700 kr per kvm BTA 1514 kvm 
motsvarande 2 573 800 kr. 
Yta: 1514 BTA

Totalt: 36 835 900 kr.  

E   slutligt fas  ghetsförvärv är föremål för 
godkännande av Midrocs Styrelse.
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Bilagor
Gestaltningsförslag, A1-planscher
Ekonomiskt erbjudande & Företagsinforma  on, separat handling.
Midrocs Årsredovisning 2017 (endast bilagd på USB-minne)
Presenta  on ”Självklart hållbart” (endast bilagd på USB-minne)
Hållbarhetsplan (endast bilagd på USB-minne)
Hållbarhetsprogram (endast bilagd på USB-minne)
Hållbarhetspolicy (endast bilagd på USB-minne)

 6MIDROC

KONTAKTUPPGIFTER

Midroc Property Development AB
Orgnr: 556319-4249
Telefon: +46 10-470 73 81
E-post: info.mpd@midroc.se 
Hemsida: www.mpd.midroc.se
Adress Malmö: Carl Krooks gata 18, 252 25 Helsingborg
Kontaktperson: Johan Svedström
Telefon: +46 10-470 73 81
E-post: johan.svedstrom@midroc.se 

Wingårdh arkitektkontor AB 
Orgnr: 5563397503 
VAT: SE556339750301 
Telefon: +46 10 788 10 00 
E-post: wingardhs@wingardhs.se 
Hemsida: www.wingardhs.se 
Adress Malmö: Västergatan 18A, 211 21 Malmö 
Kontaktperson: Joakim Lyth 
Telefon: +46 10 788 10 31 
E-post: joakim.lyth@wingardhs.se



M som i Malmö: Den nya och den gamla delen av 
saluhallen bildar tillsammans en karaktäristisk 
gavelsilhuett mot Gibraltargatan i Malmö. 
Malmö Saluhall, Malmö, Wingårdhs 2013 - 2016

REFERENSPROJEKT I URVAL
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BYGGHRRENS REFERENSPROJEKT I URVAL

Rydebäck 
Två fl erbostadshus i kv Duvskär, totalt 32 lägenheter fördelat på 
16 hyresrä  er och 16 bostadsrä  er, vilka uppfördes parallellt och 
färdigställdes i augus   2012. 
Arkitekt Gunilla Svensson Arkitektkontor

Konsul Persson Plats vid Södercity, Metropol, Helsingborg 
Byggna  on av ny   hotell 205 rum, WTC-fi lial, kontor. Klart 2015. 
Arkitekt Johan Celsing arkitektkontor.

Konsul Persson Plats vid Södercity, Scala, Helsingborg
Byggna  on av ca 78 hyresrä  er samt lokaler om 4 700 m2 på söder i det 
starkt segregerade Helsingborg. Klart 2017. 
Arkitekt Johan Celsing arkitektkontor samt Horisont Arkitekter.

Lyckos Lingenäs, Kris  anstad
Totalt 33 radhus och 57 lägenheter. Vinst i markanvisningstävling 2018. 
Byggstart våren 2019
Arkitekt Joakim Lyth, Wingårdhs arkitekter.

SeaU – bostäder i centrala Helsingborg 
Byggna  on av 155 premiumlägenheter på kajkanten i Helsingborg, 16 800 
kvm BTA. Byggstart sommaren 2016. 
Arkitekt Joakim Lyth, Wingårdhs arkitekter.

Embassy of Sharing 
Bostäder och kommersiella lokaler om 55 000 kvm i Hyllie, Malmö. Tävling 
som vanns i november 2017.
Arkitekt Joakim Lyth Wingårdhs arkitekter.

För en komple   översikt över våra referensprojekt se bilagd presenta  on 
på USB-minne samt pågående och planerade projekt på www.mpd.
midroc.se
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ARKITEKTENS REFERENSPROJEKT I URVAL

SeaU – bostäder i centrala Helsingborg 
Flerbostadshus, Helsingörkajen i Helsingborg. 155 lägenheter. Klart 2018.
Beställare Midroc. 

Kvarteret Margaretaplatsen, Helsingborg
Flerbostadshus, Helsingborg. 22 lägenheter. Färdigställt 2007.
Beställare HSB Nordvästra Skåne. 

Maria Sofi a Skiff erhusen, Helsingorg
Flerbostadshus, Helsingborg. 37 lägenheter. Färdigställt 2008.
Beställare HSB Nordvästra Skåne. 

Embassy of Sharing, Malmö
Bostäder och kommersiella lokaler om 55 000 kvm i Hyllie, Malmö. Tävling 
som vanns i november 2017.
Beställare Midroc. 

Lyckos Lingenäs, Kris  anstad
Totalt 33 radhus och 57 lägenheter. Vinst i markanvisningstävling 2018. 
Byggstart våren 2019
Beställare: Lyckos AB (do  erbolag  ll Midroc)

Malmö Saluhall, Malmö
Konvertering och komple  ering av förede  a godsmagasin  ll komersiella 
lokaler för saluhall. Färdigställt 2016.
Beställare: Annabostäder AB
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 Bilaga 3 

Ljus bruttoarea bostäder (flerbostadshus) 

Ljus BTA i våningsplan ovan mark 

Ljus BTA i bostadshus omfattar normalt alla areor undantaget teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, 

hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind.  

Teknikutrymmen på ljust våningsplan nedan vind skall exkluderas om vind och källare saknas eller 

om dessa utrymmen av skälig anledning ej går att förlägga på vind eller i källare.  

Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas skall medräknas (exempelvis oinredda 

vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas ej som ljus 

BTA, undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas.  

Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas inte som ljus BTA. 

Balkonger/loftgångar i övrigt omfattas inte heller. 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figur nedan.  

 

 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
Sammanträdesdatum 2018-02-28  

 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

KS § 53                   Dnr   KS 2018/16 
 
Svar på uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram 
förutsättningarna för en försäljning av Parkskolan 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2017-11-20 beslutat lämna uppdrag till kommunstyrelsen att påbörja 
arbetet med att ta fram förutsättningarna för en försäljning av Parkskolan. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige 2018-03-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-06 
Värdeutlåtande Widehov Konsult AB, maskerad efter sekretessprövning 
 
Yrkanden  
Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Stig Andersson (-), Robin Holmberg (M), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. 
 
Jim Brithén (EP) yrkar bifall till förslag till beslut med ändringen att juryn ska bestå av tre 
politiker och tre tjänstepersoner. Anders Bengtsson (EP) instämmer och nominerar Jim 
Brithén (EP). 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och verkställs. Efter ajourneringen återupptas förhandlingarna 
 
Propositioner och omröstning 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om Jim Brithéns (EP) yrkande kan behandlas som ett 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen godtar detta.  
 
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Arne Jönssons (S) med fleras 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Därefter ställer ordförande 
proposition på dels bifall, dels avslag till Jim Brithéns tilläggsyrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. Votering begärs och verkställs. Ja-röst för avslag till Jim 
Brithéns (EP) tilläggsyrkande, NEJ-röst för bifall till detsamma. 
 
Namn Ja Nej Avstår 
Stig Andersson (-) X   
Robin Holmberg (M) X   
Arne Jönsson (S)  X  
Christer Hansson (S)  X  
Anders Bengtsson (EP)  X  
Susanne Jönsson (S)  X  



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
Sammanträdesdatum 2018-02-28  

 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

Tomas Fjellner (M) X   
Sven-Ingvar Borgquist (M) X   
Christina Hanstål (M) X   
Liss Böcker (C) X   
Linda Persson (KD) X   
Patrik Ohlsson (SD) X   
Jim Brithén (EP)  X  
Freddy Jönsson (EP)  X  
Åsa Larsson (S)  X  
Summa 8 7  

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  uppdra åt huvuduppdrag Samhälle, Mark och exploateringsenheten, att genomföra ett 

sedvanligt anbudsförfarande för fastigheten Samskolan 3, Ängelholm. Av 
anbudsgivarnas anbud ska framgå exploateringsgrad, koncept och ekonomi,  

 
att  utse en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice 

ordförande, stadsarkitekt, fastighetsstrateg samt mark- och exploateringschef. 
Ordförande i juryn är stadsarkitekten. Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig 
expertis som rådgivare, 

 
att  uppdra åt juryn att bedöma inkomna förslag utifrån exploateringsgrad, koncept och 

ekonomi samt lämna rekommendation om vilken intressent som ska erbjudas 
möjlighet att köpa fastigheten, samt 

 
att  notera att en försäljning av fastigheten slutligen måste beslutas av kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
Reservation 
Jim Brithén (EP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Huvuduppdrag Samhälle, stadsarkitekt och mark- och exploateringschef 
Servicestöd Ekonomi & kvalitet, fastighetsstrateg 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 359                  Dnr   KS 2018/534

Exploateringsavtal för Rönnen 2

Ärendebeskrivning
AB Ängelholmshem, ägare till fastigheterna Alen 1 och Rönnen 2, planerar att förtäta 
bebyggelsen inom Rönnen 2 med ytterligare ca 2 437 m² BTA bostäder. Ny detaljplan (Dnr 
PL15-0021, KS 2015/843) som krävs för att möjliggöra nybyggnationen går upp till KS för 
antagande den 12 december 2018.

Mark – och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmshem upprättat ett 
förslag till exploateringsavtal. AB Ängelholmshem har undertecknat avtalet. 

Enligt exploateringsavtalet överlåts del av kommunens fastighet Ängelholm 3:29 till Rönnen 2 
(kvartersmark enligt planförslag) samt del av AB Ängelholmshems fastighet Alen 1 till 
Ängelholm 3:29 (allmän plats enligt planförslag), se exploateringsavtal samt kartskiss och 
plankarta. En ersättning om 570 000 kronor utgår till kommunen för kvartersmarken, ingen 
ersättning utgår för allmän plats. Marköverlåtelserna kommer att genomföras via en 
lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 12 november 2018
Av AB Ängelholmshem signerat exploateringsavtal med bilagor 
Kartskiss och plankarta inför antagande

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Åsa Larsson (S), Ola Carlsson (M), Eric 
Sahlvall (L) och Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet. 

Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag till förslag till beslut. Johan Wifralius (SD) instämmer i 
yrkandet.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Liss Böckers (C) med fleras yrkande, dels 
bifall till Patrik Ohlssons (SD) med fleras yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller Liss Böckers (C) med fleras yrkande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med AB Ängelholmshem.

att fördela ersättningen enligt förslag i utredningen.

____

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet som följd av att vi motsätter oss byggnation på Rönnen 2. 
I övrigt har vi inga särskilda synpunkter på exploateringsavtalet som sådant.

____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med två exploateringsavtal i original



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-11-13

 

  KS  2018/534

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

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

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

 

Exploateringsavtal för Rönnen 2

Ärendebeskrivning
AB Ängelholmshem, ägare till fastigheterna Alen 1 och Rönnen 2, planerar att förtäta 
bebyggelsen inom Rönnen 2 med ytterligare ca 2 437 m² BTA bostäder. Ny detaljplan (Dnr 
PL15-0021, KS 2015/843) som krävs för att möjliggöra nybyggnationen går upp till KS för 
antagande den 12 december 2018.

Mark – och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmshem upprättat ett 
förslag till exploateringsavtal. AB Ängelholmshem har undertecknat avtalet. 

Enligt exploateringsavtalet överlåts del av kommunens fastighet Ängelholm 3:29 till Rönnen 2 
(kvartersmark enligt planförslag) samt del av AB Ängelholmshems fastighet Alen 1 till 
Ängelholm 3:29 (allmän plats enligt planförslag), se exploateringsavtal samt kartskiss och 
plankarta. En ersättning om 570 000 kronor utgår till kommunen för kvartersmarken, ingen 
ersättning utgår för allmän plats. Marköverlåtelserna kommer att genomföras via en 
lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 12 november 2018
Av AB Ängelholmshem signerat exploateringsavtal med bilagor 
Kartskiss och plankarta inför antagande

Utredning

Ingen ersättning utgår för överlåtelsen av allmän plats, detta i enlighet med riktlinjer för 
exploateringsavtal i Ängelholms kommun (Dnr 2015/925). 

En ersättning om 570 000 kronor utgår för den del av Ängelholm 3:29 som överlåts till 
Rönnen 2. Ersättningen är beräknad utifrån en värdering av förlorade värden av de äldre 
befintliga träd som vid byggnationen kommer behöva tas bort inom området. Utöver detta ska 
AB Ängelholmshem ombesörja flytt av Åstigen samt en kommunal dagvattenledning som idag 
är belägen inom det område som ska överföras. Anläggningarna får ett nytt läge inom allmän 
plats i detaljplaneförslaget. Kommunen övertar förvaltning av anläggningarna efter godkänd 
besiktning.
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Den totala ersättningen bedöms motsvara marknadsvärdet av den överförda marken i 
egenskap av tomtmark i enlighet med planförslaget. Eftersom ersättningen innehåller 
kompensation för förlorade träd som avses återplanteras i närområdet föreslås denna fördelas 
med 250 000 kronor till Stadsmiljöenheten (för återplantering) och resterande till 
exploateringsavslut.

Exploateringsavtalet är villkorat av att Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet, samt att 
detaljplan Dnr PL15-0021, KS 2015/843 vinner laga kraft. Om dessa villkor inte uppfylls inom 
två år är avtalet till alla delar förfallet. 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att genomföra erforderliga markbyten. AB 
Ängelholmshem svarar för förrättningskostnaderna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med AB Ängelholmshem.

att fördela ersättningen enligt förslag i utredningen.

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med två exploateringsavtal i original



 

 

 

Kartskiss och plankarta

,, 

3:32 
17 

NÄKTERGALEN ... . . 
i 



Exploateringsavtal 

Dnr KS 2018/534 

t§ Parter 

Mellan 
Ängelholms kommun (212000-0977) 

262 80 Ängelholm, nedan kallad kommunen 

och 
AB Ängelholmshem (556054-7555) 
Box 1111, 262 22 Ängelholm, nedan kallad exploatören, 

1(4) 

träffas följande exploateringsavtal i anslutning till detaljplaneförslag för Rönnen 2 m.tl., Nybroområdet 

(KS 2015/843, PL15-0021). 

2§ Villkor 
Som ett villkor för detta avtals giltighet gäller att förslaget till detaljplan antas och vinner laga kraft, samt 
att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. Infrias ej villkoren inom två år från undertecknandet av 

detta avtal upphör avtalet att gälla utan rätt till skadestånd för någondera parten. 

3§ Exploateringsavtalets omfattning 
Exploateringsavtalet omfattar detaljplanens avgränsning. 

4§ Berörda fastigheter 
Ängelholm 3:29, (Ängelholms kommun) 

Alen l och Rönnen 2, (AB Ängelholmshem) 

3§ Detaljplan 
Detaljplan, med plankarta och planbeskrivning (KS 2015/843, PL 15-002 l), har upprättats i samråd 

mellan parterna. Exploatören har upprättat förslag till bebyggelse och ska inom exploateringsfastigheten 

uppföra ca 2 437m2 BT A bostäder. 

5§ Marköverlåtelser 
Figur l i Bilaga l, totalt ca 560m2 som är utlagd som allmän plats i planförs\aget, ska genom 
fastighetsreglering överlåtas från exploatörens fastighet Alen l till kommunens fastighet Ängelholm 

3:29. 

Figur 3 i Bilaga l, totalt ca 351 m2 som är utlagd som kvartersmark i planförs laget, ska genom 

fastighetsreglering överföras från kommunens fastighet Ängelholm 3:29 till exploatörens fastighet 

Rönnen 2. 

Figur 2 i Bilaga l, totalt ca 11 O m2 som är utlagd som kvartersmark i planförs laget. ska genom 
fastighetsreglering överföras från Alen l till Rönnen 2. Båda fastigheter ägs av exploatören. 

För att genomföra överlåtelserna söker parterna lantmäteriförrättning. 





6§ Ersättning mark 
Allmän plats 

2(4) 

Ingen ersättning ska utgå för figur l (del av Alen l) i Bilaga l, utlagd som allmän plats i planförslaget 

Detta i enlighet med riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun (Dnr 20 15/925). 

K vartersmark 

En ersättning om 570 000 kronor ska utgå för figur 3 (del av Ängelholm 3 :29) i Bilaga l, utlagd som 

kvartersmark i planförslaget 

Ingen ersättning ska utgå för markbytet mellan Rönnen 2 och Alen l (figur 2 i Bilaga l) . Fastigheterna är 

i samma ägares hand. 

Ersättningen är beräknad utifrån kompensation för förlorade värden av de äldre befintliga träd som vid 

byggnationen kommer behöva tas bort inom Figur 3och baseras på trädvärdering V A T03, Bilaga 2. 

Ersättningen bedöms motsvara marknadsvärdet på den överförda marken . 

7§ Åtaganden och kostnadsfördelning 
Allmän plats 

För genomförande av ny bebyggelse krävs en anpassning av Åstigen samt en dagvattenledning, 

anläggningar som idag är belägna inom allmän plats som enligt planförslaget ska bli kvartersmark. 

Exploatören åtar sig att utföra och bekosta dessa anpassningar. Anpassningarna ska utformas i samråd 

med och godkännas av kommunen, se utförligare beskrivningar nedan. I övrigt utför kommunen 

allmänna platser inom planområdet 

För att skydda kvarvarande träd och marken inom allmän plats i planförslaget ska allt arbete inom 

exploateringsområdet ske med utgångspunkt från Garvaregatan. Exploatören får inte använda området 

öster om Rönnen 2 ner mot ån för att köra med maskiner o dylikt. Byggstaket ska sättas utmed Rönnen 2s 

gräns ner mot ån. 

Å stigen 
För att kommunen ska kunna driftadenallmänna platsen längs ån nedanför Rönnen 2 är det av största 

vikt att Åstigen håller en bredd och en överbyggnad som klarar av att belastas med kranbil vid enstaka 

tillfällen. Det finns ingen annan nedfart till området. Bredden på stigen ska vara 3 meter och 

överbyggnaden 400 mm. slitlagret ska vara gångbanegrus 0-8 mm. 

Den exakta dragningen av stigen ska ske i samråd med Stadsmiljöenheten. Anläggningen skall skötas 

och underhållas av exploatören under byggtiden fram till godkänd slutbesiktning. Besiktningsman utses 

av kommunen. Kommunen övertar anläggningarna för framtida drift och underhåll efter det att 

slutbesiktningen godkänts. 

Omläggning Dagvattenledning 

Befintlig dagvattenledning ska läggas om i enlighet med ritning, Bilaga 3. Projekteringen är godkänd av 

kommunens VA-enhet. 

Den nya ledningen ska utföras i kommunal standard. Exploatören ska utföra en TV-inspektion (invändig 

filmning) samt profilmätning av dagvattenledningen enligt gällande rutiner för inmätning och överlämna 

materialet till kommunens V A-enhet. Dokumentationen tillförs sedan slutbesiktningen. Exploatören 

ikläder sig en garantitid enl ABT 06. Under garantitiden upptäckta fel och brister skall av exploatören 

utan dröjsmål avhjälpas. Åsidosätter exploatören vad som åligger denne, äger kommunen utföra arbetet 

på dennes bekostnad. Omedelbart före garantitidens utgång skall om kommunen så påtalar, hållas en 

garantibesiktning. Exploatören svarar för kostnaden för slut- och garantibesiktningen. 
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Dagvattenledningen skall skötas och underhållas av exploatören under byggtiden fram till godkänd 
slutbesiktning. Besiktningsman utses av kommunen. Kommunen övertar dagvattenledningen för framtida 
drift och underhåll efter det slutbesiktningen godkänts. 

V A-anslutning 

Anläggningsavgift för VA-anslutning utgår enligt kommunens VA-taxa. Kommunen anvisar 
anslutningspunkter för vatten och avlopp i fastighetsgräns. 

Markundersökningar 

Exploatören har utfört och bekostat de markundersökningar som är aktuella. Ytterligare utredning 
som vid projekteringen visar sig nödvändiga bekostas av exploatören. 

Lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker gemensamt om lantmäteriförrättning för att genomföra markbytena enligt 5 §. 
Exploatören svarar för förrättningskostnadema. Exploatören biträder genom detta avtal 
förrättni ngsansökan. 

Plankostnader 

Detaljplanen har upprättats av kommunen och har bekostats av exploatören. Vid framtida bygglov 
utgår ingen planavgift enligt kommunens taxa. 

Gatukostnader 

Genom detta avtal anses exploatören ha erlagt gatukostnaden för i detaljplanen utlagda 
parkanläggningar. Efter det att anläggningsarbetet är genomfört regleras momsen på 

gatukostnadsersättningen genom separat faktura (med enbart moms) som betalas av kommunen och 
som kommunen kan dra av i momssystemet 

I underlaget för momsåtersökning till kommunen ska följande framgå: 

• Förutsättningar för momsåtersökning t.ex. underliggande exploateringsavtal samt signerat 
entreprenadkontrakt med anbudssumma. 

• Kostnadsredovisning för fakturor med sammanställning på nerlagd moms, fakturorna bifogas. 

• Entreprenadkontraktet samt fakturor skall särredovisas enligt l. V A-arbete allmän platsmark och 
2. Gatuarbete (gata, park och belysning) allmän platsmark 

8§ Brister i exploatörens åtaganden 
Brister exploatören i sina åtaganden vad gäller exploateringsåtaganden inom allmän plats eller i 
övrigt förpliktelse enligt detta avtal äger kommunen rätt att åtgärda bristerna på exploatörens 
bekostnad. 

9§ ÖVerlåtelse av avtal 
Detta avtal får ej av exploatören överlåtas på annan utan kommunens skriftliga medgivande. 
Exploatören svarar för att det vid överlåtelse av berörda fastigheter görs förbehåll om att den 
nye ägaren till alla delar ska överta Exploatörens då kvarstående förpliktelser enligt detta avtal. 





Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav partema tagit vars ett. 

Ängelholm 2018- //-/2 
För AB Ängelholmshem 
(Alen l och Rönnen 2) 

~ 
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H/!# ;uv~~ 

Ängelholm 2018-
För Ängelholms kommun 
(Ängelholm 3:29) 
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Figur l, ca 560 m2
, överförs från Alen l till Ängelholm 3:29 (allmän plats i ny detaljplan) 

(Figur 2 ca 110 m2 överförs från Alen l till Rönnen 2 (kvartersmark i ny detaljplan)) 

Bilaga 1 

y 

Figur 3, ca 351 m2, överförs från Ängelholm 3:29 till Rönnen 2 (kvartersmark i ny detaljplan) 
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[Skriv här] 

V ÄRDERINGSMODELLEN VAT03 
Development of a Danish model for plant 
appraisal. l Randrup, Barfoed, Thomas. 

1: Journal of Aboriculture, Bind 31, Nr. 3, 2005, s. 114-122. 

Kvidinge den 22 oktober 2018 

Genom PerniUa Helgesson 

J onas Helgesson 
EAC och ISA Certifierad Arborist 

[Skriv här] 

*Etablering innefattar: 

Borttagning skadat träd, markarbete 

Inköp nytt träd+frakt 

Planteringskostnad, arbete, maskin 
5 års etableringsskötsel 

5 års garanti 

Helgessons TrädTjänst AB 
Norra Kyrkogatan 12 
265 72 Kvidinge 
Tel: 0435-200 71, 070-30 30 733 
Fax: 0435-201 22 
info@tradtjanst.se 
www. tradtjanst.se 



[Skriv h är] [Skriv här] ~ 
Trädvärdering VAT 03 
Kund Ängelholms kommun 

Datum 2018-10-18 

Objekt Garvaregatan Ängelholm 

Art Klibbal skogslönn skogslönn Bok skogslönn Bok Vårtbjörk Hästkastanj Hassel skogslönn skogslönn 

Träd nr l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pris nytt träd 2900 6670 6670 5365 6670 5365 5365 5410 1750 6670 6670 

stamomkrets nytt träd 17 19 19 17 19 17 19 19 3 19 19 

stamomkrets objektets 42 68 44 11 ss 2S 93 8S 8 96 66 

Etableringskostnad 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 3000 10000 10000 

Basvärde 14331 27030 18762 8103 22620 12563 30791 28730 624S 36950 26478 

ålder aktuell 40 60 40 lO so 20 70 60 30 70 50 

ålder förväntad 80 150 150 lOD lSO 100 90 lOD lOD 120 120 

H rötter 2 s s 3 5 s 3 3 4 5 4 

H stamm 3 5 5 3 4 s 3 4 3 4 4 
H Huvudgrenar 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 
H mindre grenar 5 4 5 s 4 s 4 3 s 4 4 

H Kvist, löv knoppar 5 5 4 5 5 5 s 3 5 5 s 
H summa l l l l l l l l l l l 

P ståndsort 4 s s s 5 4 5 4 s 5 5 
P arkitektur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P estetik 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
P Synlighet 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 
P miljö 4 5 5 5 s 5 4 5 4 s 5 
P summa 2 2 2 l 2 l 2 2 2 2 2 

Å summa l l l l l l l l l l l 

Värde 17427 47754 36646 13150 40371 22882 24961 24998 10405 49868 42282 



[Skriv här] [Skriv här] 
~: 

Trädvärdering VAT 03 
Kund Ängelholms kommun 

Datum 2018-10-18 

Objekt Garvaregatan Ängelholm 

Art Hästkastanj skogslönn Bok Bok skogslönn Bok Bok Bok Bok skogslönn Tysklönn 

Träd nr 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Pris nytt träd 5410 6670 5365 S365 6670 S365 536S S365 536S 6670 6530 

stamomkrets nytt träd 19 19 17 17 19 17 17 17 17 19 19 

stamomkrets objektets 69 35 22 17 108 58 19 31 41 25 41 

Etableringskostnad* 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Basvärde 24260 1S455 11S72 1008S 41360 22968 10S81 14544 17517 12148 17499 

ålder aktuell so 2S 1S 15 80 so 1S 25 30 20 30 

ålder förväntad 100 120 100 100 140 100 100 100 100 120 120 

H rötter 4 4 s 5 4 s s s s 5 5 

H stamm 4 5 s 4 4 s 4 4 s 4 3 

H Huvudgrenar 4 4 s 5 s 5 s s s s s 
H mindre grenar 4 4 s 5 4 5 s 4 s s 4 

H Kvist, löv knoppar 3 s s 5 s 5 s 5 s s s 
H summa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P ståndsort 4 5 s s s s s 5 s 5 s 
P arkitektur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P estetik 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

P Synlighet 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

P miljö s 5 s 5 s 5 s 5 s s 3 

P summa 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Å summa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Värde 
26550 28751 25347 19188 56610 38585 20130 24910 34821 22885 28668 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 360                  Dnr   KS 2015/843

Antagande av detaljplan för Rönnen 2 m.fl, Nybroområdet, 
Ängelholm, Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra nya bostäder i form av mindre 
flerbostadshus. Planområdets centrala läge i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur och 
Rönne å ställer krav på byggnadernas utformning och placering bland annat med hänsyn till 
stadsbild och säkerhetsaspekter. Åpromenadens sträckning och tillgänglighet säkerställs för 
allmänheten genom bestämmelser för allmän platsmark. 

Granskning genomfördes 2018-09-28 till 2018-10-19. Totalt inkom tio yttranden i ärendet 
varav två stycken utan någon erinran.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 november 2018
Plankarta med bestämmelser den 12 november 2018
Planbeskrivning den 12 november 2018
Granskningsutlåtande den 12 november 2018
Samrådsredogörelse den 15 augusti 2018

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Åsa Larsson (S), Ola Carlsson (M), Linda 
Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) instämmer i yrkandet. 

Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag till förslag till beslut. Johan Wifralius (SD) instämmer i 
yrkandet. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Liss Böckers (C) med fleras yrkande, dels 
bifall till Patrik Ohlssons (SD) med fleras yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller Liss Böckers (C) med fleras yrkande.

Votering begärs och verkställs. JA-röst för bifall till Liss Böckers (C) med fleras yrkande, NEJ-
röst för bifall till Patrik Ohlssons (SD) med fleras yrkande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Namn Ja Nej Avstår
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x
Johan Wifralius (SD) x
Ola Carlsson (M) x
Fanny Krumlinde Handreck (S) x
Maija Rampe (M) x
Christina Hanstål (M) x
Robin Holmberg (M) x
Summa 10 2 1

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplanen för fastigheten Rönnen 2 m.fl

_____

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet, eftersom vi motsätter oss byggnation på Rönnen 2, vilket vi 
klargjorde redan vid planbeskedet. Vi ser detta som centrumnära naturmark, dessutom i ett känsligt läge nära 
Rönne å. Vi menar att Rönnen 2 därför är olämpligt för byggnation.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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Planarkitekt
Edvin Hansson
0431-870 00
plan@engelholm.se Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för Rönnen 2 m.fl, Nybroområdet, 
Ängelholm, Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra nya bostäder i form av mindre 
flerbostadshus. Planområdets centrala läge i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur och 
Rönne å ställer krav på byggnadernas utformning och placering bland annat med hänsyn till 
stadsbild och säkerhetsaspekter. Åpromenadens sträckning och tillgänglighet säkerställs för 
allmänheten genom bestämmelser för allmän platsmark. 

Granskning genomfördes 2018-09-28 till 2018-10-19. Totalt inkom tio yttranden i ärendet 
varav två stycken utan någon erinran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 november 2018
Plankarta med bestämmelser den 12 november 2018
Planbeskrivning den 12 november 2018
Granskningsutlåtande den 12 november 2018
Samrådsredogörelse den 15 augusti 2018

Utredning
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är planområdet i mark- och 
vattenanvändningskartan utpekat som pågående markanvändning ”bostäder”. Rönne å är 
redovisat som ett ”grönt stråk” vilket innebär att det är ett sammanhängande åstråk som har 
stor betydelse för såväl djur- och växtlivet som för människan. Vidare förespråkas en 
förtätning med blandad bebyggelse i centralorten vid kollektivtrafik- och stationsnära läge 
vilket gör att förslaget bedöms stämma väl överens med intentionerna i översiktsplanen.

Efter granskningen har enbart redaktionella ändringar skett. Inför antagandet har ett 
exploateringsavtal tagits fram som säkerställer ordningsställandet av den allmänna platsen, 
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åstigens nya dragning samt kompensationsåtgärder för de träd som tidigare stod på 
kommunens mark.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplanen för fastigheten Rönnen 2 m.fl

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef Huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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TRÄD, LÖV RESPEKTIVE BARR

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
FASTIGHETSGRÄNS
RÄTTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING

STAKET
HÄCK
STÖDMUR
MUR/STENMUR
TRAPPA
VÄGKANT
KANTSTEN
VATTENDRAG

NIVÅKURVOR
RUTNÄTSPUNKT

BYGGNADER, FASADLINJER REDOVISADE

PLUSHÖJDER

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning

gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Friliggande hus

B

1

Vattenområden,  4 kap 5 § 3

Öppet vattenW

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN

PLATS

Mark och vegetation

Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 40 procent,  4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea per bostadshus inom egenskapsgräns

är 330 m2,  4 kap 11 § 1

e

2

Utöver tillåten nockhöjd medges takvåning / vindsvåning för

max 20% av respektive takyta. Takvåning får uppföras till en

nockhöjd av max 3 meter,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap 11 § 1

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan ,  4 kap 11 § 1

Högsta byggnadshöjd är 3.5 meter för komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

Placering

p

1

Bostadshus ska placeras minst 10 meter från varandra,  4 kap

16 § 1

Utformning

f

1

Fasad ska huvudsakligen utföras i tegel eller puts,  4 kap 16 § 1

f

2

Trapphusentréer till bostadshus ska ansluta och vara

orienterade mot gård,  4 kap 16 § 1

Uteplatser och balkonger får skjuta ut max 2 meter över prickmark utanför fasadliv,

4 kap 16 § 1

Utförande

Utförande

Lägsta tillåtna nivå på färdigt golv för bostäder är minst +3,8 meter i RH2000,  4 kap

16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte användas för parkering,  4 kap 13 § 3

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller för kvartersmark för bostäder samt allmän

platsmark gata,  4 kap 17 §

Upplysningar

Den tomtindelning för kvarteret Rönnen, C 174, som fastsställdes 1958-09-22

upphör att gälla för fastigheten Rönnen 2. Den tomtindelning för kvarteret Alen, C

99, som fastställdes 1947-12-10 upphör att gälla för fastigheten Alen 1.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 30 mm
Fastighetsredovisningen aktuell: 2018-09-10
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Karta över planområdet samt dess läge i Ängelholms kommun.
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Planprocessen startar när exempelvis 
kommunen själv, en byggherre, exploatörer 
eller enskilda personer inkommer 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 avseende aktuell 
planläggning.
Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs 
och bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget reviderats 
utifrån samrådet så 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.

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 skall 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 

denna planbeskrivning. Den redovisar bland 
annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.

Planprocessen för utökat förfarande. Blå markering visar var i processen detaljplanen är just nu.

SAMRÅD GRANSKNING GRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

UNDERRÄT-
TELSE LAGA KRAFTKUNGÖRELSE SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE ANTAGANDE
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Planhandlingarna består under 
granskningstiden av följande:

Denna planbeskrivning med illustrationer.
Detaljplanekarta med planbestämmelser, 
skala 1:500 (A1).
Fastighetsförteckning (ej bilagd).

Planeringsunderlag (ej bilagt):

fastigheten Rönnen 2 (Naturvårdskonsult 
Gerell 2017-05-30)
Detaljerad översvämningskartering längs 
Rönne å - uppdatering (SMHI, 2016-08-
23)
Markteknisk undersökningsrapport inför 
upprättande av tre lägenhetshus (Sigma 
Civil, 2016-06-27)
Planeringsunderlag geoteknik inför 
upprättande av tre lägenhetshus (Sigma 
Civil, 2016-06-27, Rev A 2016-08-22)
Naturvärdesinventering, analys av 
rekreationsvärden och strandskydd 
(Ekologigruppen AB, 2017-10-09)
Parkeringsutredning PM (Ramböll, 2018-
01-24)

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten 
att uppföra nya bostäder i form av mindre 

och Rönne å ställer krav på byggnadernas 
utformning och placering bland annat med 
hänsyn till stadsbild och säkerhetsaspekter. 
Åpromenadens sträckning och tillgänglighet 
säkerställs för allmänheten genom 
bestämmelser för allmän platsmark. Gällande 
detaljplan upphör att gälla när denna 
detaljplan vinner laga kraft.  

Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige fjärde kvartalet 2018. 

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om planbestämmelser för 
detaljplan (2014:5).

2015-10-05
Ansökan om planbesked.
En ansökan om planbesked enligt 
planförslagets syfte registreras från sökande.

2015-12-16
Beslut om planbesked, KS § 462.
Kommunstyrelsen beslutar att meddela 
positivt planbesked för ansökan.

2016-10-19
Beslut om samråd, KS § 381.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det 
upprättade förslaget för samråd.

Aktuellt planområde ligger i stadsdelen 
Nybroområdet i anslutning till Rönne å 
mellan Nybron och Pyttebron. Det är 
centralt beläget nära rekreationsområden, 
kommunikationsmöjligheter och Ängelholms 

framgår av översiktskartan på sida 2. 

Planområdet omfattar fastigheterna Rönnen 
2, Alen 1 samt del av Ängelholm 3:29 och 
Ängelholm 3:1. Planområdets areal är cirka 
1,17 hektar (11 750 m2) stort. 

Planområdets ungefärliga läge i Ängelholm.
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Fastigheten Rönnen 2 och Alen 1 ägs av 
AB Ängelholmshem. Del av fastigheten 
Ängelholm 3:29 och 3:1 ägs av Ängelholms 
kommun.

Detaljplanens genomförande bedöms inte 
medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.

I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är planområdet i mark- 
och vattenanvändningskartan utpekat som 
pågående markanvändning “bostäder”. 
Rönne å är redovisat som ett “grönt stråk” 
vilket innebär att det är ett sammanhängande 
åstråk som har stor betydelse för såväl djur- 
och växtlivet som för människan. I den 
interaktiva kartan anges planområdet som 

intilliggande område anges både som ett 
“grönt stråk” och ett “regionalt grönt stråk”.

Översiktsplanen förespråkar en förtätning 
med blandad bebyggelse i centralorten 

Kommunen ska verka för att bevara 
sammanhängande gröna stråk för att skapa 
förutsättningar för biologisk mångfald.
Planförslaget innebär nybyggnation på en 
centralt belägen fastighet i anslutning till 

stämma väl överens med intentionerna i 
gällande översiktsplan. 

Av Ängelholms kommuns bostadsförsörj-

ningsplan 2016-2019 framgår att kommunen 
eftersträvar ett allsidigt bostadsbyggande med 

detaljplan ingår i kommunens byggprognos 
för 2016-2025.

Planområdet omfattas av stadsplan B 117 
(ändring i stadsplanen för kvarteret Rönnen), 
del av stadsplan B 46 (ändrad stadsplan för 

samt del av B 44 (ändring i stadsplanen för 
del av ett område mellan Nybrovägen och 
Järnvägen till Klippan). Gällande detaljplaner 
upphör att gälla inom planområdets gränser 
i samband med att denna detaljplan vinner 
laga kraft. Genomförandetiden för samtliga 
gällande detaljplaner har gått ut.

B 117 som är fastställd 1958 anger för 
Rönnen 2 ”område för bostadsändamål, 
fristående hus”. All mark är prickad ”mark 

en bestämmelse för ”park eller plantering”. 

Utdrag ur gällande detaljplan B 117 och 
bestämmelserna kopplat till Rönnen 2

B 46 som är upprättad 1940 anger 
”vattenområde” för den del av planen som 
berör Rönne å.

B 44 som är upprättad 1942 anger för Alen 
1 “mark för bostads- och affärsändamål i 
fristående byggnadssätt” i två våningar.  
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Översiktlig avvägning mot 3 (hushållning 
med mark och vatten), 4 (riksintressen) 
och 5 (miljökvalitetsnormer, MKN) kap. 
Miljöbalken är gjord i Ängelholms kommuns 
översiktsplan, ÖP 2035.

Planområdet ingår i samrådsområde 

planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2 
meter över havet vilket är lägsta nivån för 
krav på hinderfria ytor.

Planområdet ingår i område med särskilt 
behov av hinderfrihet, vilket ingår i 
riksintresse för totalförsvaret. Inom detta 
område anses objekt högre än 20 meter 
få en inverkan på gällande riksintressen. 
Byggnader inom planområdet som är högre 
än ovanstående gränsvärde är inte aktuellt.

Ett område kan vara av riksintresse för 
naturvården om det särskilt väl belyser viktiga 
skeden av natur- och kulturlandskapets 
utveckling eller är ostört och inrymmer 
en stor mångfald av naturtyper. Rönne å 
berörs av riksintresse för naturvård (N 
40 Rönne ås dalgång, Ageröds mosse, 
Naturvårdsverket) enligt 3 kap. 6 § 
Miljöbalken. Rönne å och dess dalgång är ett 
representativt odlingslandskap i slätt- och 

art- och individrika växtsamhällen. Ån har 
limnologiska värden av skilda slag. Havsöring 
och lax vandrar upp i vattendraget och dess 

riksintresse för naturvård inom planområdet 

intilliggande naturvärden. I direkt anslutning 
till Rönne å säkerställs användningen 

som allmän plats PARK. De föreslagna 
byggnaderna hamnar en bit in från åkanten. 
Träden som försvinner vid en exploatering 
kan enligt utförd naturvärdesinventering 
få en indirekt och diffus påverkan på 
omkringliggande naturvärdesobjekt inklusive 
Rönne å. En ökad belysning och minskad 
förekomst av föda (insekter), påverkar 

mänskliga närvaron försämrar sannolikt 

påverkan på utter är mindre sannolik men 
kan knappast uteslutas. I båda fallen blir 
påverkan emellertid sannolikt ganska liten. 
Planförslaget bedöms inte utgöra någon 
påtaglig skada på riksintresset.

Med friluftsliv avses i detta sammanhang 
vistelse utomhus i natur- eller 

naturupplevelser utan krav på tävling.
Rönne å berörs av riksintresse för friluftsliv 
(FM 04 Rönne å, Naturvårdsverket) enligt 
3 kap. 6 § Miljöbalken. De huvudkriterier 
som nämns angående riksintresset är 
“område med särskilt goda förutsättningar 
för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer. Område med särskilt 
goda förutsättningar för vattenknutna 
friluftsaktiviteter och därmed berikande 
upplevelser”. Stödkriterier som nämns är 
“intresseväckande natur- och kulturvärden, 
stillhet/tystnad/låg ljudnivå, tilltalande 
landskapsbild, omväxling, artrikedom, 
förekomsten av sammanhängande gröna 
stråk, vattenanknutna friluftsaktiviteter, 
naturvärden som kan bestå även vid ökad 
besöksfrekvens samt möjligheterna att 
komma till och in i området samt att vistas i 
eller i anslutning till området.”

Hela Rönne å ingår i riksintresset för 
friluftsliv där vissa delar är bebyggda 
och andra delar brukas som exempelvis 
jordbruksmark. De värden som bedöms 
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friluftsliv inom planområdet utgörs främst 
av möjligheten att promenera genom 
området och uppleva ett sammanhängande 
skogslandskap längs Rönne å. De rekreativa 

idag är kopplat till Garvaregatan och 

planområdet har ingen direkt funktion för 
friluftslivet mer än att det skapar en känsla 
av skog. Det utgör snarare en entré till det 
mer sammanhängande skogsområdet vid 
Nybroskogen i norr. Ytterligare förtätning 
enligt planförslaget i stadsmiljö, en naturlig 
bebyggelseutveckling, bedöms inte påverka 
nuvarande tillstånd. Planförslaget behåller 
gång- och cykelstråket längs åpromenaden 
där allmänheten även fortsättningsvis 
har tillträde till området. Planförslaget 
bedöms inte utgöra någon påtaglig skada på 
riksintresset.

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.  
 
I en detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 
§ PBL upphäva strandskydd för ett område, 

intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre 
än strandskyddsintresset. För att kunna 
genomföra det föreslagna planförslaget är det 
nödvändigt att strandskyddet upphävs.
Strandskyddet föreslås upphävas för 
kvartersmark för bostäder och gata 
vilket görs genom en administrativ 
planbestämmelse på plankartan. 
Upphävandet träder i kraft då detaljplanen 
vinner laga kraft.

Det särskilda skäl enligt 7 kap. 18c § MB 
som åberopas vid detta upphävande är punkt 

Planområdet (vit markering) ligger i anslutning till många andra naturområden i staden.
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5 - att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Det angelägna allmänna intresse som 
hävdas i detta fall är kommunens behov 
av tätortsutveckling. Planområdets 
lokalisering är mycket central, endast 300 
meter från Storgatan och Stadsparken. 
Det centrala läget innebär en närhet 
till både service och kommunikationer. 
Förtätningen väntas bidra till möjligheten 
att öka gång- och cykelanvändningen och 
därmed ett minskat bilberoende. Nödvändig 
infrastruktur är redan utbyggt i anslutning 
till planområdet vilket är fördelaktigt ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv.

Gällande styrdokument
Kommunens gällande översiktsplan 
innehåller riktlinjer kopplat tätortsutveckling 
vilket motiverar planförslagets lokalisering. I 
översiktsplanen förespråkas bland annat:

En förtätning i centralorten för att främja 
en hållbar utveckling, detaljplaner i dessa 
lägen ska prioriteras.
Att Ängelholms kommun ska vara 
försiktig med att bygga på åkermark.
Att ny bebyggelse ska företrädesvis 

lägen, detaljplaner i dessa lägen ska 
prioriteras.
Att främja en blandad bebyggelsestruktur 
i centralorten gällande hustyper, storlekar 
och upplåtelseformer.
En närhet genom förtätning 
i centralorten samt effektivt 
markutnyttjande.

Kommunens gällande 
bostadsförsörjningsplan 2016-2019 har en 
viktig roll i den strategiska planeringen. Den 
anger inriktningen för bostadsförsörjningen 
kopplat till ovanstående period. Den utgör ett 
underlag för prioritering av detaljplaner samt 
ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra 

bostadsbestånd i enlighet med kommunens 

målsättningar och intentioner. Planen 
konstaterar att kommunen växer och att det 

i de områden som efterfrågas mest. Aktuellt 
planområde ingår i kommunens byggprognos 
enligt bostadsförsörjningsplanen.

Allmänhetens tillgång till strandområdet
Åpromenaden är en viktig länk mellan 
centrum och de norra delarna av staden. 
Detta område kommer fortsatt vara allmänt 
tillgänglig eftersom själva promenaden 
planläggs som allmän plats PARK vilket 
därmed säkerställer en fri passage. 
Konsekvensen av planförslaget är att en 
större del av trädbeståndet på kvartersmark 

Detta kommer att förändra platsens 
”upplevelsevärde” då det allemansrättsligt 
tillgängliga strandområdet minskar. Området 
som föreslås exploateras upplevs idag 
som halvoffentligt, men kommer med 
en exploatering att upplevas som mer 
privatiserat. En stor del av planområdet är 
dock redan idag privat kvartersmark som inte 
har någon direkt användning för exempelvis 
friluftslivet då det främst är åpromenaden 
som nyttjas. Upplevelsen av en ”skogskänsla” 
kommer däremot att försvinna för istället 
få ett mer stadsmässigt uttryck vilket i detta 
centrala läge av staden bedöms som en 
naturlig utveckling. Den viktiga åpromenaden 
kommer dock fortsatt att kunna erbjuda 
fri passage längs vattnet vilket i denna del 
uppfyller strandskyddets syften.

Hänsyn till djur- och växtlivet
En stor del av planområdets träd kommer 
att behöva avverkas. De äldsta och mest 
värdefulla träden närmast ån bedöms kunna 

och fauna. Utförd naturvärdesinventering 
konstaterar att förlusten av områdets träd 
innebär en risk för negativ påverkan på 
fågellivet, bl.a. mindre hackspett, liksom 
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Trädlevande svampar, lavar och mossor kan 
också påverkas negativt. 

dagtillhåll eller kolonier inom området. 
Fladdermössen jagade framförallt i 
zonen närmast stranden samt över ån. 
Inventeringen konstaterar att en avverkning 
av träden kommer att medföra en minskad 
produktion av insekter och en förlust av ett 

föreslår därför att framtida ersättningsträd 
planteras samt att holkar sätts upp inom 
området för att kompensera förlusten. 

Sammanfattningsvis innebär planförslaget 
en försvagning av den ekologiska 
grönstrukturen. Berört trädområde bedöms 
enligt naturvärdesinventeringen inte vara 
artrikare än liknande miljöer nedströms, 
utanför staden. Det är däremot artrikt i 
relation till omgivande bebyggelse. I detta 
fall måste därför värdet av trädens bevarande 
vägas mot behovet av tätortsutveckling. 
Med stöd av gällande styrdokument bedöms 
intresset att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väga tyngre än 
strandskyddsintresset.

I samband med kommunstyrelsens beslut att 
meddela positivt planbesked 2015-12-16 KS § 
462 togs även beslut att utvidga planområdet 
till att även omfatta området ner till och med 
åkanten. Syftet var bland annat att kunna 
utreda områdets lämplighet för exempelvis 

 

hyreshus med 33 lägenheter (Rönnen 2) 
samt en friliggande villa (Alen 1). Utöver 

planläggas för bostäder (B) med sammanlagt 
24 nya hyreslägenheter. Eftersom det är 
varierande höjdskillnader inom fastigheten 

Detta innebär att byggnaderna upplevs 
som två våningar in mot gården och tre 
våningar utmed Rönne å. Utöver detta 

takvåning på en del av takytan. Med hänsyn 
till omkringliggande bebyggelse regleras att 
byggnaderna i huvudsak ska uppföras i tegel 
eller puts. Övriga fastigheter som ligger inom 
planområdet, exempelvis Alen 1, föreslås 
få en förändrad fastighetsindelning. I övrigt 

nuvarande användning och utformning.

att skapa en ny gårdsmiljö som knyter 
samman byggnaderna med åpromenaden. 
Ett brett mellanrum mellan respektive 
byggnad skapar förutsättningar för siktlinjer 
ner mot ån samt ett luftigare intryck. En 

norrut. Tillgängligheten mellan åpromenaden 
och Garvaregatan är fortsatt viktig och 
säkerställs i planförslaget. Väster och söder 
om föreslagen ny bebyggelse planläggs för 
komplementbyggnader. Marken möjliggör 
att exempelvis miljörum, cykelgarage eller 

använda den södra delen av planområdet för 
parkeringsändamål.
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Garvaregatan.

För att underlätta förståelsen för 
planförslaget listas nedan en beskrivning 
om vad som avses med användnings- och 
egenskapsbestämmelserna och hur de ska 
tolkas.

Garvaregatan är betecknad som allmän 
plats gata vilket innebär att allmänheten har 
tillträde till marken. Beteckningen GATA 

är en allmän plats som är avsedd för både 

Åpromenaden och Åstigen är betecknad 
som allmän plats PARK vilket innebär 
att allmänheten har tillträde till marken. 
Användningen används för att reglera 
grönområden som är helt eller till viss del 
anlagda och kräver skötsel. Parkanvändningen 
förutsätter skötsel av området enligt 
skötselplan eller enligt ortens sed. I 
användningen ingår även komplement för 
parkens användning.

B - Fastigheten får endast användas för 
bostadsändamål. I bestämmelsen ingår 
kompletterande verksamheter till bostäderna 
såsom parkeringsplats och lekplats.

B1 - Är en precisering av bestämmelsen 
för bostäder. Detta innebär att endast den 
angivna användningen, i detta fall friliggande 
hus, är tillåten.

W1 - Området får endast användas som öppet 
vattenområde.

e1 - Syftet med bestämmelsen är 
att säkerställa byggnadernas största 
byggnadsarea. Bestämmelsen är formulerad 
så att den högsta byggnadsarean är 330 m2 
per bostadshus vilket möjliggör tre mindre 

säkerställer luftighet och utsikt mellan husen 
samt att en större sammanhängande byggnad 
inte kan uppföras inom fastigheten.

e2 - Bestämmelsen möjliggör att en mindre 
takvåning/vindsvåning kan byggas utöver 
tillåten nockhöjd över nollplanet. Detta 
regleras i syfte att kunna bygga en mindre 
takvåning utan att tillåta ett helt nytt 
våningsplan.

Prickmark - Reglerar möjligheten var det får 
byggas. Prickmarken betyder att marken inte 
får förses med byggnad. Ingen bebyggelse 
föreslås komma närmare gatan än i dagsläget.  
Prickmarken används även för att begränsa 
det som får byggas utmed åpromenaden 

tillåter att uteplatser och balkonger får skjuta 
ut max 2 meter över prickmark utanför 
fasadliv.
 
Korsmark - Innebär att endast 
komplementbyggnad får placeras inom 
ett område. En komplementbyggnad i 
plansammanhang är en byggnad som utgör 
ett komplement till bostäderna. Korsmark 
reglerar enbart byggnader och innebär inte 
förbud mot andra typer av byggnadsverk, 
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exempelvis parkering.

Plushöjd - Då markförhållandena är 
oregelbundna används högsta nockhöjd i 
meter över angivet nollplan. Nollplanet är 
+0,0 meter i RH2000. Nockhöjd är den 
högsta delen på byggnadens takkonstruktion, 
oavsett vilken typ av takkonstruktion som 
byggnaden har. Högsta byggnadshöjd för 
komplementbyggnader är reglerat till 3,5 
meter.

p1 - Reglerar de nya byggnadernas placering 
i förhållande till varandra. I planen anges 
att bostadshusen ska placeras med ett 
minsta avstånd om 10 meter från varandra. 
Detta säkerställer tillgängligheten mellan 
åpromenaden och Garvaregatan men även 
siktlinjer mellan byggnaderna.
 

f1 - Med hänsyn till den omgivande miljön 
som planområdet ligger i så reglerar 
bestämmelsen att fasaden på de nya 

byggnaderna i huvudsak ska utföras i tegel 
eller puts.
 
f2 -Syftet med bestämmelsen är att säkerställa 
trapphusentréernas orientering i koppling 
till gården. Detta gör att inga entréer kan 
etableras i koppling till åpromenaden samt att 
tillgängligheten blir god från Garvaregatan.

I planen regleras lägsta tillåtna nivå på färdigt 
golv för bostäder till +3,8 meter i RH2000. 
Syftet är att de nya byggnaderna ska anläggas 
på en sådan höjd att risken för framtida 
översvämningar bedöms som låg.

n1 - Bestämmelser markerar viss mark 
som inte får användas för parkering. Detta 
används i områden där parkering inte 
bedömts som lämplig med hänsyn till 

VA-ledningar och dess kapacitet har utförts. 

åpromenad. Minst 10 meter mellan bostadshusen. 4. Ny gård. 5. Cykelparkering. 6. Parkering.

1
2

3

6

4

5

5
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Bestämmelsen syftar till att säkerställa att 
det inte görs för mycket hårdgjord yta inom 
fastigheten. Se under ”teknisk försörjning - 
dagvatten” för mer information.

Åpromenaden, vilket är en del av 
planområdet, har under lång tid haft stor 
betydelse för allmänhetens tillgång till Rönne 
å. Under tidigt 1940-tal planerades Rönnen 
2 att bebyggas med fristående byggnader 
vilket senare ändrades för att ge plats åt det 

 
Längs Garvaregatan i planområdets västra 
del är marken plan utan några större 
höjdskillnader, cirka +5 meter i höjdsystemet 
RH 2000. Innan marken sluttar kraftigt ner 

meter som löper längs fastigheten.

I samband med ny bebyggelse på Rönnen 
2 så kommer nivåskillnaderna mellan 
åpromenaden och Garvaregatan att tas upp 
genom suterränghus. De olika nivåerna 
har möjlighet att kopplas samman med 

föreslås en gemensam gårdsmiljö med ny 
vegetation.
 
Naturvärden (träden)
På sandåsen och slänten ner mot 

svarttallar med inslag av ädellövträd. 
Tallbeståndet är glest och bedöms enligt 
utförd naturvärdesinventering vara mellan 
70 och 100 år gammalt. Övriga lövträd i 
kronskiktet är bok, skogslönn och ek, de 

vitala och saknar många av de ekologiskt 
intressanta småmiljöer som kan uppstå på 
gamla och skadade träd. Ett par träd har 
dock bildat mindre håligheter lämpliga för 

fågelhäckning, men utan mulm. I beståndet 

koncentrerat till beståndets ytterkant med 
täta uppslag av skogslönn och skogsalm. 
Beståndet har med säkerhet en kort historia 
som trädbärande. Tallarna är antagligen 
de första träden som vuxit här efter en 
öppnare, trädlös epok och på grund av sin 
isolering och litenhet har beståndet ännu inte 
koloniserats av särskilt många arter. Miljön 
är relativt fattig på värdeelement, men har 

omgivande landskap.

träd och hyreshus på Rönnen 2.
Som konsekvens till planförslaget så kommer 

att behöva tas bort inom kvartersmark. 
Byggnationen medför att det inte är möjligt 
att bevara träden. De träd som vetter 
mot Rönne å längsmed den östra delen 
av promenaden inom planbestämmelsen 
parkmark ska bevaras. Dessa är viktiga att 
bevara då dessa har ett karaktärsskapande 
värde utmed Rönne å.

Kompensation för förlorade värden 
Inför antagandet utreds hur en kompensation 
kan säkerställas i genomförandet av 
detaljplanen.

Fladdermöss

som påverkas av föreslagen exploatering. 
Fladdermöss är fridlysta och skyddas därmed 
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av Artskyddsförordningen.

har sina dagtillhåll eller kolonier inom 
området. Fladdermössen jagade framförallt 
i zonen närmast stranden samt över ån. 
En avverkning av träden kommer leda till 
en minskad produktion av insekter och en 

Träden längs ån fyller en viktig funktion 
genom att vara jaktplatser och potentiella 
hålträd för dvärgpipistrell och trollpipistrell. 
Med tanke på trädens ålder föreslås att 
framtida ersättningsträd planteras redan 
nu för att inget generationsglapp ska 
uppstå. Inventeringen föreslår även att 3-5 

Eventuellt arbete i vatten kallas för 
vattenverksamhet och regleras av miljöbalken. 
För all vattenverksamhet gäller generell 
tillstånds- eller anmälningsplikt. Anmälan ska 
ske till Länsstyrelsen innan verksamheterna 
påbörjas.

Längs planområdets östra sida rinner Rönne 
å genom de centrala delarna av Ängelholm. 
På andra sidan ån gäller planbestämmelser 
som medger område med bryggor, båtplatser 
och café mellan 8-20 meter ut i vattnet. 

planbestämmelser mer än öppet vatten (W1) i 
detta planförslag.

Enligt SGU:s jordartskartor består 
jordlagerna av postglacial sand med ett 
jorddjup på över 50 meter. Enligt den 
geotekniska undersökning som tagits fram för 
Rönnen 2 utgör jordlagren inom fastigheten 
ställvis av mulljord och sand med inlagring av 
mulljord. Lokalt i den sydöstra delen har även 
gyttja påträffats. Dessa jordlager har generellt 
en låg hållfasthet/bärighet och är ej lämpliga 
att anlägga byggnader på. Detta beror dels 

på att sättningsskador kan uppkomma 
och dels på att byggnaderna kommer att 
belasta slänten mot Rönne å vilken inte blir 
stabil vid ökad belastning från planerad 
byggnation. För att kunna anlägga byggnader 
kommer en förstärkning av undergrunden/
grundläggningsmetoden erfordras. Detta kan 
troligen utföras på följande sätt:

1. Allt det sämre jordmaterialet grävs bort 
och ersätts med bättre massor, lämpligtvis 
friktionsmaterial som sand/grus. Urgrävning 
kan behöva utföras ner till cirka 4,3 meter 
under markytan.

2. Delar av det sämre jordmaterialet grävs 
bort och ersätts med någon form av
lättfyllning såsom exempelvis leca eller 
skumglas. Detta utförs för att belastningen på 
jordlagren inte ska öka trots att byggnaderna 
har anlagts.

3. Byggnaderna grundläggs på borrplintar 
vilket är en kortare påle som installeras 
ner under de sämre jordlagren. På detta 
sätt belastas inte de sämre jordlagren utan 

djup. Detta kommer dock att kräva en 
temporär grundvattensänkning precis som 

metoden inte går att utföra om för mycket 

I samband med att jordmaterialet grävs ur 
eller borrplintar installeras, kommer vatten 
behöva omhändertas i och med närheten 
till grundvattenytan och Rönne å. För att 
klara den mängd vatten som kan förväntas 
omhändertas kommer det att krävas att en 
temporär spont installeras mot Rönne å. 
Denna kan även erfordras för att kunna 

anslutning till fastigheten.

Det säkraste alternativet är alternativ 1 
enligt ovan. På detta sätt skapas kontroll 
på jordlagren under planerade hus 
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samtidigt som man får en möjlighet att 
omhänderta det vatten som behöver 
hanteras i byggskedet. Vidare bedöms 
jordlagren som relativt lättschaktade 
vilket är positivt utifrån en eventuell 
urgrävningssynvinkel. För mer information 
om geotekniska förhållanden hänvisas till 
”markteknisk undersökningsrapport” samt 
”planeringsunderlag geoteknik” utfört av 
Sigma Civil (2016-06-27).

Det har visat sig att 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. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som 
skall bygga.

 inga kända fornlämningar inom 
planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten skall dessa, i 
enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
Fornlämningar kan synas som härdrester, 
stenpackningar eller mörka färgningar i 
jorden.

Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram Skåne 
Planområdet ingår i av Länsstyrelsen 
utpekat särskilt värdefulla kulturmiljöer 
samt kulturmiljöstråk Rönne å. Det som är 

av störst betydelse vad gäller kulturmiljön 
är gatumönstret, tomternas storlek och 
form samt de äldre byggnadernas placering 
och utseende. Vad gäller kulturmiljöstråket 
Rönne å är åns sanka strandängar, som 
under lång tid utnyttjats för bete, samt 
verksamheter direkt relaterade till Rönne 
å av störst betydelse. Åslingan samt den 
bebyggelsetruktur uppvuxen utmed Storgatan 
är det gamla Ängelholms mest påtagliga 
karaktärsdrag. Planförslaget bedöms inte ha 
någon betydande påverkan på kulturmiljön 
eller kulturmiljöstråket Rönne å.

Bevaringsprogram
Enligt Ängelholms kommuns 
bevaringsprogram så har samtliga fastigheter 
i det angränsande kvarteret Eken miljöklass 
1 (omistlig miljö). En del av fastigheterna 
har byggnadsklass 2 och 3 (byggnad av stort 
kulturhistoriskt värde respektive byggnad 
av kulturhistoriskt värde). I kvarteren 
Kastanjen och Alen som ligger precis norr 
om planområdet har samtliga fastigheter 
miljöklass 1 och byggnadsklass 2. Fastigheten 
Rönnen 2 är inte ett utpekat område i 
gällande bevaringsprogram. 

I syfte att ta hänsyn till intilliggande 

tillkommande byggnader ska uppföras i 
tegel eller puts. Dessa materialval är vanligt 
förekommande i närområdet.

Stadsbilden mellan Pyttebron och Nybron 
utgörs främst av Rönne å och grönska 
blandat med bostäder. Båda sidor av ån 
kantas av storvuxna träd som står i öppen 
mark. Detta möjliggör utblickar mot vattnet 
och bebyggelsen på andra sidan ån. Träden 
ger hela åns landskapsrum en grön och 
lummig inramning utan att låta bebyggelsen 

1990-talet i puts. Våningsantalet varierar 
mellan 4-11 våningar. På den västra sidan av 
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i form av friliggande villor från 1950-talet 
i 1-2 våningar och tegel. I de södra delarna 

friliggande villa uppfört i slutet av 1950-talet. 

Vy från Pyttebron som visar en del av stadsbilden 
bestående av byggnader och grönska längs Rönne å.

Ny bebyggelse enligt planförslaget är 
suterränghus i tre våningar med möjlighet att 
bygga en mindre takvåning. Flerbostadshusen 
har en mindre byggnadsarea vilket samspelar 
med omkringliggande byggnadstyper, 

Stadsbilden kommer att förändras längs 
denna del av Rönne å då ett större antal träd 
försvinner. Föreslagen bebyggelse kommer 
dock att skapa en ny typ av rumslighet 
vilket sammantaget bedöms stärka den 
stadsmässiga karaktären. De träd som står 
närmast Rönne å har ett karaktärsskapande 
värde vilket avses behållas.

Planområdet ligger centralt i Ängelholm 
och därmed också i närheten till både 
kommersiell och offentlig service. 
Servicebutik, vårdcentral, skola och 

Snedbild tagen mot söder som visar planområdet samt omkringliggande bebyggelse. Planområdet är markerad 
med vit linje. 
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förskola ligger inom gångavstånd. De nya 
lägenheterna kan medföra ett något ökat 
elevunderlag till skolorna i närheten av 
planområdet. Planförslaget bedöms däremot 
inte ge ett ökat behov av service i området.

Planområdet ska utformas på ett sådant sätt 
att det blir tillgängligt även för personer med 
nedsatt rörelseförmåga.

används som uteplats. Längs Rönne å 

vilket bildar ett längre rekreationsstråk. 
Närheten till Rönne å samt gång- och 
cykelstråken erbjuder goda möjligheter till 
bostadsnära rekreation. Cirka en kilometer 

Nybroskogen och Kronoskogen där 
ytterligare möjligheter för rekreation och 

del av den rekreativa cykelleden Bjärehalvön 

grusad gångstig. För att kunna genomföra 

liten bit norrut. Denna koppling mellan 
Garvaregatan och åpromenaden är viktig och 

ett område med möjlighet att bygga en ramp 
vid Nybron i syfte att stärka tillgängligheten 
längs åpromenaden. I samband med att 
fastigheten utvecklas enligt förslaget kommer 

mellan åpromenaden och Garvaregatan. 

Planområdet ligger centralt och 

god. Närmsta busshållsplats ”Stadsparken” 
ligger cirka 200 meter från planområdet. 
Från hållplatsen kör stadsbuss linje 1 mellan 
Midgården - Stationen och Kulltorp med hög 
turtäthet. Planområdet ligger även i närheten 
av Ängelholm station där Öresundståg, 
Pågatåg, stadsbussar och regionbussar 
erbjuder resor både lokalt, regionalt och 
nationellt.

och en nybyggnation inom planområdet 
bedöms kunna öka underlaget för 

Planområdet ligger längs Garvaregatan 
som försörjer delar av Nybroområdet. I 
söder ansluter Garvaregatan till den större 
lokalgatan Havsbadsvägen och Nybron. 
Hastighetsbegränsningen på Garvaregatan 
är 30 km/h vilket är bra anpassat till 
bostadsområdet. 

gatunätet i och med detta planförslag. 
Föreslagen exploatering väntas medföra 24 
nya lägenheter vilket i sin tur bidrar till en 

dimensionerat för att klara denna ökning. 

Den södra delen av planområdet används 
för markparkering främst för de boende i 

14 parkeringsplatser och 1 handikappsplats. 
Enligt Ängelholms kommuns gällande 

nybyggnation kommer totalt innehålla 57 
lägenheter vilket gör att normen inte uppfylls. 

tillgodoses på egen fastighet. 



Dnr: PL 15-0021 KS 2015/843
Detaljplan för

Parkeringsutredning
En parkeringsutredning har utförts i syfte att 
redovisa behovet av parkeringsplatser och hur 
det beräknade behovet kan förhålla sig till en 
framtida utveckling. Utredningen konstaterar 
att bilinnehavet i de centrala delarna av 
Ängelholm är lägre än inom staden i övrigt. 
Den konstaterar att det genomsnittliga 
parkeringstalet snarare bör ligga något under 
0,8 än över. 

hyreshuset. Planen konstaterar att det får 
plats för ytterligare 18 parkeringsplatser vilket 
innebär att parkeringstalet hamnar på 0,75. 
Detta bedöms vara förenligt med utförd 
parkeringsutredning.

Cykelparkering
Enligt Ängelholms gällande cykelplan 2015-
2025 ska cykelparkering prioriteras och 
ingå i helhetslösningen vid nybyggnation av 
bostäder. Cykelparkeringsnormen föreslås 
följas i projektet. Utgångspunkten är att varje 
boende ska ha en parkeringsplats för cykel, 
vilket motsvarar cirka 30 cykelparkeringar per 
1000 m2 BTA.

tillskapa cirka 94 stycken cykelparkeringar 
vilket överstiger utgångspunkten i 
cykelplanen med 21 platser.
 

med komplettering för år 2030, anges ett 

Garvaregatan. Dessa beräkningar är gjorda 

Rönne å och Pyttebron: 
 
Havsbadsvägen: 
ÅDT: 11 100 fordon per dygn
Hastighet: 40 km/h 

Garvaregatan: 
ÅDT: 450 fordon per dygn
Hastighet: 30 km/h

riktvärden:
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Enligt utförd bullerberäkning för 
intilliggande planarbete vid Rönnen 1 går 
det att konstatera att området utsätts för 
en ekvivalent ljudnivå om 40-45 dB(A) 
samt en maximal ljudnivå 60-65 dB(A). 
Beräkningarna visar att bullernivåerna ligger 
under riktvärdena och därmed behövs inga 
bullerdämpande åtgärder. 

En erosionutredning längs Rönne å 
har tagits fram år 2013. I utredningen 
klarläggs erosionsförhållandena som även 

erosionsförhållanden men även med 
beaktande av potentiella erosionsskador som 
bedöms kunna uppstå längs sträckan. 
 
Sträckan mellan Pyttebron och Nybron 

erosion i utredningen. Längs planområdet 

utan inbördes utlagd ordning, vilket funkar 

är relativt bred längs planområdet vilket är 

vattnet. Den lägre marknivån vid strandlinjen 
är gynnsam för motståndskraften mot 
erosionsskador. En låg marknivå kring ån 

vattenstånd har möjlighet att bredde ut över 
den omgivande marken, vilket medför en 
minskad vattenhastighet. Planområdet ligger 
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inte heller i ett område med förändringar 

exempelvis i en åkrök, vilket annars skulle 
kunna påverka erosionen. 

Översvämningsriskerna längs Rönne 
å genom Ängelholm påverkas av både 

Extrema havsvattenstånd har påverkan 
på vattennivåerna. Planområdet ligger 
i direkt anslutning till Rönne å. SMHI 
har under 2016 tagit fram en detaljerad 
översvämningskartering längs Rönne å 
och berört område (SMHI, 2016-08-23). 
Enligt rapporten bedöms scenariot med ett 

å kombinerat med framtida klimatpåverkat 
100-årsvattenstånd i Skälderviken vara 
lämpligt för planering av framtida bostäder. 
Scenariot innefattar klimatpåverkan både 

och används därför som underlag för 
bedömningen. En 100-årshändelse har 

att inträffa eller överträffas under en 
period av 100 år. I ovan nämnt scenario 
har kombinationer av 100-årshändelser 
gjorts, vilket innebär att den sammanlagda 
återkomsttiden blir betydligt längre och 
därmed blir sannolikheten mindre.

Utifrån scenariot har två stycken 
tvärsektioner tagits vid Pyttebron 
och Nybron som ligger i närheten av 
planområdet. Dessa visar att vattnet riskerar 
att stiga till +3,44 respektive 3,47 meter i 
RH2000. I detta projekt bedöms att lägsta 
nivå på färdigt golv för bostäder ska ligga 
minst +0,3 meter högre än den högsta 
beräknade vattennivån i syfte att skydda 
byggnaderna vid eventuell översvämning.

Ljusblå färg visar de delar som riskerar att 
översvämmas vid scenariot framtida klimatpåverkat 
scenario. Mörkblå färg - Rönne ås medelvattennivå.  

ansluten till kommunens VA-nät för vatten, 
avlopp och dagvatten. 

Byggnation enligt planförslaget kan anslutas 
mot serviser för spill- och tappvatten vid 
Åstigen/Garvaregatan. Det kan krävas 
pumpning av spillvatten från de delar av 
planförslaget som ligger lågt belägna i 
förhållande till Garvaregatan. Ifall detta 
behövs så är det fastighetsägaren som står för 
pumpenheten och anslutning till kommunens 
förbindelsepunkt i gatan.  

Dagvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande 
avrinnande vatten på markytan eller på en 
konstruktion. Hantering av dagvattnet sker 
idag via dagvattenledningar i Garvaregatan 
vilket i sin tur leds via en ledning i Åstigen 
ner till Rönne å. Enligt planförslaget så 

till ett läge längst Åstigens nya sträckning. 

 
I samband med att området exploateras 

ledningar och dess dimension. Enligt 
beräkning klarar fastigheten Rönnen 2 av 
cirka 2 195 m2 hårdgjord yta utan att någon 
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ingår in i beräkningen. Enligt planförslaget 
kan Rönnen 2 få en ny area om cirka 5205 
m2. Planförslaget ställer därmed krav på 
att markytan får hårdgöras maximalt till en 

2 får hårdgöras). 

maximal byggnadsarea används i förslaget 
kan cirka 425 m2 övrig markyta hårdgöras 
inom fastigheten.

Lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) kan användas för att ta hand om 
dagvattnet lokalt inom fastigheten i syfte att 
undvika hårdgjord mark. Exempelvis kan 
genomsläpplig beläggning på parkeringsplats, 

användas för att fördröja dagvattnet. 

Exempel på gräsarmerad parkeringsyta i anslutning 
till det nya badhuset i Ängelholm.

Hänsyn ska tas till miljökvalitetsnormerna 
för vatten och ett utsläpp av dagvatten i 
Rönne å ska inte försämra vattenkvaliteten. 
Utformningen av dagvattenlösningen ska 
redovisas i bygglovsskedet.

Enligt gällande dagvattenpolicy för 
Ängelholms kommun så har reningsbehovet 
av dagvatten bedömts med hänsyn till 
avsedd markanvändning och recipient. 
Markanvändningen i förslaget bedöms vara 
stadskärnans bostads- och handelsområde/
småhusområden (villa/radhus). 
Föroreningshalten i dagvattnet bedöms 
därmed vara låg. Rönne å är recipient för 

planområdet. En sammanvägning har gjorts 
baserat på recipientens känslighet vad gäller 
ekologisk status, naturvärde, rekreation 
och eventuell övrig känslighet (som till 
exempel låg vattenomsättning). Rönne å 

sammanvägning av alla aspekterna.
Utifrån föroreningshalterna (låg) samt 
recipientens känslighet (mycket känslig) så 
har en bedömning gjorts att ingen rening 
behövs av dagvattnet enligt dagvattenpolicyn. 

Det är möjligt för den nya bebyggelsen att 
anslutas till detta fjärrvärmenät.

Planområdet ligger inom Öresundskrafts 

framdragna längs Garvaregatan samt ner till 
åpromenaden för lyktstolparna.

Föreslagen bebyggelse bedöms kunna 

ledningsnät i området.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen i 
Ängelholms kommun. Enligt BBR ska det 
vara max 50 meter till avfallshantering från 
varje entré till bostadshus.
 

miljökvalitetsnormer; en för föroreningar i 
utomhusluft, en för vattenförekomst, en för 

en för omgivningsbuller.

Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
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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 (PM10) 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. Luftkvaliteten bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget och 
miljökvalitetsnormerna riskerar inte att 
överskridas på grund av förslaget.

Vattenförekomster inom planområdet utgörs 
av grundvattenförekomsterna Ängelholm-
Ljungbyhed och SE624463-131830, båda 
med god kvantitativ och kemisk status. 

uppnås 2021, men ingen risk att kvantitativ 

också huvudavrinningsområde Rönne å som 
bedöms ha en god kemisk status men en 
otillfredsställande ekologisk status. För Rönne 

kemiska och ekologisk statusen inte uppnås 
2021. (http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx).

Planförslagets genomförande bedöms inte 
medföra sådan påverkan på grundvattnet att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Planområdet omfattar en liten del av 
Rönne å. Enligt Naturvårdsverkets 

skyddas enligt förordningen (2001:554) 

musselvatten är Rönne å (sträckan från 
mynningen till Herrevadskloster) klassad 
som laxvatten och vattendrag som behöver 
skyddas eller förbättras för att upprätthålla 

 

Planförslagets genomförande bedöms inte
medföra sådan påverkan på vattenområdet att

musselvatten inte kan hållas.

Det svenska miljömålssystemet består av ett 
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
tjugofyra etappmål. Det miljökvalitetsmål 
som främst bedöms beröras av planförslaget 
är ”God bebyggd miljö”. Med bakgrund av 
vad som redovisas i denna planbeskrivning 
bedöms detaljplanen bidra till uppfyllelse av 
detta miljökvalitetsmål.

Enligt Ängelholms miljöplan 2014-2021 
och den lokala inriktningen ”en levande och 

relateras till ansökan. Punkterna ”i tätbebyggt 
område bör det inte vara längre än 500 

bebyggelse” uppfylls.

Genom att använda lokalt omhändertagande 

hanteras på ett ekologiskt hållbart sätt. 

I gällande översiktsplan framgår att FN:s 
barnkonvention ska genomsyra kommunens 
verksamheter som rör barn och unga. Målet 
är att barn och unga ska respekteras och ges 
möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet 

attraktiva livsmiljöer för barnfamiljer med 
en trygg och tillgänglig närmiljö där barns 
möjlighet till rörelsefrihet tillgodoses.

Inom planområdet kommer enligt förslaget 
en ny innergård kunna byggas med möjlighet 
till exempelvis lekplats och sittplatser. 
Närheten till skolor, hembygdspark, 
rekreation och stråk kan utgöra målpunkter 
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för barn och ungdomar i området.

med närhet till Ängelholms centrum.

De nya byggnaderna kommer att ligga i 

är väl använd redan i dagsläget. Detaljplanen 
kan med hjälp av de nya bostäderna skapa 

börjar röra sig i området. Åpromenaden i 
kombination med bostäderna kan skapa en 
större trygghet under en större del av dygnet 
än idag. 

Planområdet ingår i kommunens 
bostadsförsörjningsplan för åren 2016-2019.

Planområdet är beläget i direkt anslutning 

gatunät och parker kan samutnyttjas 
på ett mer effektivt sätt utifrån ett 
kommunalekonomiskt perspektiv.

Genomförandefrågorna redovisar 
de administrativa, organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder 
som krävs för ett samordnat genomförande 
av detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande.

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från 
den dag planen vinner laga kraft. Denna 
tidsperiod bedöms vara en skälig tid för 
utbyggnad av planområdet. Fastighetsägaren 

har inom genomförandetiden rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
planen.
 

Den tomtindelning för kvarteret Rönnen, 
C 174, som fastställdes 1958-09-22 
upphör att gälla för fastigheten Rönnen 
2 när detaljplanen vinner laga kraft. Den 
tomtindelning för kvarteret Alen, C 99, som 
fastställdes 1947-12-10, upphör att gälla för 
fastigheten Alen 1 när detaljplanen vinner 
laga kraft.
 

 
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige fjärde kvartalet 2018. 
Tidplanen är preliminär och kan förändras 
under arbetets gång.
 

Kommunen är huvudman för allmän plats 
(PARK och GATA).

Ett planavtal har upprättats mellan beställaren 
och kommunen. Föreliggande plan anses vara 
i enlighet med denna. 

 
Då exploatören äger huvuddelen av 
marken inom planområdet avses ett 
exploateringsavtal ingås innan detaljplanen 
antas. Avtalet reglerar iordningsställande 
av allmänna platser inom planområdet. 
Här ingår också kompensationsåtgärder 

dagvattenledning. 
 

För att kunna genomföra detaljplanen 
föreslås ett antal fastighetsregleringar. 
Vem som initierar och bekostar 
fastighetsbildningen anges under respektive 
åtgärd.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
1. Rött område, nuvarande Alen 1. 
Konsekvenser: Del av nuvarande fastighet 
Alen 1 som ligger inom planområdet är 
idag planlagd som mark för bostads- och 
affärsändamål i fristående byggnadssätt. 
Området föreslås planläggas som allmän plats 
PARK.

Fastighetsbildning: Privatägd kvartersmark 
som övergår till kommunal allmän platsmark. 
Den del av Alen 1 som planläggs för PARK 
överförs genom fastighetsreglering till 

är cirka 351 m2.

Fastighetregleringen initieras av Ängelholms 
kommun och bekostas av exploatören.

2. Blått område, nuvarande Alen 1.
Konsekvenser: Del av nuvarande fastighet 
Alen 1 som ligger inom planområdet är 
idag planlagd som mark för bostads- och 

affärsändamål i fristående byggnadssätt. 
Området föreslås planläggas som B, bostäder.
 
Fastighetsbildning: Privatägd kvartersmark 
som övergår till annan privatägd 
kvartersmark. Den del av Alen 1 som 
planläggs för B, bostäder överförs genom 

Rönnen 2. Berörd yta är cirka 110 m2.

Fastighetregleringen initieras och bekostas av 
exploatören.

3. Grönt område, nuvarande Ängelholm 3:29.
Konsekvenser: Del av nuvarande fastighet 
Ängelholm 3:29 som ligger inom 
planområdet är planlagd som park eller 
plantering samt gata eller torg. Området 
föreslås planläggas som B, bostäder.

Fastighetsbildning: Kommunal allmän 
platsmark som övergår till privat 
kvartersmark. Den del av Ängelholm 3:29 

1

2

3

Fastighetskonsekvenskarta. 1 - Privatägd kvartersmark regleras till allmän platsmark. 2 - Privat kvartersmark 
regleras till privatägd kvartersmark. 3 - Allmän platsmark regleras till privatägd kvartersmark.



Dnr: PL 15-0021 KS 2015/843
Detaljplan för

som planläggs för B, bostäder överförs 

fastighet Rönnen 2. Berörd yta är cirka 559 
m2.

Fastighetregleringen initieras av Ängelholms 
kommun och bekostas av exploatören.

Ansvaret för genomförande av detta 
planförslag fördelas enligt följande:

Ängelholms kommun
Framtagandet av detaljplan med 
tillhörande planhandlingar och 
utredningar.
Förvaltare av allmän platsmark inom 
planområdet.
Initierar lantmäteriförrättning för område 
1 och 3 (se fastighetsbildningsåtgärder).

 
Fastighetsägaren/exploatör

Alla åtgärder och genomförandet inom 
kvartersmark.

på kvartersmark och allmän platsmark 
inom planområdet. 

platsmark inom planområdet. Säkerställs i 
exploateringsavtal.
Initierar lantmäteriförrättning för område 
2 (se fastighetsbildningsåtgärder).
Bekostar all lantmäteriförrättning.  

Framtagandet av detaljplanen bekostas av 
beställaren vilket regleras i ett planavtal. 
Planavgift kommer därför inte att tas ut i 
bygglovsskedet. 

föreslås bli allmän plats. Kommunen har rätt 
att lösa in denna mark enligt PBL 6:13. Om 
denna rätt används ska ersättning betalas 
till fastighetsägaren. Kommunen har även 

en skyldighet att lösa in marken om berörd 
fastighetsägare begär detta.
 

Planhandlingarna har upprättats 
av planarkitekt Joacim Dahlberg 
och Edvin Hansson, planenheten. 
Fastighetsförteckningen har framtagits av 
Anna Simes, kart- och mätenheten. 

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:
Katinka Lovén, planarkitekt
Pontus Swahn, stadsarkitekt
Helena Östling, fd. planchef
Anna Hagljung, fd. plansamordnare
Sara Elmefjärd, mark- och 
exploateringsingenjör
Helena Persson, gatuingenjör
Johan Iacobi, bygglovsarkitekt
Johan Maniet, bygglovschef
Roger Karlsson, gruppchef  VA-enheten



Dnr: PL 15-0021 KS 2015/843
Detaljplan för



27

Dnr: PL 15-0021 KS 2015/843
Detaljplan för

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 12 november 2018

Pontus Swahn 
Stadsarkitekt

Edvin Hansson
Planarkitekt

Jenni Wehrmann
Planchef

Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
-

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.
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Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
2018-11-12
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ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 15 augusti 2018. 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 28 september till och med 19 
oktober 2018. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i 
Ängelholm samt i stadshuset.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
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Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Räddningstjänsten, 2018-10-01 
 Fastighetsägare till Vejbystrand 135:174, 2018-10-08 
 Öresundskraft, 2018-10-09 
 Hyresgästföreningen Nordvästraskåne, 2018-10-15 
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KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2018-10-01 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst lämnade inga synpunkter på planförslaget. 
Räddningstjänsten bifogade information inför byggprocessen med riktlinjer inför 
exploatering enligt planen.  
 
Kommentar: Informationen är noterad och vidarebefordrad till sökanden. 

LEDNINGSÄGARE 
 
Öresundskraft AB, 2018-10-09 
Längs Åstigen finns en kabel som går ner till ett kabelskåp vid Åpromenaden. 
Kabeln hamnar inom byggbar yta för Rönnen 2 och behöver därför flyttas till 
Åstigens nya läge. 
 
Kommentar: Informationen är noterad. I planbeskrivningen, under ekonomiska frågor, tydliggörs det att 
ansvaret och eventuella kostnader för flytt av underjordiska ledningar hamnar hos 
fastighetsägaren/exploatören.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
Hyresgästföreningen Nordvästskåne , 2018-10-15 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne har granskat rubricerande detaljplan.  Det man bör ta 
hänsyn till är översvämningsrisken och sättningsskador på byggnader samt jordmånen. Bra 
att man månar om djurlivet när man nu tar bort skogen. Att det inte byggs så dyrt att det 
bara är vissa som har råd att bo där. För övrigt har ej något att erinra. 
 
Kommentar: En översvämningskartering är gjord under planarbetet för att säkerställa ett skydd mot 
översvämningar. Planförslaget tar hänsyn till översvämningsrisken från Rönne å. Färdigt golv är reglerat 
till en höjd på 3.8 meter för att minimera risken för översvämningsskador. I samband med planarbetet har 
en geoteknisk utredning genomförts för att säkerställa rätt grundläggning.  

 
Boende i fastigheten Näktergalen 17, 2018-10-18 
Eftersom fastigheten Alen 1 tydligen har miljöklass 1, så skall ju miljön bevaras och 
fastigheten kan då ej avstyckas och göras om till gångväg.  
 
Kommentar: I bevaringsprogrammet från 1987 är området kring Nybro klassat som värdefull miljö, klass 
1. I programmet definieras vilka aspekter som har bevarandevärde. Kopplat till Nybroområdet betonas 
byggnadernas funktionalistiska framtoning, de putsade fasadernas enhetliga utformning och husens 
placering i förhållande till gaturummet och till varandra. Detta är aspekter som inte bedöms påverkas av 
detta planförslag eftersom att miljön utmed gatan kvarstår.  
 
Fastighetsreglering:  
Regleringen är ofördelaktig för kommuninvånarna. Ytan som avses att erhållas till 
kommunen är mindre än den yta som skänks till fastighetsägaren. Det framgår dessutom 
att ersättning skall utgå för inlösen av privat kvartersmark!  
 
Uteplatser och balkonger på prickmark:  
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Finns ingen anledning att "tränga sig på" åpromenaden ytterligare. Inga balkonger eller 
uteplatser bör skjuta ut på prickmark även om PBL tillåter sådan avvikelse. Intrånget är 
besvärande och ofördelaktigt både för hyresgäst och allmänheten på åpromenaden.  
Dessutom är det fel att överföra åpromenadens parkmark till fastigheten. Det är 
kommuninvånarnas mark och skall ej privatiseras!  
 
Kommentar: Regleringen av fastighetsytorna anses lämplig för att få till en tillfredställande bebyggelse.  
Planen reglerar inte kostnaden för marken, detta är något som regleras i ett exploateringsavtal som 
godkänns i samband med planens antagande. Den del av fastigheten Alen 1 som övergår till kommunal 
allmän platsmark ägs idag av exploatören. Regleringen innebär att Åstigen får mer utrymme och att 
tillgängligheten till Rönne å och Åpromenaden stärks.  
 
Strandskydd:  
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. I planförslaget anges att 
"man skall säkerställa och erbjuda fri passage längs med vattnet". Det räcker inte med "fri 
passage", för att erhålla ett harmoniskt gångstråk längs med ån. Det krävs dessutom rymd. 
Ett bra exempel på god miljö är åpromenaden nedanför Rönne Å Park. Motiveringen att; 
"En stor del av planområdet är dock redan i dag privat kvartersmark för exempelvis 
friluftslivet då det främst är åpromenaden som utnyttjas", är förkastlig motivering för god 
stadsplanering. De klarsynta personer som planerade området 1958, skrev in att; 
"Åpromenaden säkerställs med en bestämmelse för park eller plantering". Och man  
"prickade" samtliga tomters mark närmast promenadstråket, för att förhindra framtida 
exploatering längs med åpromenaden. Detta gäller och kommer fortsatt att gälla för 
fastigheterna norr om Rönnen 2 och Alen 1. Alltså Alen 2, 3 osv. Varför skall Rönnen 2 
och Alen 1 särbehandlas? Strandskyddet skall gälla och om fastighetsägaren ändå vill 
exploatera sin fastighet så skall det ske på ett mer varsamt sätt!  
 
Kommentar: Allmänhetens tillgång till strandpromenaden är viktig och garanteras genom att Åstigen 
planläggs som park, samt att strandskyddet enbart upphävs inom kvartersmark för bostäder och allmän 
platsmark för gata. Det innebär att strandskyddet gäller inom parkmarken närmast ån. För att upphäva 
strandskyddet krävs det särskilda skäl. I detta fall åberopas punkt 5 enligt 7 kap. 18c § MB, vilket 
innebär att området behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Kommunen gör 
bedömningen att det allmänna intresset av bostadsbyggande och tätortutveckling är viktigare i detta fall och 
väger tyngre än strandskyddets syfte.  
 
Fastighetsägare till Alen 2, 2018-10-16 
Generellt är jag helt emot en utbyggnad av Rönnen 2 enligt föreslagen detaljplan.  
Illustrationen till utbyggnaden som framgår av första sidan i materialet visar på en okänslig 
färgsättning av föreslagen bebyggelse. Om en bebyggelse ska komma till stånd ska det ske 
med naturliga material som använts i området, dvs gult tegel. Allt annat är ett arkitektoniskt 
fel.  

 
Kommentar: Intilliggande byggnader är i huvudsak uppförda i tegel och puts. För att säkerställa en 
exploatering som till största möjliga mån harmoniserar med omgivningen regelerar detaljplanen att fasader 
ska utföras med tegel eller puts. Exakt utformning av byggnaderna regleras inte i detaljplanen, utan prövas 
genom bygglov.  
 
Med hänvisning till Planbeskrivning lägges följande synpunkter:  
Generellt vill jag ange att planbeskrivningen nogsamt noterar de problem som föreligger 
med en exploatering enligt detaljplaneförslaget vad avser natur och konsekvenserna av en 
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utbyggnad och planbeskrivningen talar i sitt yttrande EMOT en detaljplan enligt förslaget 
och inte för en sådan detaljplan. Det är ju positivt för ett avslag på detaljplaneförslaget.  
 
SCB har gått igenom Sveriges större tätorter med avseende på hur stor del av kommuns 
areal som är grönområde. Ängelholm, liksom flertalet av de skånska kommunerna kommer 
långt ner på listan, där Ängelholms kommun endast har 20% grönområden enligt 
definitionen som lagts som utgångspunkt för utredningen. (Stockholm har 50%).  
 
Att i detta läge eliminera ytterligare grönområde som ingår i ett större sammanhängande 
grönområde föreligger inte som lämpligt, oavsett möjligheten till "förtätning".  
 
Kommentar: Skogspartiet som finns på fastigheten Rönnen 2 är idag inte ett allmänt grönområde utan 
ligger till största del inom kvartersmark.  
 
Kommunen har gjort avvägningen mellan att bevara träd och behovet av bostäder i centralorten som följd av 
den bostadsbrist som råder. För att minimera effekterna av exploatering kommer träden som fälls 
kompenseras med nya träd på andra platser, detta säkerställs genom exploateringsavtal. Det är också 
viktigt att allmänhetens tillgång till Åpromenaden säkerställs så att det större sammanhängande området 
inte förstörs, detta görs genom att området närmast ån regleras som park och att Åstigen förblir allmän 
platsmark.  
 
Betydande miljöpåverkan: 
Visst sker en betydande miljöpåverkan eftersom våra fladdermöss, större hakspett och 
ekorrar definitivt kommer att påverkas av att ett större antal träd med undervegetation 
skulle elimineras vid en utbyggnad enligt detaljplaneförslaget. Vidare finns det igelkott som 
lever i trädgårdarna längs Garvaregatan liksom i den befintliga undervegetationen i Rönnen 
2 fastigheten.  
 
I detta sammanhang hävdar jag också att varje nedtagning av vuxna träd skapar en 
miljöpåverkan genom ett minskat C02 upptag. Ängelholm har stort behov av C02 
upptagning med hänsyn till att kommunen genomtrafikeras längs E6 av mycket trafik, 
speciellt mycket tung trafik. 
 
Kommentar: En inventering av fladdermusfaunan och en naturvärdesinventering är genomförd för området 
för att grundligt utreda effekterna av föreslagen exploatering. Utredningarna visar att träden närmast ån är 
de som har högst värde, varpå dessa bevaras inom parkmark. De ekologiska förlusterna i övrigt kan till 
viss del kompenseras genom att nya träd planteras på andra platser. Detta säkerställs genom 
exploateringsavtal. Planens miljöpåverkan har inte bedömts som betydande i lagens mening.  

 
Tidigare ställningstaganden:  
 
Översiktsplan:  
Att översiktsplanen anger planområdet som befintlig bostadbebyggelse. Detta innebär inte i 
sig att befintligt grönområde skall förverkas. Som påpekas i planbeskrivningen är Rönne å 
med intilliggande område som grönt stråk och regionalt grönt stråk. Därmed är 
utvecklandet att denna detaljplan mycket förvånande." Kommunen ska verka för att bevara 
sammanhängande gröna stråk för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald" (sista 
stycket).  
 
Kommentar: Översiktsplanen utgår från gällande detaljplaner där Rönnen 2 sen tidigare är planlagd som 
kvartersmark – inte grönområde.  



   5 (10) 
 

  

Det gröna stråket syftar främst till Åpromenaden längs Rönne Å. Att denna förbli orörd är viktigt och 
säkerställs genom denna detaljplan.  

 
Naturvård:  
Under rubriken Naturvård anges att "Träden som försvinner vid en exploatering kan enligt 
utförd naturvärdesinventering få en indirekt och diffus påverkan på omkringliggande 
naturvärdesobjekt inklusive Rönne å". Stycket i övrigt hänvisar till försämring för djur och 
människor. Jag refererar också till frågan om C02 upptag som angetts ovan.  
 
Det är allvarligare än det kan tyckas att träddungen i planområdet exploateras. Förlusten av 
biologisk mångfald är ett av de stora globala miljöproblem som kan leda till att 
förutsättningarna för livet på jorden ändras i grunden. Utrotningen av arter går mycket fort 
och anses idag ligga mellan hundra och tusen gånger högre än den naturliga förlusten av 
arter. Situationen bedöms vara värre än klimatförändringarna. En viktig anledning till att så 
många arter dör ut är att det finns för lite artrik natur och grönområden där de kan leva. Vi 
behöver fler, större och inte minst mer sammanhängande grönområden både i städer och 
på landsbygden. Det kallas ofta för grön infrastruktur. Rönne å och dess stränder har 
fortfarande en hel del sammanhängande natur. Det är viktigt att den inte försämras genom 
att delar exploateras. I stället borde kommunen satsa på att förbättra den gröna 
infrastrukturen.  
 
Kommentar: Träden med högst värde är de som står närmast ån, som därmed bevaras och inte påverkas av 
planförslaget. 

 
Friluftsliv (Rönne å):  
Det är uppenbart att en förtätning allvarligt kommer att påverka "intresseväckande natur 
och kulturvärden, stillhet/tystnad/låg ljudnivå, tilltalande landskapsbild, omväxling, 
artrikedom, förekomsten av sammanhängande gröna stråk, vattenanknutna 
friluftsaktiviteter, naturvärden, som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens samt komma 
till och in i området samt att vistas i eller i anslutning till området".  
 
Man bör också beakta att riksintresset Rönne å påverkas. Man kan inte påstå att röjning av 
hela skogsbeståndet med undantag för några enstaka träd längs åkanten skapar en 
upplevelse av skogslandskapet långs Rönneå.  
 
Kommentar: Skogsbeståndet inom fastigheten Rönnen 2 är idag ingen allmän naturmark och är inte 
skyddad. Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påverkas.  

 
Strandskyddet: 
Eftersom det utrymme som avses bli bebyggt, inte tidigare varit ianspråktaget, kan 
strandskyddet även fortsättningsvis hävdas.  
Att hävda strandskyddet är att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 
 
Under rubriken Allmänhetens tillgång till strandområdet anses det att en stor del av 
planområdet redan är privat kvartersmark, men det skall tilläggas att den största delen av 
denna mark inte är bebyggd.  
 
Befintlig bebyggelse inom Rönnen 2 ligger i ett rent stråk längs Garvaregatan och utgör 
därvid en integrerad del av gaturummet. Genom att bebygga området på föreslaget sätt 
kommer som angivits i planbeskrivningen upplevelsen av skogskänsla att försvinna. Detta 
bör inte ske.  
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Planbeskrivningen konstaterar också att planförslaget innebär en försvagning av den 
ekologiska grönstrukturen. Vid sidan om trädens betydelse för artrikedomen i området 
innebär som nämnts tidigare att vi minskar Ängelholms grönområden ytterligare, vilket inte 
kan vara förenligt med begreppet tätortförtätning.  
 
Vi bedömer att det skäl kommunen anger för att upphäva strandskyddet inte kan användas 
i den här planen. Det kan inte anses vara ett samhällsviktigt ändamål att bygga bostäder på 
just den här lilla markbiten när kommunen planerar för flera tusen bostäder i 
stationsområdet, som inte ligger långt bort.  
 
Kommentar: Allmänhetens tillgång till strandpromenaden är viktig och garanteras genom att Åstigen 
planläggs som park, samt att strandskyddet enbart upphävs inom kvartersmark för bostäder och allmän 
platsmark för gata. Det innebär att strandskyddet gäller inom parkmarken närmast ån. För att upphäva 
strandskyddet krävs det särskilda skäl. I detta fall åberopas punkt 5 enligt 7 kap. 18c § MB, vilket 
innebär att området behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Kommunen gör 
bedömningen att det allmänna intresset av bostadsbyggande och tätortutveckling är viktigare i detta fall och 
väger tyngre än strandskyddets syfte. 
 
Förutsättningar och förändringar:  
 
Planförslag:  
Planförslaget anger en nockhöjd på de nya husen ska vara 13 meter, men att man kan lägga 
till en takvåning. Då blir nockhöjden c:a 16 meter. Det är obegripligt varför man inte anger 
nockhöjden till 16 meter när man är medveten om denna möjlighet!?  
 
Kommuntar: Nockhöjden är reglerad till 13,5 meter, med möjlighet till en takvåning/vindsvåning på max 
20 % av takytan på max 3 meter. Om nockhöjden vore reglerat till 16,5 meter skulle detta möjliggöra en 
våning över hela takytan, vilket skulle få större påverkan på omgivningen.  
 
Den nya bebyggelsen är planerad att ske i form av tre huskroppar med en 10 meters lucka 
mellan dem. Siktlinjen för de som bor i det befintliga huset skulle därmed garanteras. Detta 
ifrågasätts med hänvisning till illustrationen av byggnadsplacering (sid 17, 
planbeskrivningen) där det i utrymmet mellan husen ska placeras träd. Därmed försvinner 
siktlinjerna. Hyresgästerna i det befintliga hyreshuset, Garvaregatan 6-8, som har sina 
fönster mot Rönne å kommer inte att se så mycket av ån längre, utan kommer att se en 
husvägg.  
 
Kommentar: Planen reglerar inte placering av träd och illustrationen har ingen rättslig verkan på 
kvartersmark. Utsikten för delar av det befintliga hyreshuset kommer att förändras, för att minimera 
påverkan har avståndet mellan husen reglerats till 10 meter som möjliggör siktlinjer ner mot ån.  
 
Planbestämmelser:  
I plankartan saknas definition av nollplanet över vilken nockhöjden ska bestämmas. På 
förfrågan är informationen att nollplanet är medelvattenhöjden i Rönne å. Däremot 
framgår det inte var denna medelvattenhöjd bestäms. Det föreligger en nivåskillnad mellan 
exempelvis vattenståndet vid Karl XV's bro och Rönne å's mynning i Skälderviken. Jag 
förstår inte varför det ska vara så svårt att få till en klar definition.  
 
Kommentar: Enligt planbeskrivningen är nollplanet +0,0 meter i höjdsystemet RH2000, i planarbetet 
har samma höjdsystem används vid inmätning av markhöjder. RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem 
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vars nollpunkt definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som 
även används som nollpunkt i andra europeiska länder. Något förenklat kan man säga att NAP utgår 
från havsnivån. Det är därför svårt att definiera nollpunkten ute i den fysiska miljön.  
 
Prickmark inom nuvarande fastigheten Alen 1 innefattar en carport, vilken är felaktigt 
placerad.  
 
Kommentar: Prickmarken syftar till att begränsa byggnation på fastigheten och därmed behålla 
byggnadernas förhållande till gatan och andra byggnader. Planen reglerar inte nyvarande byggnation.  
 
Geotekniska förhållanden:  
I beskrivningen beskrivs borttagning av olämpliga jordmassor, vilka metoder kräver en 
sänkning av grundvattennivån. Varje sänkning av grundvattennivån innebär en risk för den 
befintliga vegetationen och den vegetation som skall bevaras. Beskrivningen är inte 
tillräckligt detaljerad för att man ska kunna utröna omfattningen av en sådan 
grundvattensänkning. 
 
Kommentar: Grundvattensänkning är en av tre möjliga åtgärder för att bygga på platsen. Om det blir 
aktuellt med en sådan åtgärd söks tillstånd som garanterar att åtgärden utförs korrekt.  
 
Bebyggelse:  
Bevaringsprogram:  
Alen 1, som avses ingå i Rönnen 2 ingår i bevarandeprogrammet med byggnadsklass 2 och 
miljöklass 1. Genom att genomföra en förflyttning av Åstigen norrut kommer miljön att 
påverkas. Minst 20% av befintlig tomten för Alen 1 kommer att beskäras av en sådan 
förflyttning. Detta är ett tydligt ingrepp i bevarandeplanen, miljöklass 1 (omistlig miljö).  
 
Man vill också reglera husens skalmaterial och ange dessa som puts eller tegel. Puts kan 
färgas men det mest naturliga är gult tegel som resten av Garvaregatan har liksom stora 
delar av det befintliga hyreshuset inom Rönnen 2. Jag vill definitivt inte se en vit puts, 
såsom fasaderna på husen i det så kallade Rönne Brygga.  
 
Genom att kvarteret Eken och kvarteren Alen och Kastanjen, som är närmsta 
grannfastigheter till Rönnen 2, ingår i bevarandeprogrammet vill jag anse att även kvarteret 
Rönnen 2 får anses omfatta detta bevarandeprogram, speciellt med hänsyn till att 
bevarandeprogrammet antogs sent 1980-tal och att då kvarteret Rönnen 2 var en ganska 
"ny" bebyggelse i förhållande till de i kvarteren Eke, Alen och Kastanjen. Bedömningen för 
de senare som då gjordes får anses  "spilla" över även på Rönnen 2.  
 
Jag hemställer att detaljplanen förkastas. 
 
Kommentar: I bevaringsprogrammet från 1987 är området kring Nybro klassat som värdefull miljö, klass 
1. I programmet definieras vilka aspekter som har bevarandevärde. Kopplat till Nybroområdet betonas 
byggnadernas funktionalistiska framtoning, de putsade fasadernas enhetliga utformning och husens 
placering i förhållande till gaturummet och till varandra. Detta är aspekter som inte påverkas av detta 
planförslag eftersom att miljön utmed gatan kvarstår.  
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Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-10-16 
Föreningen Rädda Pyttebroområdet inkom den 16 oktober med granskningsyttrande som 
var samma skrivelse som yttrandet från Fastighetsägare till Alen 2. För kommentarer på 
detta yttrande läs ovanstående.  
 
Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-10-15 
Exploateringen för bostadsändamål innebär ett ingrepp i naturmiljön vid Rönne å. Även 
om området är ytmässigt begränsat, leder byggnationen till avverkning av många träd och 
försämringar för djurlivet i området. 
 
På sidan 13 i planbeskrivningen anges att det innan antagandet ska utredas hur en 
kompensation kan säkerställas i genomförandet av detaljplanen. På sidan 14 redovisas 
åtgärder som ska väga upp skadan för fladdermössen i området. 
 
Naturskyddsföreningen vill framhålla att det behövs kompensationsåtgärder för att väga 
upp ingreppen i naturmiljön. Det är av stor vikt att kompensationsåtgärder verkligen 
genomförs, även utöver de redovisade åtgärderna för fladdermössen. Det är också viktigt 
att kompensationsåtgärderna förs in i detaljplanen innan antagandet. För själva 
genomförandet av kompensationsåtgärder är det viktigt att expertis anlitas, och att det är 
expertis som är kunnig om ytmässigt små området så som är fallet här. 
 
Beträffande de fladdermusholkarna som ska sättas upp, vill Naturskyddsföreningen 
framföra att det är viktigt att holkarna sätts upp på sådant sätt att de får avsedd effekt. 
Holkarna behöver sättas upp i rätt höjd och i söderläge. Uppföljningar behöver göras för 
att se om holkarna används som planerat. 
 
Kommentar: För att minimera försämring av djurlivet och den ekologiska miljön är det i detta fall viktigt 
att kompensera förlusten av träd på andra ställen. Detta kan inte regleras direkt i detaljplan utan är något 
som säkerställs i ett exploateringsavtal. Inför antagandet har kommunen tagit fram ett exploateringsavtal 
som ser till att fällda träd kompenseras. 
I övrigt noteras yttrandet och informationen tas med i fortsatt arbete.  
 
Fastighetsägare till Vejbystrand 135:174, 2018-10-08 
Undertecknad anser, att detaljplanens genomförande medför en stor miljöpåverkan enligt 
MB:s kap. 7 och 11, som reglerar strandskyddet, även kap 6 §4 och 11 ingår som 
betydande. Därmed anser jag, att detaljplanen inte skall godkännas eller genomföras.  
 
Kommentar: Ett av strandskyddets syfte är att säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet. Allmänhetens 
tillgång till Åpromenaden är viktig och garanteras genom att Åstigen planläggs som park. För att upphäva 
strandskyddet krävs det särskilda skäl. I detta fall åberopas punkt 5 enligt 7 kap. 18c § MB, vilket 
innebär att området behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Kommunen gör 
bedömningen att det allmänna intresset av bostadsbyggande och tätortutveckling kan tillgodoses samtidigt 
som strandskyddets syfte att säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet uppfylls.  
 
Bil 1 visar fastigheten som berörs på Rönnen 2 och vars hela längd med skogsdungen 
kommer att blockeras av den föreslagna byggnationen. Hyresgästerna är redan vid tanken 
att få sin miljö så blockerad och att samtidigt mista lugnet däromkring, mycket oroade. Med 
detta kommer inte fram genom klagan, för man är rädd för att mista sitt boende. En del 
flyttar helt enkelt av otrivsel. (Författaren av yttrandet har bifogat en bild på det befintliga 
bostadshuset på fastigheten Rönnen 2).  
 



   9 (10) 
 

  

Kommentar: Utsikten för de boende i det befintliga bostadshuset kommer att förändras. För att öka 
möjligheterna för utsikt så reglerar planen avståndet mellan huskropparna.  
 
Jag har tidigare försökt framhålla vad gällde Rönnen 1, att hela området är klassat som 
bevarandevärt i klass 2. Det är inte bara husen i Nybroområdet, det gäller även den fina 
miljön längs Rönneån. Promenader längs kanten där stadsborna vistas har stor betydelse 
för hälsa och livskraft, låt inte den försvinna.  
 
Kommentar: I bevaringsprogrammet från 1987 är området kring Nybro klassat som värdefull miljö, klass 
1. I programmet definieras vilka aspekter som har bevarandevärde. Kopplat till Nybroområdet betonas 
byggnadernas funktionalistiska framtoning, de putsade fasadernas enhetliga utformning och husens 
placering i förhållande till gaturummet och till varandra. Detta är aspekter som inte påverkas av detta 
planförslag eftersom att miljön utmed gatan kvarstår.  
 
Det är viktigt att medborgare ges möjlighet till promenader längs kanten och att alla har tillgång till Rönne 
å. Därför regleras området närmas ån till PARK och tillgängligheten säkerställt genom att Åstigen och 
Åpromenaden planläggs som PARK.  
 

Bil. 2 En bild av hur en översvämning av ån visar att gångstigen för allmänheten är helt 
översvämmad och detta borde indikera att inte utmana öder eller orsaka förödelse på gund 
av okunskap. (Författaren av yttrandet har bifogat bilder från 1967 som visar Rönne å översvämmat) 

Ängelholms kommun beslöt, att i Tekniska nämnden år 2010 i ett fullmäktigebeslut, att 
utreda förslag till utvecklingsplan för Rönneå och dess omgivningar utanför centrumdelen 
av ån. 

I en tjock volym kan man få reda på allt om översvämningsrisker och allt om den framtida 
kommande verkligheten. Men utan vetskapen om, att detta redan finns i stadshuset, så 
planeras det av politikerna oöverskådliga och miljöförstörande byggnationer i denna lilla 
staden Ängelholm! 

Kommentar: En översvämningskatering för Rönne å är genomförd under detaljplanearbetet för att 
säkerställa att byggnation kan ske på säkert sätt. Utredningen har resulterat i en reglering av golvnivån för 
att minimera risken för översvämningsskador.  

 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
 Exploateringsavtal 

 

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Vejby 135:174  
 Boende i fastigheten Näktergalen 17  
 Boende i fastigheten Rönnen 2  

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Boende Näktergalen 17 
 Fastighetsägare till Vejbystrand 135:174 
 Fastighetsägare till Alen 2 
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 
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BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Alen 2 
 Boende Rönnen 2  
 Boende Näktergalen 17 
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 

 
 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson 
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 12 november 2018. 
 
 
Pontus Swahn  Jenni Wehrmann Edvin Hansson 
Stadsarkitekt   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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Detaljplan för Rönnen 2 m.fl, 
Nybroområdet, Ängelholm, Ängelholms 
kommun  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

GRANSKNINGSHANDLING 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 21 november till och med 19 december 
2016. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i 
Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 23 
november 2016. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 13 december 2016. 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Öresundskraft, 2016-12-19 
 Skanova, 2016-12-19 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2016-11-21 
 NSR, 2016-11-29 
 Hyresgästföreningen Nordvästskåne, 2016-11-30 
 Lantmäteriet, 2016-12-08 
 Fastighetsägare till Vejbystrand 135:174, 2016-12-09 
 Boende i fastigheten Näktergalen 17, 2016-12-14 
 Boende i fastigheten Rönnen 2, 2016-12-19 
 Länsstyrelsen Skåne, 2016-12-20 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 

MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen, 2016-12-20 
Rönne å omfattas av riksintresse för naturvård och friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
Av planhandlingarna framgår att förändringen inte bedöms medföra någon skada på 
riksintressena. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte har beskrivit den påverkan 
som planen kan innebära på riksintressenas utpekade värden, om denna påverkan är 
negativ samt om planens genomförande kan komma att utgöra påtaglig skada på 
riksintresset. Detta måste redovisas i kommande planarbete. 
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Kommentar: 
Planbeskrivningen redovisar i granskningshandlingarna på ett tydligare sätt riksintressena och vad de 
innebär för aktuellt planområde. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte utgöra någon påtaglig 
skada på riksintressena. 
 
Det framgår av planhandlingarna att strandskydd inträder vid Rönne å när gällande 
detaljplan upphävs. Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan 
förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. De särskilda 
skälen är desamma som vid dispensgivning. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt 
som avses med planen ska väga tyngre än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen har 
skyldighet att i samrådet verka för att strandskyddet inte hävs i strid med 7 kap. 18 c-g §§ 
miljöbalken. Länsstyrelsen ska också pröva kommunens beslut att upphäva strandskyddet i 
en detaljplan om det befaras att strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser. 
Det är endast själva förfarandet för upphävandet av strandskyddet som regleras i plan- och 
bygglagen. De lagliga förutsättningarna för att upphäva strandskyddet i detaljplan regleras i 
7 kap. miljöbalken. 
 
Kommunens intention är att delvis upphäva strandskyddet genom planbestämmelse för 
kvartermark för bostäder samt allmän platsmark. För upphävandet åberopar kommunen 
särskilt skäl nr 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Kommunen bedömer att intresset att ta området i anspråk enligt 
planförslaget väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunen anser även att föreslagen 
exploatering är ett angeläget allmänt intresse som tillgodoser kommunens behov av 
tätortsutveckling. 
 
Ån är ett näringsrikt och bitvis ett fint meandrande vattendrag med en lång 
sammanhängande strömsträcka med naturliga forsar och delvis ovanligt ostörd hydrologi. 
Längs ån finns även partier med omfattande översvämningsmarker. Det förekommer flera 
sällsynta geologiska formationer och det mosaikartade landskapet erbjuder stora 
skönhetsvärden. Ån är Skånes bästa laxförande vattendrag och hyser ett ursprungligt 
fiskbestånd med ett stort antal fiskarter samt en rik bottenfauna. Bland annat är ån mycket 
populär bland både kanotister och fritidsfiskare. Rönne å omfattas av riksintresse för 
naturvård och friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken, samt fisk- och musseldirektivet. 
Rönne å har i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” pekats ut av 
Naturvårdsverket som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Skalfynd från 2004 tyder på 
att den starkt hotade arten tjockskalig målarmussla fortfarande kan förekomma. Rönneåns 
dalgång har stor betydelse för fågel, både som rast- och häckningslokal. Det finns bl.a. 
rödlistade arter som forsärla, strömstare, och kungsfiskare. 
 
Länsstyrelsen finner att det åberopade särskilda skälet för att upphäva strandskyddet är 
godtagbart för den del som idag är ianspråktaget med bostadshus samt lokalgata, dvs. 
Garvaregatan. För resterande strandområdet, som idag består av naturmark med träd, anser 
Länsstyrelsen att det åberopade särskilda skälet inte är godtagbart. Länsstyrelsen finner att 
det tätortsnära strandskyddsområdet vid Rönne å, både har befintliga och framtida 
betydelse för friluftslivet samt växt- och djurlivet. Länsstyrelsen anser även att intresset av 
att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen inte väger tyngre än 
strandskyddsintresset. 
 
Kommentar: 
I granskningshandlingarna har texten om strandskydd ändrats. En ny bedömning har gjorts att 
strandskyddet kan upphävas enligt punkt 5 – att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
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angeläget allmänt intresse. Vidare resonemang om detta finns i planbeskrivningen. 
 
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att detaljplanen i sin nuvarande form kan ge skäl för 
ingripande enligt 11 kap. 10-11§ PBL med avseende på hanteringen av strandskyddet. 
 
Av planhandlingarna framgår att det kan bli aktuellt med åtgärder intill och i Rönne å som 
urgrävningar, grundläggningar på plintar och spontning. Detta kan komma att ske i 
vattenområden eller påverka grundvattennivåerna. Uppförande av anläggningar i 
vattenområden definieras som vattenverksamhet. Med vattenområde avses ett område som 
täcks av vatten vid högst förutsebara vattenstånd. Kommande handlingar bör redovisa vilka 
tillstånd som kan bli aktuella att söka. Vattenverksamheter är generellt tillståndspliktiga, 
men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga. Vattenverksamheter handläggs av 
länsstyrelsens Fiske- och vattenvårdsenhet. 
 
Kommentar:  
Det framgår i planbeskrivningen att det för all vattenverksamhet gäller generell tillstånds- eller 
anmälningsplikt samt att detta ska anmälas till Länsstyrelsen innan verksamheterna påbörjas. 
 
Lantmäteriet, 2016-12-08 
I syftet framgår att tre bostadshus ska uppföras vilket inte styrs av planbestämmelserna. 
 
Det markområde som ska överföras från fastigheten Rönnen 2 till kommunens fastighet 
Ängelholm 3:29 blir föremål för inlösen av allmän plats. Det bör framgå att kommunen har 
rättighet och skyldighet att lösa in den allmänna platsen. Kommunen har också en 
skyldighet att stå för förrättningskostnaderna och även betala ersättning för markområdet. 

 
I plankartan finns ett u-område. Om ledningsrätt ska bildas bör detta framgå som en punkt 
under genomförandefrågor. 
 
Kommentar:  
Planens syfte har reviderats i granskningshandlingarna. Ett specifikt antal bostadshus nämns inte längre. 
 
Informationen angående inlösen av allmän plats, förrättningskostnader och ersättning har förtydligats i 
planbeskrivningen. 
 
Plankartan innehåller inte längre något u-område. 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2016-11-21 
Kommer flerbostadshusen byggas med 4 våningar eller fler ska brandvattenförsörjning 
finnas med maximalt avstånd om 150 m mellan brandposter och avståndet mellan 
brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Om avsteg ska 
göras från VAV P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och 
avloppsverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. 
 
Kommentar:  
Det finns brandposter längs Garvaregatan som uppfyller ovanstående krav. 
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Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2016-11-29 
Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. 
Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta för 
källsortering.  
 
Kommentar:  
Avfallsutrymmena är tänkta att placeras tillgängligt i nära anslutning till Garvaregatan. 

LEDNINGSÄGARE 
TeliaSonera Skanova Access AB, 2016-12-19 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte. Vi har därför inget att invända mot 
detaljplanen. 
 
Kommentar:  
Noterat. 

 
Öresundskraft AB, 2016-12-19 
Öresundskraft har ingen erinran mot förslaget. 
 
Kommentar:  
Noterat. 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
Norra Skånes Hyresgästförening, 2016-11-30 
Vi ser inte det är den lämpligaste platsen att bygga på. Men om ni tänker bygga hoppas vi 
att man gör som Göteborgs Stad och bygger på max 1000 kr/kvm per år på en mycket 
attraktiv tom i Göteborgs hamn. 
 
Kommentar:  
I detaljplanen regleras själva användningen av mark- och vattenområden. Vilken nivå kostnaderna 
hamnar på är i slutändan upp till fastighetsägaren att bestämma. 
 
Fastighetsägare till Vejby 135:174, 2016-12-09 
1. Ängelholmshems planerade husrad på slänten mot Rönneå kan inte godtas på grund av 
närheten till ån och översvämningsrisken. Bil. 1 visar en sådan risk. Bilden är tagen från 
Pyttebron för många år sedan. All senare information om risken för stigande vattennivåer 
skall inte ignoreras. 
 
Kommentar: 
Kommunen har i samband med planarbetet tagit fram en översvämningskartering för Rönne å. I 
karteringen bedöms scenariot med ett framtida klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å kombinerat med 
framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i Skälderviken vara lämpligt för planering av framtida 
bostäder. Utifrån scenariot har två stycken olika tvärsektionen tagits vid Pyttebron och Nybron. Dessa 
visar att vattnet riskerar att stiga till +3,44 respektive 3,47 meter. I detta projekt har det till följd av 
detta bedömts att lägsta nivå på färdigt golv ska ligga minst +0,3 meter högre än den högsta beräknade 
vattennivån i syfte att skydda byggnaderna vid en eventuell översvämning. 
 
2. Grundförhållandena i området beskrivs inte heller vara det idealiska, utbyte av jord 
behövs. Leca eller annat material skall ersätta och grundlig pålning måste göras. Detta talar 
inte för att det är lämpligt att bygga här. 
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Kommentar:  
En geoteknisk undersökning har utförts i syfte att utreda hur byggnaderna kan anläggas. För att kunna 
genomföra planförslaget har ett antal lämpliga alternativ, med hänsyn till markens beskaffenhet, redovisats. 
 
3. Det befintliga huset längs Garvaregatan och dess invånare är inte heller tillfreds med att 
deras grönområde försvinner, deras frihet att vistas bland träden på backen blir helt 
förstörd av den planerade nybyggnationen. 
Miljöbalkens Kap.3 speciellt § 6 åberopar jag här, vilken lyder ”Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården skall skyddas mot åtgärder, som avses i 
första stycket.” 
 
Kommentar: 
I miljöbalkens 3 kapitel 6 § som nämns ovan anges områden som är av nationell betydelse för vissa 
samhällsintressen och klassas därmed som riksintressen. För denna detaljplan finns två olika riksintressen 
som är kopplat till Rönne å - friluftsliv och naturvård. I planbeskrivningen redogörs för vilket värde som 
riksintressena skyddar och hur planen påverkar det. Sammantaget så bedöms planförslaget inte utgöra 
någon påtaglig skada på riksintressena. 
 
4. Här kommer jag in på speciellt naturvården, då detta lilla skogsområde har en lokal med 
fladdermöss, som är fridlysta. Inflygningen sker från åsidan. De kan inte komma in från 
Garvaregatan, då huskropparna ligger i vägen! Planen kan överklagas. 
 
Kommentar: 
Inom ramen för planarbetet så har en fladdermusinventering utförts för att utreda om det finns fladdermöss 
som påverkas av föreslagen exploatering. Inventeringen av fladdermusfaunan inom fastigheten visade att 
inga fladdermöss hade sina dagtillhåll eller kolonier inom området. Fladdermössen jagade framförallt i 
zonen närmast stranden samt över ån. I planbeskrivningen finns förslag på åtgärder för att fladdermössen 
ska kunna få en ersättning till följd av träden som avverkas. 
 
Jag har tidigare föreslagit Planenheten, att man skulle kunna flytta Ängelholmshems 
byggnationer till Rönnen 1. Den kan då läggas högre upp mot Garvaregatan, risken för 
översvämningar kan då kanske elimineras och en enhetlig stadsplanering göras för området 
med Garvaregatan som utgångspunkt, som är klassad i bevarandeplanen Klass 1. 

 
Vi sparar hela den fina åpromenade med de vackra träden, som utgör en pendang 
tillsammans med den nyrenoverade Pyttebron och naturparken därintill. 
 
Kommentar: 
Det pågår för närvarande en annan planprocess för fastigheten Rönnen 1. Fastighetsägaren har i detta 
planärende även haft en vilja att vidareutveckla sin befintliga fastighet, Rönnen 2. 
 
Boende i fastigheten Näktergalen 17, 2016-12-14 
Eftersom Ängelholms Kommun inte har någon antagen Grönstrukturplan, bör det 
redovisas var och hur många träd som kommer planteras som ersättning för fällda träd! 
Dessutom bör man inventera och redovisa djur- och fågellivet på området. 
 
Kommentar: 
Inför antagandeskedet utreds vidare hur en kompensation kan säkerställas i genomförandet av 
detaljplanen. 
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Dagvatten från nya tak och framförallt den nya stora parkeringsplatsen som kommer att 
anläggas, bör inte få sitt utlopp i Rönne å. Denna snålhet kan få alvarliga konsekvenser vid 
t.ex. olje-eller drivmedelsläkage från fordon. Dagvatten skall tas om hand på ett modernt 
och miljösäkert sätt och ej släppas ut i ån. Detta skall redovisas. Man måste beakta att de 
befintliga trädens rotsystem idag har en god upptagningsförmåga av regn- och dagvatten. 
 
Marginalen 3 dm till golv i bostad vid högsta beräknade vattennivå i ån är snålt tilltagen! 
 
Kommentar: 
Reningsbehovet av dagvatten har bedömts enligt gällande dagvattenpolicy vilket vidare beskrivs i 
planbeskrivningen. Plankartan reglerar även att en maximal andel av markytan får hårdgöras vilket 
därmed även ställer krav på ett lokalt omhändertagande av dagvatten ifall värdet överskrids. 
 
Marginalen är beräknad utifrån att byggnaderna ska skyddas vid en eventuell översvämning. I 
översvämningskarteringen har kombinationer av 100-årshändelser gjorts, vilket innebär att den 
sammanlagda återkomsttiden blir betydligt längre och därmed sannolikheten mindre. 
 
Avstånd från husfasad till tomtgräns i öster (mot ån) är för snålt tilltagen. Fasaderna 
kommer att ”tränga sig på” åpromenaden och vistelse på balkongerna kommer att bli 
obekväma för boende. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med en sektion som visar förhållandet mellan Rönne å, åpromenad 
och byggnader vid den ”smalaste” platsen. Notera att regleringen av lägsta tillåtna nivå på färdigt golv har 
en positiv inverkan på detta eftersom byggnaderna hamnar på nivån +3,8 meter medan åpromenaden ligger 
kvar på cirka +2,0 meter. Det krävs därmed att marken släntas upp vilket kan skapa en tydlighet 
mellan allmän plats och kvartersmark. 
 
Smyghöjningen av byggnadshöjd genom att tillåta en takvåning är fel. Detta betyder 
dessutom att fler än de omtalade 24 lägenheterna kommer att kunna byggas och det strider 
ju mot planens syfte! Högsta tillåtna nockhöjd enligt planen är +13,0 och det räcker så! 
Egenskapsbestämmelse V1 stryks ur plankartartan! 
 
Kommentar: 
Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra nya bostäder i form av mindre flerbostadshus. 
Takvåningen är inte tänkt att bli en enskild bostad utan ska istället kopplas samman med lägenheten 
under. Något som har varit viktigt i bedömningen av byggnadernas höjd är att de inte ska vara högre än 
nockhöjden i det befintliga hyreshuset. Även fast en takvåning tillåts så kommer denna inte bli högre. 
 
Det finns ingen anledning att överlåta och sälja av stadens parkmark. Som medborgare i 
kommunen motsätter jag mig förslaget att överföra mark från Ängelholm 3:29 till Rönnen 
2. Hade man haft ambition att bevara enstaka träd och integrera grönska bland nya 
byggnader så hade man kunnat acceptera överlåtelse.  
 
Kommentar: 
Genom fastighetsreglering föreslås kommunen och fastighetsägaren genomföra ett byte av mark. Kommunen 
kommer därmed att få en andel ny parkmark. Det bör även noteras att större delen av det befintliga 
trädbeståndet ligger inom befintlig fastighetsgräns av Rönnen 2 och tillhör därmed fastighetsägaren. 
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Detaljplanen för Rönnen 2 är en våldsam exploatering av detta lilla begränsade 
markområde. Projektet är miljöförstörande och främjar inte en hållbar utveckling av staden. 
Planen medför en betydande miljöpåverkan och strider mot Miljöbalkens 6 kap. 11 §. 
 
Kommentar:  
Kommunen har gjort bedömningen att planen inte medför en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. 
De frågor som uppkommit hanteras inom ramen för detaljplanen. 
 
Boende i fastigheten Rönnen 2, 2016-12-19 
Jag tycker inte att Rönnen 2 ska bebyggas. Ser hellre att träden blir kvar så som de är idag. 
Den kontakt med Rönneå, som de befintliga lägenheterna på Rönnen 2 har (höst till vår) 
kommer att försvinna. Även den grönska som blir på sommaren kommer att ersättas med 
en tegelvägg. Som boende på fastigheten tycker jag det är bättre med den grönskande vägg 
som träden ger sommartid än den tegelvägg som kommer ersätta träden, om nu dessa hus 
ska byggas. 
 
Ett förslag är att istället placera dessa tre hus på växthustomten. 
 
Kommentar:  
Synpunkten är noterad. Genomförandet av aktuellt planförslag kommer att innebära konsekvenser för 
träden kopplat till Rönnen 2. I detta fall har värdet av trädens bevarande vägts mot behovet av 
tätortsutveckling. För att behålla viktiga siktlinjer så reglerar plankartan att bostadshusen ska placeras 
minst 10 meter från varandra. Detta kommer innebära en luftighet men även stärkt kontakt mellan 
befintligt flerbostadshus och Rönne å. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
Plankarta 
 ”u-området” är borttaget. 
 Planområdet har utökats och omfattar nu även Alen 1 samt mer mark kopplat till 

Ängelholm 3:29 och 3:1. 
 Markytan som får hårdgöras höjs från 30 till 40% till följd av en större fastighet. 
 Förändrad gränsdragning mellan allmän platsmark och Rönnen 2. 
 Största byggnadsarea per bostadshus utökas från 300 m2 till 330 m2. 
 Takvåning/vindsvåningens storlek utökas från 15 till 20 % av respektive takyta. 
 Högsta nockhöjd för flerbostadshusen ökas från +13,0 till +13,5 meter. 
 Minsta avstånd mellan flerbostadshusen utökas från 8 till 10 meter. 
 Uteplatser och balkonger samt hur mycket de får skjuta ut över prickmark utökas från 1 

till 2 meter. 
 Tillagd planbestämmelse om mark som inte får användas för parkering. 
 Tomtindelningen upphävs även för Alen 1. 

 
Planbeskrivning 
 Planbeskrivningen har generellt blivit uppdaterad och fått nya rubriker. 
 Förtydligade ställningstaganden kopplat till riksintressen. 
 Ändrat särskilt skäl kopplat till upphävandet av strandskydd. 
 Information angående inlösen av allmän plats, förrättningskostnader och ersättning har 

förtydligats. 
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NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Vejby 135:174 
 Boende i fastigheten Näktergalen 17 
 Boende i fastigheten Rönnen 2 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Joacim Dahlberg. 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 15 augusti 2018. 
 
 
   
Pontus Swahn  Helena Östling Joacim Dahlberg 
Stadsarkitekt   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. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 361                  Dnr   KS 2018/824

Fastighetsreglering av mark från Munka Ljungby 34:6 till Sågen 2

Ärendebeskrivning
Kommunen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering av ca 2000 m² 
industrimark från kommunägda fastigheten Munka Ljungby 34:6 till Sågen 2 vilken ägs av 
Envir AB. Ersättning för den överförda marken ska utgå med 100 kr/m².

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 9 november 2018.
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. 

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Åsa Larsson (S), Eric Sahlvall (L), Ola 
Carlsson (M), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Envir 
AB, ägare till Sågen 2.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med tre överenskommelser i original



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-11-09
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

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

Mark- och exploateringsingenjör
Annika Andersson
0431-468981
annika.andersson3@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Fastighetsreglering av mark från Munka Ljungby 34:6 till Sågen 2 
(Envir AB)

Ärendebeskrivning
Kommunen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering av ca 2000 m² 
industrimark från kommunägda fastigheten Munka Ljungby 34:6 till Sågen 2 vilken ägs av 
Envir AB. Ersättning för den överförda marken ska utgå med 100 kr/m².

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 9 november 2018.
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. 

Utredning
Envir AB köpte år 2016 fastigheten Sågen 2 inom Tofta industriområde. Bolaget har 
efterfrågat ytterligare industrimark för att kunna expandera sin verksamhet. Överenskommelse 
om fastighetsreglering har träffats med bolaget om att förvärva ytterligare ca 2000 m² öster om 
fastigheten. Marken är i gällande detaljplan utlagd som mark för industri och kontor, samma 
ändamål som nuvarande Sågen 2. Ersättning ska utgå med 100 kr/m² vilket är samma 
markpris som vid tidigare försäljningar i området. Envir AB betalar förrättningskostnaderna 
för fastighetsregleringen. I dagsläget finns det inga andra intressenter till marken.

Envir AB arbetar inom återvinningsbranschen och bolaget är speciellt inriktat mot analyser av 
sopors innehåll. Återvinningsmaterialet sorteras i olika fraktioner, vägs och analyseras på olika 
sätt. Företaget anlitas både av kommuner och av företag som producerar olika typer av avfall.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Envir 
AB, ägare till Sågen 2.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)
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2018-11-09

 

  KS  2018/824

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

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

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:

Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med tre överenskommelser i original



Överenskommelse om fastighetsreglering 

Denna överenskommelse om fastighetsreglering har ingåtts mellan ägarna av: 

Munka Ljungby 34:6 

och 

Sågen2 

Ängelholms kommun 
Östra vägen 2 
262 80 Ängelholm 

EnvirAB 
Gesällgatan 11 
266 32 Munka Ljungby 

Agarna till berörda fastigheter är överens om följande: 

(212000-0977) 

(556813-3440) 

1(3) 

F as tighetsreglering Från Munka Ljungby 34:6 överförs rödmarkerad figur om ca 2000m2 

på kartskiss nedan till Sågen 2. 

Ersättning 

• 

Agaren av Sågen 2, Envir AB ska betala 
100 kronor/rn2 till ägaren av Munka Ljungby 34:6, Ängelholms 
kommun. 



Arrende 

Tillträde 

2(3) 

Ersättningen ska betalas senast 30 dagar efter att förrättningen vunnit 
laga kraft. Om betalningen sker därefter betalas ränta enligt 6 § 
räntdagen från förfallodagen tills betalning sker. 

Del av berört område är belastat av ert oinskrivet jordbruksarrende 
(bilaga l) som löper fram till 2019-02-14 då arrendet upphör utan 
uppsägning. I det fall fastighetsbildningen genomförs innan detta 
datum, ska arrendet fortsatt gälla i överförd mark. 

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

Ansökan om förrättning Ängelholms kommun ansöker om fastighetsreglering j enlighet med 
denna överenskommelse. Ägarna till Sågen 2 bitt:äder bärmed 
ansökan. Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av ägaren till 
Sågen 2. 

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

Ängelholm 2018- l O - 2 ?
För Envir AB, Sågen 2 

~--·········· · ·· · ······ · · 
~~3 r'Y! ... L 0e .r.r.c:t:? 

Ängelholm 2018-
För Ängelholms kommun, 
Munka Ljungby 34:6 



Arrendestället 

Arrendetid 

Avgift 

stödrätter 

Förbud mot uthyrning 
mm 

;JFr o{s 

l (3) 

AVTAL OM JORDBRUKSARREND E (korttid) 

§ l 

Jordägare: 

Arrendator: 

Ängelholms kommun, 
262 80 ÄNGELHOLM 

Thomas Roos 
Brandsvigs gård 
Tåstarpsv .249 
266 92 Munka Ljungby 

Arrendeställe: Del av fastigheten Munka Ljungby 34:6, 
ca 12 ha. 

§2 

Ytor som är markerade med blå färg 
odlas gratis. 

Arrendetiden utgör Il månader, räknar från tillträdesdagen, 
som är 2018-03-14. 

§3 

Arrendeavgiften utgör 38 380 kronor för 11 månader. 
A v giften skall betalas i förskott, hälften den 15/4 och 
hälften den 15/10. Utöver arrendeavgiften tillkommer för 
varje tillfälle enligt lag gällande mervärdeskatt. 

§4 
stödrätter för de arealer som markerats med blå färg är 
arrendatoms egendom. 

§ 5 
Utan jordägarens skriftliga medgivande får arrendator icke 
upplåta nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta. 
Häri inbegripes även den rätt att hyra ut ledigt utrymme i 
arrenderad byggnad eller upplåta område av ouppodlad 
mark till upplagsplats eller för liknande ändamål, som 
eljest skulle följa av 8 kap 19 § och 8 kap 20 §jordabalken. 

g:\shu at mark\arrcndc\arrende kort\thomas roas munk a Ijungby J4x6 20 18.do~.:x 



Säkerhet 

Optionsrätt 

Hänvisning till 
jordabalken 

3(3) 

§ 13 

För rätta fullgörandet av arrendatorns skyldigheter enligt 
detta avtal skall arrendatorn, om jordägaren så fordrar, vid 
detta avtals undertecknande ställa godtagbar säkerhet. 

§ 14 

Under förutsättning att arrendestället vid arrendetidens slut 
ånyo skall upplåtas för samma ändamål och arrendatom 
ordentligt fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet, har han 
företrädesrätt framför andra att på tid och villkor, som då 
bestäms, fä upplåtelsen förlängd. 

§ 15 

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 9 kap jordabalken eller eljest i 
lag stadgas om jordbruks arrende. 

Ängelholm 2018- G1~ 1... 

Bevit~f 

/1i..:l!i;;./ ............ ~ .. 
Ängelholm 2018- O l - 1-s-

Thomas Roos 

Arrendator 

Bevittnas: 

g:\shu al mark\anendc\anoode kort\thomaa roos munka ljungby 34x6 20l8 .docx 
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Översiktskarta

 

Karta som visar fastighetsreglering till Sågen 2 i Tofta industriområde 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 5                  Dnr   KS 2018/922

Försäljning samt markanvisning av Strövelstorp 5:155, 5:156, 
5:158, 5:159, 5:167 och 5:168 till Stenhus HE AB

Ärendebeskrivning
Stenhus HE AB önskar förvärva två tomter belägna inom detaljplanerat område i 
Strövelstorp, ”Klockaregården”. De önskar även markanvisning av ytterligare fyra tomter 
inom samma område. Avsikten är att uppföra parhus för försäljning med äganderätt.
Tomterna är idag tillgängliga i kommunens tomtkö.
Köpeavtal samt markanvisningsavtal har tagits fram och undertecknats av Stenhus HE AB

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten 21 december 2018.
Köpeavtal Strövelstorp 5:155
Köpeavtal Strövelstorp 5:156
Markanvisningsavtal Strövelstorp 5:158, 5:159, 5:167 och 5:168
Kartskiss som visar tomter för köp respektive markanvisning
Referensobjekt Stenhus HE AB 
Preliminär ritning för parhus

Yrkanden 
Lis Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Ola Carlsson (M), Johan Wifralius (SD), Linda 
Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Sara Gigja (V) och Åsa Larsson (S) instämmer i yrkandet. Åsa 
Larsson (S) begär och beviljas att lämna protokollsanteckning enligt nedan.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättade köpeavtal avseende Strövelstorp 5:155 och 5:156.

att godkänna upprättat markanvisningsavtal avseende Strövelstorp 5:158, 5:159, 5:167 och 
5:168. 

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende 
Strövelstorp 5:158, 5:159, 5:167 och 5:168

_____

Protokollsanteckning
Det är bra att det byggs parhus i Strövelstorp. Det bör göras tydligt för företaget att den ritning som man 
hänvisar till i tjänsteskrivelsen kan innebära att man överskrider den byggrätt som medges i detaljplanen.
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen, genom Åsa Larsson (S)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: Mark- och exploateringsenheten, med två 
exemplar av köpeavtalen samt markanvisningsavtalet i original



TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Mark- och exploateringsingenjör
Annika Andersson
0431-468981
annika.andersson3@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Försäljning samt markanvisning av Strövelstorp 5:155, 5:156, 
5:158, 5:159, 5:167 och 5:168 till Stenhus HE AB

Ärendebeskrivning
Stenhus HE AB önskar förvärva två tomter belägna inom detaljplanerat område i 
Strövelstorp, ”Klockaregården”. De önskar även markanvisning av ytterligare fyra tomter 
inom samma område. Avsikten är att uppföra parhus för försäljning med äganderätt.
Tomterna är idag tillgängliga i kommunens tomtkö.
Köpeavtal samt markanvisningsavtal har tagits fram och undertecknats av Stenhus HE AB

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten 21 december 2018.
Köpeavtal Strövelstorp 5:155
Köpeavtal Strövelstorp 5:156
Markanvisningsavtal Strövelstorp 5:158, 5:159, 5:167 och 5:168
Kartskiss som visar tomter för köp respektive markanvisning
Referensobjekt Stenhus HE AB 
Preliminär ritning för parhus

Utredning
Stenhus HE AB har kontaktat mark- och exploateringsenheten med en vilja att förvärva sju 
tomter i Strövelstorp för uppförande av parhus. Stenhus HE AB vill uppföra parhus som 
sedan säljs med äganderätt. Tomterna kommer att avstyckas så att varje bostad ligger inom en 
egen fastighet. 

Köpeavtal har upprättats avseende två tomter och markanvisningsavtal har upprättats för 
ytterligare fyra tomter. 

Detaljplan för området ”Klockaregården” vann laga kraft i september 2013 och tomterna 
lades ut i kommunens tomtkö hösten 2015. Sedan dess har endast en tomt sålts och i övrigt 
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har inga försäljningar till privatpersoner skett. Istället har tre tomter sålts till AB 
Ängelholmslokaler och för tre av tomterna pågår planändring för att möjliggöra en förskola. 

Förhoppningsvis kan bebyggelsen hjälpa till att skapa ett större intresse från allmänheten och i 
förlängningen att resterande område i detaljplanen kan färdigställas (utbyggnad av resterande 
infrastruktur och bildande av tomter till tomtkön). Det är idag en kostnad för kommunen att 
äga obebyggda tomter i form av fastighetsskatt, oanvända ledningar m.m.

Utöver de sex tomterna som Stenhus HE AB önskar förvärva finns det fyra tomter kvar i 
tomtkön för privatpersoner. Detaljplanen medger även utbyggnad av ytterligare en etapp som 
skapar 18 tomter. Försörjningen till kommunens tomtkö i området är tryggad även utan de 
tomter som Stenhus HE AB önskar förvärva. 

Stenhus HE AB
Stenhus HE AB är ett Helsingborgsföretag som bildades år 2016 och som uppför villor och 
radhus. För närvarande uppförs bland annat radhus i Sjöbo. Byggnationen i Strövelstorp är 
företagets första etablering där de själva ska äga fastigheterna under byggnationen.  
Se dokument med referensobjekt samt preliminär ritning som visar hur byggnationen är tänkt 
att utformas. 

Köpeavtal
Köpeavtal har tecknats avseende Strövelstorp 5:155-5:156. Som villkor för köpeavtalets 
giltighet gäller att bygglov ska vara beviljat senast 2019-07-01. Köparna ska inom 1,5 år 
påbörja byggnation, annars utgår vite motsvarande köpeskillingen. 

Tomtpriset i aktuellt område är av fullmäktige bestämt till 325 000 kronor inklusive 
anläggningsavgift för VA-anslutning. VA-avgiften utgör ca 88 000 kr vilken bryts ut. Istället 
erläggs VA-avgift vid byggnation.
Priset per tomt exklusive VA blir då 237 000 kronor. 

Markanvisning 
Markanvisningsavtal har träffats där företaget under en tid av 1,5 år har ensamrätt att 
förhandla med kommunen om slutligt förvärv av Strövelstorp 5:158, 5:159, 5:167 och 5:168. 
För förvärv av fastigheterna ska företaget ha påbörjat byggnation på de redan förvärvade 
tomterna. Det ska ha utförts på ett för området positivt sätt och med god kvalité. Kommunen 
avgör om företaget ska få fortsatt förtroende att uppföra bebyggelse inom området. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättade köpeavtal avseende Strövelstorp 5:155 och 5:156.

att godkänna upprättat markanvisningsavtal avseende Strövelstorp 5:158, 5:159, 5:167 och 
5:168. 

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende 
Strövelstorp 5:158, 5:159, 5:167 och 5:168

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:

Mark- och exploateringsenheten, med två exemplar av köpeavtalen samt 
markanvisningsavtalet i original



   

Översiktskarta som visar aktuella tomter för köp och markanvisning.    

 



   

Kartskiss som visar köp respektive markanvisningar för Stenhus HE AB.   

 



Wc/bad

Tvätt/teknik

Gwc

Tm

Tt

Panna

Sov 10.1m2

Sov 11.1m2

F K

G

Sov 11m2

Allrum

A001

SIGN

DWG NR

sign:

2018-11-27

1:100 (A3)

DATE

SCALE

Kök

Entrè

G

G G

A-A

Murade ytterväggar,vitputsade
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Mellan Ängelholms kommun (”kommunen”) och Stenhus HE AB (559074-0113) (”Bolaget”), har 

träffats följande 

Markanvisningsavtal ”Klockaregården” 
1 § Bakgrund 

Stenhus HE AB har under hösten 2018 framfört önskemål om att förvärva sju tomter inom det 

detaljplanerade området ”Klockaregården” i Strövelstorp. Tomterna ligger för närvarande ute i 

kommunens tomtkö för privatpersoner. Då efterfrågan på tomter inom området varit låg ser kommunen 

positivt på att bolaget uppför parhus som sedan säljs med äganderätt. Efter diskussioner har det ansetts 

skäligt att bolaget först förvärvar tre tomter. Köpeavtal träffats avseende Strövelstorp 5:155, 5:156 och 

5:157. Bolaget erhåller markanvisning för ytterligare fyra tomter enligt detta avtal.   

 

2 § Syfte 

Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för framtida 

marköverlåtelse av Stövelstorp 5:158, 5:159, 5:167 och 5:168. Genom markanvisningsavtalet anges 

också de förutsättningar som gäller för att markanvisningen skall fullföljas med en marköverlåtelse. 

3 § Markanvisning och giltighet 

Markanvisningen innebär att bolaget, under en tid av 1,5 år från och med att avtalet undertecknats och 

godkänts av kommunfullmäktige, har ensamrätt att förhandla med kommunen om slutligt förvärv av 

fastigheterna. Om en sådan överlåtelse inte har skett mellan parterna senast vid ovan angiven tid 

upphör detta avtal att gälla såvida kommunen inte medgett en förlängning.  

 

Avtalets giltighet villkoras av att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. Om så inte sker ska 

avtalet till alla delar vara förfallet.  

Kommunen har rätt att återta markanvisningen under den angivna perioden om det är uppenbart att 

bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid 

markanvisningen, eller om kommunen och bolaget inte kan komma överens om villkoren för en 

marköverlåtelse. Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någon part 

om detta avtals giltighet löpt ut eller om kommunen på ovan angivna grunder återtar markanvisningen.  

Bolaget har angett att fastigheterna ska bebyggas med parhus. Utformningen ska vara vitputsade 

stenhus i ett plan. Parhusen ska säljas med äganderätt när avstyckning skett så att respektive enhet 

ligger inom egen fastighet. Om bolaget avser att byta hustyp, upplåtelseform, ändra utformning eller 

utförande på bebyggelsen inom fastigheterna skall detta skriftligen anmälas till kommunen som sedan 

tar ställning till om ändringen kan godkännas.  

4 § Förutsättningar för att markanvisningsavtalet ska fullföljas med marköverlåtelse 

Avsikten med att bolaget inte förvärvar samtliga sju tomter direkt är att förhindra att tomterna inte 

bebyggs i den takt som kommunen önskar. Även att säkerställa att bolaget har förmåga att uppföra 

byggnationen med god utformning och kvalité då det vid byggnation av samtliga sju tomter kommer 

att bli den dominerande bebyggelsen i området.   

 

Köpeavtal ska tecknas efter förfrågan från bolaget om att förvärva ytterligare tomter. Kommunen 

avgör om bolaget får fortsatt förtroende att uppföra bostäder inom området. Till grund för beslutet 



ligger att bolaget ska ha påbörjat byggnation på de tre förvärvade tomterna och att det skett på ett för 

området positivt sätt och med god kvalité.  

5 § Kommande marköverlåtelse 

Villkor 

Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall regleras i ett köpeavtal. Tillträde till 

fastigheten ska ske när bygglov erhållits och köpebrev upprättats. Om kommunen och bolaget inte kan 

komma överens om formerna och villkoren för överlåtelsen äger kommunen rätt att återta 

markanvisningen utan någon rätt till ersättning för bolaget.   

Som återgångsvillkor i kommande köpeavtal ska bolaget inom viss tid ha erhållit bygglov. Det 

kommer även att anges en byggnadsskyldighet att inom 1,5 år från tillträdesdagen ha påbörjat 

byggnation. Uppfylls inte byggnadsskyldigheten utgår vite motsvarande köpeskillingen.  

Köpeskilling 

Köpeskillingen utgörs av fastställt pris i tomtkön för tomterna vid det tillfälle som köpeavtalet tecknas. 

VA-avgiften kan räknas av och betalas då istället vid anslutning. 

 

6 § Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.  

 

7 § Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas av bolaget utan kommunens skriftliga samtycke. Detta gäller även till 

bolag inom samma koncern. 

8 § Tvist 

Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

___________________  

 

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

 

Ängelholm 2019- Ängelholm 2019- 

För Ängelholms kommun i enlighet För Stenhus HE AB i enlighet med 

med giltig behörighetshandling med giltig behörighetshandling 

 

______________________ ________________________ 
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Köpeavtal – Strövelstorp 5:156 

Köpare, säljare Till Stenhus HE AB (559074-0113), Florettgatan 39, 254 67 

Helsingborg, överlåter och försäljer härmed Ängelholms kommun 

(212000-0977) Ängelholm Strövelstorp 5:156 (837 m
2
) för en 

köpeskilling av 237 000 kronor samt på följande villkor i övrigt. 

För kartskiss se bilaga 1.  

 

Villkor  Som ett villkor för köpets bestånd gäller att köparen erhåller bygglov för 

parhus. Villkoret ska vara uppfyllt senast 2019-08-01. Köparen ska 

senast 2019-04-01 ansöka om bygglov. Dröjsmål till följd av 

överklagande förlänger fristen för villkoret. 

 

Byggnadsskyldighet  Det åligger köparen att inom 1,5 år påbörja byggnation inom fastigheten. 

Med påbörjad byggnation avses att gjuten bottenplatta är färdigställd. 

 

Fullgör inte köparen detta villkor utgår ett vite motsvarande 

köpeskillingen (237 000 kronor) till säljaren. Tidsförlängning kan 

medges av säljaren när skäl därtill föreligger.  

 

Utan säljarens medgivande får köparen inte överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten fullgjorts. 

 

Tillträde och köpebrev Tillträde till fastigheten sker när giltigt bygglov erhållits och köpebrev 

upprättats. Köpeskillingen betalas på tillträdesdagen i sin helhet mot att 

säljaren överlämnar kvitterat köpebrev.  

 

Fastighetens skick Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på 

fastigheten rådande grundläggningsförhållanden. 

 

VA Anslutning ska ske till kommunala VA-nätet. Anslutningsavgift ingår 

inte i köpeskillingen.  

  

Köparen svarar för infrastrukturåtgärder som uppkommer med anledning 

av bostadsbyggnationen. Exempel på sådana åtgärder är att anlägga väg 

för in- och utfart samt ansluta el och fiber.  

 

Panträtt  Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.  

   

Fastighetens kostnader Säljaren betalar fastighetens kostnader och erhåller fastighetens intäkter 

för tiden fram till tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader 

och intäkter på köparen. 

 

Lagfart Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader 

som uppkommer med anledning av detta.  

 

Övriga bestämmelser Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund 

av övriga avtalsbrott eller för nedlagda kostnader. 

 

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

jordabalken angående köp av fast egendom och andra i förekommande 

fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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Ängelholm 2018- 

 

 

 

………………………………. 

För Stenhus HE AB 

 

 

 

 

 

 

Ängelholm 2019-       

   

För Ängelholms kommun  

 

 

……………………………. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevittnas:    

  

…………………………… 

 

 

 

Bevittnas: 

                       

……………………………  



  Bilaga 1 

Kartskiss över Strövelstorp 5:156. 
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Köpeavtal – Strövelstorp 5:155 

Köpare, säljare Till Stenhus HE AB (559074-0113), Florettgatan 39, 254 67 

Helsingborg, överlåter och försäljer härmed Ängelholms kommun 

(212000-0977) Ängelholm Strövelstorp 5:155 (818 m
2
) för en 

köpeskilling av 237 000 kronor samt på följande villkor i övrigt. 

För kartskiss se bilaga 1.  

 

Villkor  Som ett villkor för köpets bestånd gäller att köparen erhåller bygglov för 

parhus. Villkoret ska vara uppfyllt senast 2019-08-01. Köparen ska 

senast 2019-04-01 ansöka om bygglov. Dröjsmål till följd av 

överklagande förlänger fristen för villkoret. 

 

Byggnadsskyldighet  Det åligger köparen att inom 1,5 år påbörja byggnation inom fastigheten. 

Med påbörjad byggnation avses att gjuten bottenplatta är färdigställd. 

 

Fullgör inte köparen detta villkor utgår ett vite motsvarande 

köpeskillingen (237 000 kronor) till säljaren. Tidsförlängning kan 

medges av säljaren när skäl därtill föreligger.  

 

Utan säljarens medgivande får köparen inte överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten fullgjorts. 

 

Tillträde och köpebrev Tillträde till fastigheten sker när giltigt bygglov erhållits och köpebrev 

upprättats. Köpeskillingen betalas på tillträdesdagen i sin helhet mot att 

säljaren överlämnar kvitterat köpebrev.  

 

Fastighetens skick Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på 

fastigheten rådande grundläggningsförhållanden. 

 

VA Anslutning ska ske till kommunala VA-nätet. Anslutningsavgift ingår 

inte i köpeskillingen.  

  

Köparen svarar för infrastrukturåtgärder som uppkommer med anledning 

av bostadsbyggnationen. Exempel på sådana åtgärder är att anlägga väg 

för in- och utfart samt ansluta el och fiber.  

 

Panträtt  Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.  

   

Fastighetens kostnader Säljaren betalar fastighetens kostnader och erhåller fastighetens intäkter 

för tiden fram till tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader 

och intäkter på köparen. 

 

Lagfart Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader 

som uppkommer med anledning av detta.  

 

Övriga bestämmelser Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund 

av övriga avtalsbrott eller för nedlagda kostnader. 

 

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

jordabalken angående köp av fast egendom och andra i förekommande 

fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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Ängelholm 2018- 
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För Stenhus HE AB 

 

 

 

 

 

 

Ängelholm 2019-       

   

För Ängelholms kommun  
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Bevittnas:    

  

…………………………… 

 

 

 

Bevittnas: 

                       

……………………………  



  Bilaga 1 

Kartskiss över Strövelstorp 5:155.  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 6                  Dnr   KS 2018/906

Avsiktsförklaring Mars 1 samt Ängelholm 2:48 och 2:54

Ärendebeskrivning
Melin Mars 1 AB, ägare till fastigheten Mars 1, planerar att förtäta bebyggelsen inom Mars 1 
med ytterligare bostäder samt eventuellt en del centrumverksamhet som exempelvis handel, 
service och/eller vård. Förtätningen medför att befintlig gång- och cykelbana på kommunens 
fastighet i direkt anslutning till Mars 1 behöver flyttas. Möjligheterna till förtätning, en mer 
flexibel markanvändning samt en mer ändamålsenlig utformning av trafikmiljön prövas i 
detaljplan (Dnr PL17-0006, KS 2017/395). Planen har under hösten 2018 varit ute på samråd.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Melin Mars 1 AB upprättat ett förslag 
till avsiktsförklaring. Melin Mars 1 AB har undertecknat avtalet. Huvudsyftet med 
avsiktsförklaringen är att klargöra fördelningen av de ekonomiska åtaganden som följer av 
planläggning och genomförande av ny detaljplan.

Enligt avsiktsförklaringen ska delar av kommunens fastigheter Ängelholm 2:48 och 2:54 
överföras till Mars 1 (kvartersmark enligt planförslag) samt del av Mars 1 överföras till 
Ängelholm 2:54 (allmän plats enligt planförslag). Marköverlåtelserna kommer att genomföras 
via en lantmäteriförrättning. För kostnadsfördelning se utredning nedan.

Innan detaljplan antas ska exploateringsavtal tecknas mellan Ängelholms kommun och Melin 
Mars 1 AB. Exploateringsavtalet ska baseras på avsiktsförklaringen och ske i samstämmighet 
med densamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 21 december 2018
Av Melin Mars 1 AB signerad avsiktsförklaring med bilagor 
Kartskiss 

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Ola Carlsson (M), Åsa Larsson (S),Patrik 
Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Sara Gigja (V) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till avsiktsförklaring med Melin Mars 1 AB.
_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till Mark- och exploateringsenheten med två 
avsiktsförklaringar i original



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-12-21

 

  KS  2018/906

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

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

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

 

Avsiktsförklaring Mars 1 samt Ängelholm 2:48 och 2:54

Ärendebeskrivning
Melin Mars 1 AB, ägare till fastigheten Mars 1, planerar att förtäta bebyggelsen inom Mars 1 
med ytterligare bostäder samt eventuellt en del centrumverksamhet som exempelvis handel, 
service och/eller vård. Förtätningen medför att befintlig gång- och cykelbana på kommunens 
fastighet i direkt anslutning till Mars 1 behöver flyttas. Möjligheterna till förtätning, en mer 
flexibel markanvändning samt en mer ändamålsenlig utformning av trafikmiljön prövas i 
detaljplan (Dnr PL17-0006, KS 2017/395). Planen har under hösten 2018 varit ute på samråd.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Melin Mars 1 AB upprättat ett förslag 
till avsiktsförklaring. Melin Mars 1 AB har undertecknat avtalet. Huvudsyftet med 
avsiktsförklaringen är att klargöra fördelningen av de ekonomiska åtaganden som följer av 
planläggning och genomförande av ny detaljplan.

Enligt avsiktsförklaringen ska delar av kommunens fastigheter Ängelholm 2:48 och 2:54 
överföras till Mars 1 (kvartersmark enligt planförslag) samt del av Mars 1 överföras till 
Ängelholm 2:54 (allmän plats enligt planförslag). Marköverlåtelserna kommer att genomföras 
via en lantmäteriförrättning. För kostnadsfördelning se utredning nedan.

Innan detaljplan antas ska exploateringsavtal tecknas mellan Ängelholms kommun och Melin 
Mars 1 AB. Exploateringsavtalet ska baseras på avsiktsförklaringen och ske i samstämmighet 
med densamma.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 21 december 2018
Av Melin Mars 1 AB signerad avsiktsförklaring med bilagor 
Kartskiss 

Utredning
Fördelning av kostnader i samband med exploateringen ska ske i enlighet med 
beräkningsmodell, bilaga 2 till avsiktsförklaringen. Samtliga belopp utom kostnad för 
ombyggnad gata kopplad till flytt av gång- och cykelväg samt värde på färdig tomtmark är 
preliminära i beräkningsmodellen. Slutlig kalkyl fastställs i samband med exploateringsavtal.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2018-12-21

 

  KS  2018/906

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

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

Ingen ersättning ska utgå för överlåtelsen av allmän plats, detta i enlighet med riktlinjer för 
exploateringsavtal i Ängelholms kommun (Dnr 2015/925). 

Melin Mars 1 AB ska till kommunen erlägga en ersättning för kvartersmarken som utgår från 
ett tomtmarksvärde om 1 350 kronor/m² BTA. Från denna summa räknas kommunens andel 
av exploateringskostnaderna bort (detaljplan, ombyggnad gata och förrättningskostnader). 
Kommunen ersätts med andra ord för tomtmark exklusive värdestegring till följd av 
exploateringsåtgärder. I gengäld står Melin Mars 1 AB för samtliga kostnader kopplade till 
exploateringen.

Utöver flytten av gång- och cykelbana i anslutning till Mars 1 kommer även 
Margretetorpsvägen att förbättras för gång- och cykeltrafikanter i samband med planens 
genomförande. Denna del av genomförandet bekostas av Ängelholms kommun och ligger 
därför utanför denna avsiktsförklaring

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till avsiktsförklaring med Melin Mars 1 AB.

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med två avsiktsförklaringar i original
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Avsiktsförklaring 

l§Parter 

Ängelholms kommun 
Org: 212000-0977 

2 § Berörda fastigheter 

Ängelholm 2:48 och 2:54 (Ängelholms kommun) 

Mars l (Melin Mars l AB ) 

3 §Detaljplan 

Melin Mars l AB 
Org: 556965-7132 

Detaljplan för Mars l m fl, Karlslund (Dnr: PL l 7 -0006) är under perioden 2018-1 0-23 till 
2018-11-26 ute på samråd, se plankarta, Bilaga l 

4 §Syfte 

Huvudsyftet med denna avsiktsförklaring är att klargöra fördelningen av de ekonomiska 
åtaganden som följer av planläggning och genomförande av detaljplan enligt 3§ . 

Pågående detaljplan mö j tiggör for Me lin Mars l AB att genomfora en förtätning av bostäder 
inom planområdet På grund av förtätningen kommer befintlig gång- och cykelbana i 
anslutning till Mars l behöva flyttas. 

Även Margretetorpsvägen kommer att förbättras för gång- och cykeltrafikanter i samband 
med planens genomfårande. Denna del av genomförandet bekostas av Ängelholms kommun 
och ligger därfor utanför denna avsiktsförklaring. 

5 § Överlåtelser mark 

Figur l och 2 i Bilaga l, totalt ca 891 m2 kvartersmark, kommer genom fastighetsreglering 
överforas från kommunens fastigheter Ängelholm 2:48 och 2:54 till Melin Mars l ABs 
fastighet Mars l. 

Figur 3 i Bilaga l, kommer genom fastighetsreglering överföras från Mars l till Ängelholm 
2:54. Befintlig fastighetsgräns rätas upp ochjusteras till att följa användningsgräns mellan 
kvartersmark och allmän plats i planfårslaget 

För att genomföra överlåtelserna söker parterna Lantmäteriförrättning. 

6 § Ersättning mark 

Allmän plats 
Ingen ersättning ska utgå för Figur 3. Området som består av en marginell del av Mars l är 

utlagt som allmän plats i planforslaget 



K vartersmark 
En ersättning som utgår från ett tomtmarksvärde om l 350 kronor1m2 BTA kronor ska utgå till 
Ängelholms kommun för figur l och 2, se preliminär beräkningsmodell, Bilaga 2. 

Observera att samtliga belopp utom kostnaden för ombyggnad gata samt värde på färdig tomtmark är 
preliminära i beräkningsmode l!, Bilaga 2. Slutlig kalkyl fastställs i samband med exploateringsavtal 

7 § Åtaganden och kostnadsfördelning 

Allmänna platser 
Kommunen utför allmänna platser inom planområdet 

Melin Mars l AB betalar den del av kostnaderna för den allmänna platsen, som är direkt kopplade 
till flytten av gång- och cykelvägen, motsvarande 2 479 000 kronor, se kalkyl Bilaga 3 

Lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning. Melin Mars l AB och Ängelholms kommun svarar 
för förrättningskostnaderna enligt fördelning i beräkningsmodell, Bilaga 2. 

Plankostnader 
Kostnader för framtagande av detaljplanen regleras särskilt i ett planavtaL Melin Mars l AB och 

Ängelholms kommun svarar för plankostnaderna enligt fördelning i beräkningsmodell, Bilaga 2. 

8 § Exploateringsavtal 

Innan detaljplanen antas tecknas bindande exploateringsavtal mellan Ängelholms kommun 
och Melin Mars l AB. Exploateringsavtalet ska godkännas genom politiskt beslut i samband 
med detaljplanens antagande. Exploateringsavtalen ska baseras på denna avsiktsförklaring 
och ske i samstämmighet med densamma. 

9 § Giltighet 

Denna avsiktförklaring utgör inte något bindande avtal mellan partema utan syftar endast till att 
uttrycka partemas gemensamma avsikt att fullfölja intentionerna. Endera part har därmed rätt att intill 

bindande avtal träffas välja att slutföra förhandlingama utan rätt till ersättning för någon part. 

Denna avsiktsförklaring får ej överlåtas på annan utan båda parters skriftliga medgivande. 

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

För Mars l 

Ängelholm 2018- /J. -/0 

Håkan Svensson 
Melin Mars l AB 

För Ängelholm 2:48 och 2:54 
Ängelholm 2018-



" l l 
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Fl G 1 Område som överförs från Ängelholm 2:54 till Mars 1 (kvartersmark i ny DP) 
Fl G 2 Område som överförs från Ängelholm 2:48 till Mars 1 (kvartersmark i ny DP) 

FIG 1 och FIG 2 tillsammans ca 891 m2 

Fl G 3 Mark som överförs från Mars 1 till Ängelholm 2:54 (alhnän plats i ny DP) 

Bilaga 1 



Bilaga 2 

Preliminär beräkningsmodell Mars l 
Observera att samtliga siffror utom kostnaden för gata samt värde tomtmark är preliminära i denna kalkyl. 
slutlig kalkyl fastställs i samband med exploateringsavtal 

Markareal 

Andel 

byggrätt 

Värde tomtmark (1350 kr/kvm BTA) 

Kostnader 

DP 

Ombyggnad gata 

Förrättnings kostnader 

Tot 

2 970 
100% 
3 075 

Me lins 

2 079 
70% 

2153 

Kommunen 

891 
30% 

923 
4151250 2 905 875 1245 375 

500 000 350 000 150 000 
2 479 000 l 735 300 743 700 

35 000 15 000 

Värde tomtmark efter att exploateringskostnader dragits av (vinst) 785 575 336 675 

d 
• f 



Bilaga 3 

l 
Kalkyl l 
GC utmed Margretetorpsvägen Datum: 

RIVNING Material Mängd Enhet Prisl enhet Kostnad Mängd e2 l Kostnad e2 

Rivning asfal hela tjockleken, 

gata 100mm*4500m2 1080 ton 150 162000 360 54 000 

Rivning asfal hela tjockleken, 

refug och GC 50mm*1200m2 150 ton 120 18000 100 12000 

Fräsning asfalt i körbana ca40mm 4000 m' 100 400000 1333 133300 

Rivning btg kantstöd 1500 m 75 112500 100 7500 

Rivning granit kantstöd 270 m 100 27000 100 10000 

Rivning trafikskylt 10 st 300 3000 7 2100 

Rivning trafikskyltsenhet 30 st 700 21000 15 11500 

Rivning räcke sektionsräcke h=lm 60 m 200 12000 30 6000 

Rivning staket Nätstaket h=lm 150 m 150 22500 40 6000 

Rivning pollare 8 st 350 2800 o o 
Rivning träd 1 st 2000 2000 o o 

Rivning DB (uppskattat) 30 st 1200 36000 7 8400 

SCHAKT 

schakt för gräsyta 200mm*600m2 120 m3 200 24000 60 12000 

schakt för ny överbyggnad 

gata 610mm*200m2 130 
3 200 26000 40 8000 m 

schakt för ny öb GC 320mm*400m2 130 m3 200 26000 o o 

NYTT 
Ny överbyggnad gata 

F-lager 0-100 420mm*130m2 60 m3 300 18000 20 6000 

B-la~ger 0-40 80m m 130 m' 70 9100 40 2800 

AG-lager AG22 70mm 130 m' 100 13000 40 4000 
Slitlager ABS se nedan 

Förstärkt ÖB gata innan 

ramp 

Bindlager Abb 60mm 200 m' 120 24000 o o 
Slitlager ABS se nedan 

Ny överbyggnad GC 

F-lage r 0-100 200mm*130m2 30 m3 300 9000 o o 
B-lager 0-40 80m m 130 m' 70 9100 o o 
Slitlager ABT se nedan 

Justering överbyggnad gata 

B-lager ca 120mm 2000 m 2 90 180000 666 60000 
slitlager se nedan 

Justering överbyggnad GC 

och refug 

13-lager ca 150m m 4500 m' 100 450000 1500 150000 
slitlager se nedan 

Slitlager 

Gata ABS 40mm 5500 m' 200 1100000 1833 360000 

GCABT 40mm 3500 m' 200 700000 pris/enhet 1166 233000 

Storgatsten, refuger Refug 250 m' 500 125000 700 o o 
Betongplattor 350 H pi 60 m' 300 18000 o o 

Grönytor 

200mmjord + 
Grönyta grässådd 600 m' 55 33000 300 16500 
Träd 8 st o o o 

Granitkantsten ny 1300 m 750 975000 120 90000 

~amper prefab var. bredd 12 st 40000 480000 6 o 

Trafikskyltsenheter 50 st 2000 100000 10 20000 

Målning 

övergångsställe H{O.S) 150 m 90 13500 70 6300 
Väjningst riangel 24 st 100 2400 12 1200 
Cykelpassage O.S*O.Sm 73 st 50 3650 30 1500 
H(0.1) 300 m 25 7500 100 2500 
1(0.1)3+3 mittlinje gata 200 m 30 6000 66 1980 
1(0.05)1+1 mittlinje GC 800 m 30 24000 266 8000 

VA (Uppskattat) 
Nya DB 400mm gallerbet. ca var 30:e meter 40 st 15000 600000 13 195000 
Servieledningar Uppskattning 400 m 950 380000 133 126350 
Anslutning av till bef ledning Uppskattning 40 st 1000 40000 13 13000 
länshållning Uppskattning 70000 

Justering av bef brunnar Uppskattning 20 st 1000 20000 6 6000 

Åtgärder för övriga 
ledningar Uppskattning 25000 8000 

Belysning ej med o 

TA 150000 50000 
Belysningsstolpar lO 350000 
Summa 6480050 Summa 1982930 

Oförutsett 25% 1620013 

495732,5 
Totalt 8100063 to t 2 478 663 

p 
( 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 7                  Dnr   KS 2018/826

Revidering av taxa vid utlämning av allmänna handlingar 
(Kopieringstaxa)

Ärendebeskrivning
Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 
13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. För att avgift ska få tas ut måste 
kommunfullmäktige besluta om taxa för ändamålet. Senast denna taxa reviderades i 
Ängelholms kommun var 2005 och det finns nu ett stort behov av en uppdatering. 

Sedan 2005 har mycket hänt i den tekniska utvecklingen och flera av de teknikslag som lyfts 
fram i taxan är nu helt obsoleta. Samtidigt har nya behov tillkommit, kanske främst av att ta ut 
en avgift även vid skanning av större mängder handlingar då en allt större del förfrågningar till 
kommunen hanteras den vägen. Men även skanning innebär liksom papperskopior en viss 
kostnad för kommunen i form av slitage på maskiner med mera.

Beslutsunderlag
Förslag till taxa vid utlämning av allmänna handlingar 2018-11-12
Taxa för kopiering av allmänna handlingar KF 2005-05-23 §68

Yrkanden 
Ola Carlsson yrkar bifall till förslag till beslut. Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C)m Johan 
Wifralius (SD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet.

Sara Gigja (V) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande samt för komplettering med 
undantag för kommunens skolungdomar.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till yrkandet om återremiss och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde. 
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Ola Carlssons (M) med fleras 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa vid utlämning av allmänna handlingar.
_____

Reservation
Sara Gigja (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
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Kommunarkivarie
Maria Holm
0431-46 80 89
maria.holm@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Revidering av taxa vid utlämning av allmänna handlingar 
(Kopieringstaxa) 

Ärendebeskrivning
Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 
13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. För att avgift ska få tas ut måste 
kommunfullmäktige besluta om taxa för ändamålet. Senast denna taxa reviderades i 
Ängelholms kommun var 2005 och det finns nu ett stort behov av en uppdatering. 

Sedan 2005 har mycket hänt i den tekniska utvecklingen och flera av de teknikslag som lyfts 
fram i taxan är nu helt obsoleta. Samtidigt har nya behov tillkommit, kanske främst av att ta ut 
en avgift även vid skanning av större mängder handlingar då en allt större del förfrågningar till 
kommunen hanteras den vägen. Men även skanning innebär liksom papperskopior en viss 
kostnad för kommunen i form av slitage på maskiner med mera.

Beslutsunderlag 
Förslag till taxa vid utlämning av allmänna handlingar 2018-11-12
Taxa för kopiering av allmänna handlingar KF 2005-05-23 §68 

Utredning
Utgångspunkten har varit den nu giltiga taxan och behovet av förändringar i den. Därefter har 
en genomgång gjorts av hur andra kommuners taxor är utformade. Då dessa ser mycket olika 
ut har en sammanställning och jämförelse gjorts över de vanligaste delarna av de olika taxorna. 
Därtill har en avvägning sedan gjorts kring vad som är möjligt att ta betalt för då olika domar 
och liknande ger ganska strikta ramar för vad kommunen kan ta ut avgift för. Detta då 
offentlighetsprincipen anses vara mycket långtgående, till exempel är bilden att kommunen har 
större möjlighet att ta betalt för våra materialkostnader i samband med utlämning av allmänna 
handlingar, men små möjligheter att ta betalt för arbetstiden. Sammantaget har sedan det 
föreliggande förslaget arbetats fram utifrån dessa parameterar. 

Eftersom taxan tar upp mer än bara ren kopiering föreslås även att namnet på taxan ändras till 
Taxa vid utlämning av allmänna handlingar. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa vid utlämning av allmänna handlingar 

_____

Lilian Eriksson Karin Wettermark Jonsson 
Kommundirektör Kommunikationschef 

Beslutet expedieras till:
Kommunarkivarien 
Kundtjänst 
Planeringschefer 
Chefer Servicestöd 
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Taxa vid utlämning av allmänna 
handlingar

Tillämpningsområde 
Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen 
enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Allmänheten har rätt att få 
ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift.

Kommunens nämnder med verksamheter ska ta ut avgift enligt denna taxa när nämnden efter 
begäran lämnar ut 

• Kopia eller avskrift av allmän handling 
• Utskrift av elektronisk upptagning
• Kopia av ljud eller bildupptagning eller utskrift av ljudupptagning. 

Undantag
Undantag från denna avgiftsförordning görs där annan beslutad taxa finns till exempel inom plan- 
och byggområdet, samt för internt bruk inom kommunens egna verksamheter, för förtroendevalda, 
massmedier och fackliga företrädare. 

Avgift ska inte tas ut när initiativet till utlämnandet kommer från kommunen. 

Myndigheten får besluta om undantag vid särskilda skäl. Detta ska då göras av respektive nämnd 
eller av nämnden utsedd delegat. 

Övrigt 
Vid uppenbara försök till missbruk kan avgift tas ut från första sidan. 

Taxa 
Avgift betalas antingen på plats i stadshusets reception eller via faktura. Enligt nedanstående: 

Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svart/vitt: 
1-9 sidor Gratis 
10 stycken 50 kr 
Därpå följande kopior, per styck 2 kr/sida 

Avgifter för kopior i andra format än A 4 och A3, svart/vitt: 
A0 40 kr 
A1 25 kr
A2 20kr 



2 (2)

Avgifter för kopior i färg: 
A 0 – A 2, första utskriften 150 kr
A 0 – A 2, följande utskrifter 75kr/styck
A3 – A4 6 kr /styck 

Skanning av handlingar: 
1 – 19 styck Gratis 
20 stycken 50 kr
Därpå följande kopior 2kr/styck 

USB-minne Enl. listpris i stadshusets reception 

Utlämnande av handlingar som finns lagrade elektroniskt, som lämpar sig för 
elektronisk överföring och som med enkla medel kan e-postas, ska ske 
kostnadsfritt.

Av säkerhetsskäl lämnas inte handlingar ut på privata USB-minnen. 

Postförsändelser: 
Då postförsändelse väger mer än 20 gram ska ersättning tas ut för 
portokostnaden samt för eventuellt postförskott eller annan särskild kostnad.

Övrigt: 
Avskrift av allmän handling 100 kr/påbörjad kvart
Kopia av media med ljud- eller 120 kr/enhet + kostnad för USB-
bildupptagning minne eller dylikt. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 8                  Dnr   KS 2018/684

Ang ansökan om borgen för finansiering av byggnation 
Sockerbruket 11, Ängelholm

Ärendebeskrivning
AB Ängelholmshem har inkommit med en ansökan om borgen för finansiering av 
nybyggnation av bostäder, lokaler och LSS-boende på Sockerbruket 11, Ängelholm. Ansökan 
uppgår till 815 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-20
Ansökan om borgen från AB Ängelholmshem daterad 2018-09-10
Ekonomiska förutsättningar nybyggnation Kv Sockerbruket 11, AB Ängelholmshem

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist 
(MP), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L) instämmer i yrkandet.

Åsa Larsson (S) yrkar bifall till första och andra att-satsen, och avslag til tredje att-satsen. Sara 
Gigja (V) instämmer i yrkandet.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-satserna ett och två och finner 
att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Ordförande ställer därefter proposition på dels bifall, dels avslag till den tredje att-satsen och 
finner att kommunstyrelsen bifaller.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja AB Ängelholmshem borgen med 815 mnkr avseende byggnation på 
Sockerbruket 11,

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 2714 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att meddela AB Ängelholmshem att kommunen framöver inte kommer kunna bevilja 
bolaget kommunal borgen för nybyggnation i samma utsträckning som tidigare.
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Sammanträdesdatum 2019-01-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

_____

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot 3:e att-satsen eftersom den delen av beslutet har inte behandlats i hela 
kommunstyrelsen utan endast diskuterats i arbetsgrupp 1.
Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen, genom Åsa Larsson (S)

Vänsterpartiet reserverar sig mot 3:e att-satsen eftersom den delen av beslutet inte har behandlats i hela 
kommunstyrelsen utan endast diskuterats i arbetsgrupp 1. Vidare reserverar sig Vänsterpartiet beslutet 
eftersom att Ängelholm och Ängelholmarna behöver fler hyresrätter –  vi anser att det är i allmänhetens bästa 
intresse att fortsätta medge sådan finansiering till Ängelholmshem.
Sara Gigja (V)

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Ekonomichef 
AB Ängelholmshem
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Ekonomichef 
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Ang ansökan om borgen för finansiering av byggnation 
Sockerbruket 11, Ängelholm

Ärendebeskrivning
AB Ängelholmshem har inkommit med en ansökan om borgen för finansiering av 
nybyggnation av bostäder, lokaler och LSS-boende på Sockerbruket 11, Ängelholm. Ansökan 
uppgår till 815 mnkr.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-20
Ansökan om borgen från AB Ängelholmshem daterad 2018-09-10
Ekonomiska förutsättningar nybyggnation Kv Sockerbruket 11, AB Ängelholmshem

Utredning
Köpekontrakt har upprättats mellan Ängelholms kommun och AB Ängelholmshem avseende 
försäljning av fastigheten Sockerbruket 11 till bolaget. Bolaget avser att uppföra 270 
lägenheter, två LSS-boenden och lokaler i två etapper. Borgensansökan avser 815,0 mnkr. 

Kommunfullmäktige fattade 2017-12-11 beslut om borgensram för AB Ängelholmshem 
uppgående till 1899 mnkr, vilket innebär att den uppdaterade borgensramen föreslås uppgå till 
2714 mnkr. 

Efter kontakter med Kommuninvest så framgår att kommunens kvarvarande låneutrymme 
uppgår till ca 1332 mnkr. Från detta ska borgen om 815 mnkr avräknas, vilket innebär att 
utrymmet därefter uppgår till ca 500 mnkr. Kommunen har själv stora behov av nya 
verksamhetslokaler vilket också beslutats i budgeten för 2019. Låneutrymmet behöver därför 
nyttjas för finansiering av dessa. Utrymmet växer med en ökande befolkning och enligt 
Kommuninvests modell så uppgår detta till ca 120 tkr/invånare. Detta kommer dock inte vara 
tillräckligt för de behov som finns. Därför kommer det framöver inte vara möjligt för 
kommunen att finansiera expansion av bostäder i Ängelholmshem via kommunal borgen.

Alternativa sätt att finansiera nybyggnationer i AB Ängelholmshem är genom att bolaget själv 
finansierar dessa genom försäljningar av befintligt bestånd. Ett annat alternativ är upplåning 
med pantbrev som säkerhet. Detta är dock förknippat med en kostnad för att ta ut pantbrev. 
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Upplåning via Kommuninvest är inte möjligt mot säkerhet i pantbrev eftersom de kräver 
kommunal borgen. 

Ärendet har diskuterats i kommunstyrelsens arbetsgrupp 1 den 12 december 2018. 
Arbetsgruppen har då diskuterat tre alternativ, kommunal borgen, uttag av pantbrev eller 
försäljning av befintligt bestånd för att finansiera nybyggnation. I framtiden bedöms det 
behövas en kombination av ovan nämnda åtgärder. I nuläget bedöms att borgen bör beviljas. 
Arbetsgruppen har framfört vikten av att en ordentlig konsekvensanalys tas fram, och att 
uppdrag och signal ges till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja AB Ängelholmshem borgen med 815 mnkr avseende byggnation på Sockerbruket 
11,

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 2714 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att meddela AB Ängelholmshem att kommunen framöver inte kommer kunna bevilja bolaget 
kommunal borgen för nybyggnation i samma utsträckning som tidigare.

_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
AB Ängelholmshem



 

 

 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR NYBYGGNATION BOSTÄDER Kv SOCKERBRUKET 11 

Redovisning av ytor, förutsättningar samt olika utfall. 

FÖRDELNING AV YTOR INOM FASTIGHETERNA 

Fastigheten går idag under namnet ”Sockerbruket 11”, denna kommer att delas upp i två nya 

fastigheter. De två delarna går under arbetsnamnet ”Etapp 1” (mot Industrigatan) och ”Etapp 2” (mot 

bowlinghallen).  

Total BOA: 19435,3m² 

Total LOA: 1611,2m² 

Total BOA+LOA: 21046,5m² 

Total BTA: 30321m² (inkl komplementbyggnader samt vindsutrymmen) 

Fördelningen av ytorna ser ut som följer: 

Etapp 1: Antal BOA LOA  Etapp 2: Antal BOA LOA 

Lägenheter 153 9984,5   Lägenheter 117 7746,1  

Bokal 1 93,5   LSS 1  525 

LSS 1  483      

Lokaler 4  499,7      

Kvartersvärd 1  103,5      

Summa:  10078 1086,2  Summa:  7746,1 525 

BOA+LOA  11164,2   BOA+LOA  8271,1  

Andel BOA  90,27%    Andel BOA  93,65%  

Andel LOA  9,73%   Andel LOA  6,35%  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

- Investeringsstöd 

Syftet med stödet är att främja byggandet av fler hyresrätter och bostäder för studerande. 

Ansökan skickas till Länsstyrelsen och i vår region (region 2) innebär stödet ersättning om 5800 

kr / m². Lägenheter med ytor upp till 35m² får fullt stöd. Lägenhetsytor över 35m² och upp till 

70m² får 50% av stödet. För ytor över 70m² lämnas inget stöd. Stöd lämnas bara om 

boendekostnaderna blir rimliga och i region 2 innebär detta att normhyran/m²/år ej får 

överstiga 1450:- vid tillträdet. Denna hyra får ej höjas (utöver årlig förhandling) under 15 år. 

 

Om vi väljer att söka stöd är det även osannolikt att detta skulle beviljas då kraven på 

färdigställandetid max 2 år samt max produktionskostnad 20 000 000 EUR ej uppfylls. 

Länsstyrelsen har dock rätt att bevilja avsteg från ovanstående krav, tex genom att projektet 

delas upp i olika etapper.  

 

En preliminär kalkyl visar på att ett beviljat stöd skulle landa på ca 75 000 kkr. 

Dessa preliminära kalkyler visar dock på att stöd inte bör sökas på grund av kravet på 

normhyran, vilken är för låg för att det ska vara attraktivt för vår del. 

 

  



 

- Parkeringsplatser: 

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras med de villkor som ställs i framtagen 

parkeringsstrategi för Stationsområdet, och med detta inlämnad bygglovsansökan, är att 

kommunen bygger och tillhandahåller parkeringsplatser i närområdet. För att bygglov ska 

beviljas måste avtal tecknas med kommunen om att denna lösning fungerar. Enligt 

köpekontrakt för tomten förbinder sig Ängelholmshem att friköpa sig andelar i framtida 

parkeringshus motsvarande fastighetens parkeringsbehov. Kostnad för framtida p-platser i 

parkeringshus är ej medräknat i denna kalkyl. 

 

- Sanering av tomt 

Hela kostnaden för sanering av tomten har betalats av Ängelholmshem. Denna kostnad uppgår 

till totalt 19 699 539 :- och skall faktureras kommunen efter godkänt köpekontrakt. Den totala 

kostnaden utgörs av konsult- och entreprenadkostnader 18 656 949:- samt egen personal, 

räntekostnader och centraladministration 1 042 590:-.  Evt förekomst av ytterligare förorenade 

massor saneras av Ängelholmshem och faktureras kommunen. 

 

- Produktion och projektering av gata 

Gatan som delar av tomten skall övertas av kommunen efter färdigställande. Denna kostnad 

bedöms till 13 200 kkr beroende på kommunens val av material och utformning i enlighet med 

gestaltningsprogram. Faktisk kostnad för projektering och produktion av gata regleras efter 

överlämnande. Även framtida drift av gatan ska regleras om denna ska hanteras av 

Ängelholmshem. 

  



 

KOSTNADER 

Kostnad för hela projektet bedöms landa på ca 815 000 kkr ink moms. 

Fördelning av kostnaderna är som följer: Kkr 

Byggherrekostnader: (varav köp av mark 85 210) 100 287  

Anslutningsavgifter:  5 325 

Konsultarvoden:  1 200 

Entreprenadkostnad:  547 000 

Besiktning:  3 600 

Övriga kostnader:  1 000 

Moms:  141 574 

Räntekostnader:  15 000 

Efter avräkning av de kostnader som skall faktureras kommunen, uppskattningsvis 32 900 kkr, 

landar bedömd kostnad på totalt 782 099 kkr. 

Produktionskostnader / fastighet efter avräkning ovan:  

Etapp 1 Kostnad/m² Kostnad 
kkr 

 Etapp 2 Kostnad/m² Kostnad 
kkr 

Lägenheter + bokal 32000 322 496  Lägenheter 32000 247 875 

LOA 25000 12 493     

LSS 42000 20 286  LSS 42000 13 421 

Kvartersvärd 32000 3 312     

Serviser  3 076  Serviser  3 580 

Markköp 
(uppskattad del av) 

 49 288  Markköp 
(uppskattad del av) 

 35 922 
 

Byggherrekostnader  8 721  Byggherrekostnader  6 356 

Övriga kostnader  32 695  Övriga kostnader  22 578 

Summa:  452 367  Summa:  329 732 

 

AB Ängelholmshem 

Niklas Bergström / Anders Dahl 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 244                  Dnr   KS 2018/609

Bytesavtal Gåsen 1 och Ängelholm 2:82, 3:39 och 6:1. För 
genomförande av detaljplan Håvegropen.

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten och Öresundskraft AB tecknade 2018-02-08 en 
avsiktsförklaring beträffande Gåsen 1 och Håvegropen. Detta gjordes i syfte att möjliggöra för 
Öresundskraft att etablera en ny transformatorstation i korsningen Kristian IIs väg och 
Klippanvägen. Detaljplan för att möjliggöra den nya stationen var vid tillfället under beredning 
för antagande. 

Enligt avsiktsförklaringen ska det upprättas ett genomförandeavtal i samband med 
detaljplanens antagande. Detta är nu på plats i form av ett bytesavtal mellan Ängelholms 
kommun och Öresundskraft AB. Innehållet i bytesavtalet är baserat på villkoren i 
avsiktsförklaringen. 

Enligt bytesavtalet överlåts Området (röd markering i kartskiss till bytesavtalet) från 
Ängelholms kommun till Öresundskraft AB. Detta kommer efter genomförd 
lantmäteriförrättning bilda en ny fastighet. Området överensstämmer med kvartersmark för 
transformatorstation i pågående detaljplan. Fastigheten Gåsen 1 överlåts från Öresundskraft 
AB till Ängelholms kommun. Ingen ersättning utgår för markbytet mellan kommunen och 
Öresundskraft. 

Bytesavtalet är villkorat av att Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet, samt att 
detaljplan Dnr PL15-0009, KS 2015/118 vinner laga kraft. Om dessa villkor inte uppfylls är 
avtalet till alla delar förfallet. 

Större delen av Gåsen 1 kommer att fastighetsregleras till kommunens angränsande fastighet 
Gåsen 2. Öresundskraft kommer att behöva behålla ett område om 7 *7 meter av Gåsen 1 för 
en mindre nätstation som försörjer området runt Gåsen 1. Kommunen är fri att placera 
området för stationen där det passar bäst med tanke på eventuell framtida planläggning av 
kvarteret Gåsen. Resterande del av kvarteret Gåsen kommer efter genomförd 
lantmäteriförrättning ägas av Ängelholms kommun. 

Ny detaljplan för Håvegropen (Dnr PL15-0009, KS 2015/118) som krävs för att möjliggöra 
den nya transformatorstationen går upp till KS för antagande under september 2018.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 14 augusti 2018
Avsiktsförklaring beträffande Gåsen 1 och Håvegropen 
Förslag till bytesavtal med bilagor

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Robin Holmberg (M), Jim Brithén (EP), Stig 
Andersson (-), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (-) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till bytesavtal med Öresundskraft AB.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med två bytesavtal i original



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-08-14

 

  KS  2018/609

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

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

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

 

Bytesavtal, Gåsen 1 och Ängelholm 2:82, 3:39 och 6:1, för 
genomförande av detaljplan.

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten och Öresundskraft AB tecknade 2018-02-08 en 
avsiktsförklaring beträffande Gåsen 1 och Håvegropen. Detta gjordes i syfte att möjliggöra för 
Öresundskraft att etablera en ny transformatorstation i korsningen Kristian IIs väg och 
Klippanvägen. Detaljplan för att möjliggöra den nya stationen var vid tillfället under beredning 
för antagande. 

Enligt avsiktsförklaringen ska det upprättas ett genomförandeavtal i samband med 
detaljplanens antagande. Detta är nu på plats i form av ett bytesavtal mellan Ängelholms 
kommun och Öresundskraft AB. Innehållet i bytesavtalet är baserat på villkoren i 
avsiktsförklaringen. 

Enligt bytesavtalet överlåts Området (röd markering i kartskiss till bytesavtalet) från 
Ängelholms kommun till Öresundskraft AB. Detta kommer efter genomförd 
lantmäteriförrättning bilda en ny fastighet. Området överensstämmer med kvartersmark för 
transformatorstation i pågående detaljplan. Fastigheten Gåsen 1 överlåts från Öresundskraft 
AB till Ängelholms kommun. Ingen ersättning utgår för markbytet mellan kommunen och 
Öresundskraft. 

Bytesavtalet är villkorat av att Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet, samt att 
detaljplan Dnr PL15-0009, KS 2015/118 vinner laga kraft. Om dessa villkor inte uppfylls är 
avtalet till alla delar förfallet. 

Större delen av Gåsen 1 kommer att fastighetsregleras till kommunens angränsande fastighet 
Gåsen 2. Öresundskraft kommer att behöva behålla ett område om 7 *7 meter av Gåsen 1 för 
en mindre nätstation som försörjer området runt Gåsen 1. Kommunen är fri att placera 
området för stationen där det passar bäst med tanke på eventuell framtida planläggning av 
kvarteret Gåsen. Resterande del av kvarteret Gåsen kommer efter genomförd 
lantmäteriförrättning ägas av Ängelholms kommun. 

Ny detaljplan för Håvegropen (Dnr PL15-0009, KS 2015/118) som krävs för att möjliggöra 
den nya transformatorstationen går upp till KS för antagande under september 2018.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2018-08-14

 

  KS  2018/609

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 14 augusti 2018
Avsiktsförklaring beträffande Gåsen 1 och Håvegropen 
Förslag till bytesavtal med bilagor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till bytesavtal med Öresundskraft AB.

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med två bytesavtal i original



Bytesavtal 

l §Parter 

Öresundskraft AB 

Ängelholms kommun 

2 § Överlåtelseförklaring 

(556089-7851) 

(212000-0977) 

Ängelholms kommun överlåter härmed till Öresundskraft AB, delar av Ängelholm 
Ängelholm 6: l, 3:39 och 2:82, enligt röd markering i kartskiss, Bilaga l. 

1(3) 

Området utgörs av kvartersmark markerat med E 1 i pågående detaljplan, (Dnr PL15-0009, KS 
2015/118 ), se plankarta, Bilaga 2. 
Den av Ängelholms kommun överlåtna egendomen benämns i det följande "Området". 

Öresundskraft AB överlåter härmed till Ängelholms kommun, Ängelholm Gåsen l, enligt blå 
markering i kartskiss, Bilaga l. 
Den av Öresundskraft AB överlåtna egendomen benämns i det följande "Fastigheten". 

3 § Tillträde 
Fastigheten och Området tillträds när fastighetsbildningen (se l O§ nedan) har vunnit laga 
kraft. 

Öresundkraft AB får innan tillträdesdagen, på egen risk disponera Området för att påbörja 
byggnation. 

4 §Likvid 
Ingen byteslikvid utgår utöver markbytet 

5 § Skick 
Fastigheten överlåts fri från befintliga byggnader och tekniska anläggningar. 
Området överlåts i det skick och den beskaffenhet de befinner sig i vid överlåtelsen. 
En geoteknisk utredning har genomfötts av "Området" i samband med framtagandet av 
detaljplan. Parterna har inte lämnat annan garanti eller utfästelse beträffande Egendomen och 
Området än som uttryckligen framgår av detta avtal. 

6 §Syfte 
Huvudsyftet med bytesavtalet är att möjliggöra for Öresundskraft AB att etablera en ny 
transfonnatorstation för att långsiktigt kunna tillgodose stadens elforsörjning. 
Som en foljd av den nya etableringen blir anläggningen på Gåsen l överflödig. Kommunen 
avser framöver att detaljplanelägga kvarteret Gåsen för annat ändamål än 
transformatorstation. 



2(3) 

7 § Giltighet 
Detta avtals giltighet villkoras av att Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet, samt att 
detaljplan Dnr PL15-0009, KS 2015/118 vinner laga kraft. Om dessa villkor inte uppfylls är 
avtalet till alla delar fårfallet Ingen av partema har rätt att kräva ersättning av andra parten för 
eventuella nedlagda kostnader. 

8 § Åtaganden 
Öresundskraft AB överlåter Fastigheten fri från byggnader och tekniska anläggningar. 
Öresundskraft AB åtar sig att sanera Fastigheten och Ängelholms kommun åtar sig att sanera 
Området i det fall fårorenade massor som hindrar framtida markanvändning skulle påträffas. 

Öresundskraft AB har fortsatt behov av ett markområde om 7x7 meter för en mindre 
nätstation i området omkring Fastigheten. Ängelholms kommun åtar sig att bereda plats för 
denna någonstans i närområdet. I första hand genom ett avtalsservitut inom fastigheten Ankan 
16, som ägs av AB Ängelholmslokaler, i andra hand inom kvarteret Gåsen. Kostnader 
kopplade till etableringen av nätstationen ska bäras av Öresundskraft AB. 

9 § Fastighetsbildning 
För att g nomfora överlåtelsen behöver Området skiljas från Ängelholm 6:1,3:39 och 2:82 
genom fa tighetsreglering och avstyckning. Åtgärden ska även möjliggöra för Öresundskraft 
AB att koppla samtliga till Fastigheten idag hörande official- och avtalsrättigheter till 
Området. 

Ängelholms kommun avser genom fastighetsreglering infårliva Fastigheten i Gåsen 2. 

Parterna ansöker gemensamt om fastighetsbildning. Ängelholms kommun administrerar 
ansökan och lämnar in denna till Lantmäteriet. Parterna ska tåla de mindre jämkningar ifråga 
om gränser, areal eller dylikt, vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. 

10 §Lagfart 
Öresundskraft AB söker efter genomförd fastighetsbildning lagfart på Området och bär 
samtliga kostnader som uppkommer med anledning av detta. 

11 § Kostnader 
Kommunen och Öresundskraft delar lika på kostnaderna som uppkommer i samband med 
lantmäterifårrättningen. 

Kostnader får framtagande av detaljplanen regleras särskilt i ett planavtaL 

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



3(3) 

Detta bytesavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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Bilaga 2 

PLANBESTÄMMELSER 
Följanda gäller Inom områden med nedanstAende beteckningar. Endast 
angiven användning och ulformning är tiUålen. Bestämmelser utan beteckning 
gälla r inom hela ptanområdel 

GRÄNsBETECKNINGAR 
- -- • - Planområdesgräns 

- .. ---- Användningsgräns 

-- - - - - - Egenskapsgräns 

--+ --- Administrativ gräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmanna platser med kommunalt huvudmannaskap, ~~IJP5§2 

PARit Park 

Kvartersmark. 4'-P SP 

.E1, Transfonnalor.>taUon 

EGENSKAPSBESTÄMMELSERFÖR 
KVARTERSMARK 
Bebyggandels omfaNning 

Utformning 

Mart(en fårinte fOrsas med byggnad 4.._p ,, i 1 

Fasader ska i huvudsak utfomas i tegel med \ICrtikal 
Indelning. Tak, dåmJr och plåtdetaljer ska Inte vara av 
blankoch ljus me~r .. •• 1611 

Markens anordnande och vegetation 
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Angelholm 6:1 & 3:39 m fl, Gamla Kungsgård n 
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PL 16-0013 



Avsiktsförklaring beträffande Gåsen 1 och 
Håvegropen. 

1 §Parter 
Ängelhohns kommun 

Org: 212000-0977 

2 § Berörda fastigheter 
Ängelhohn Gåsen 1 

Ängelhohn 6:1,2:82 och 3:39 

3 §Syfte 

Öresundskraft AB 

556089-7851 

Huvudsyftet med avsiktsförklaringen är att möjliggöra för Öresundskraft AB att etablera en ny 

transformatorstation i korsningen Kristian II:s väg och Klippanvägen. Som en följd blir 

anläggningen på Gåsen 1 överflödig. 

4 § Detaljplan 
Detaljplan för Ängelhohn 6:1, för att möjliggöra syftet enligt 3 §är under beredning för 

antagande i kommunstyrelsen. 

5 § Fastighetsbildningsåtgärder 
Se bifogade kartor för områdesbeskrivning. 

Kommunen överlåter området, markerat med grått i bifogad illustration, till Öresundskraft i 

utbyte mot fastigheten Gåsen 1. För att genomföra överlåtelsen behöver området skiljas från 

stamfastigheterna medelst avstyckning eller fastighetsreglering. 

Ovanstående åtgärd ska möjliggöra för Öresundskraft att koppla samtliga till Gåsen 1 hörande 

rättigheter till området. 

Kommunen kommer eventuellt sammanföra Gåsen 1 med Gåsen 2. 

6 § Åtaganden 
Öresundskraft överlåter Gåsen 1 fri från byggnader och tekniska anläggningar. Öresundskraft 

och kommunen åtar sig att sanera respektive markbit i det fall förorenade massor skulle påträffas. 

Öresundskraft ansvarar således för nuvarande Gåsen 1 och kommunen ansvarar för området i 

kartbilagorna. 

7 § Kostnader 
Kommunen och Öresundskraft delar lika på kostnaderna som uppkommer i samband med 

lantmäteriförrättningen. 

Kostnader för framtagande av detaljplanen regleras särskilt i ett planavtaL 



Vardera part står i övrigt för egna nedlagda kostnader i samband med lantmäteriförrättningen. 

8 § Ersättning 
Ingen ersättning ska utgå mellan parterna för marköverlåtelserna. 

9 §Ansökan 
Kommunen lämnar in ansökan om fastighetsbildning och andra nödvändiga åtgärder till 
Lantmäteriet och hjälper till med juridiska överväganden. 

1 O § Genomförandeavtal 
Innan detaljplanen antas skrivs ett genomförandeavtal mellan Angelholms kommun och 

Öresundskraft. Genomförandeavtalet ska godkännas genom politiskt beslut i samband med 

detaljplanens antagande. Genomförandeavtalet ska baseras på denna avsiktsförklaring och ske i 

samstämmighet med densamma. 

Angelholm 2018-02-

~o~n~~~-
Mark- och exploateringschef 

Helsingborg 2018-02- O 5 

Håkan Rannestig 

Öresundskraft AB 
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 181212-MEF-QG02

Inskickat 2018-12-12 16:55

Dina uppgifter
Förnamn Göran

Efternamn Lundblad

Adress Hultabyggevägen 120

Postnummer 266 95

Ort Munka-Ljungby

E-post goran.cyklist@telia.com

Telefon 0722420908

Förslag

Rubrik på förslaget Förbättra cykelförutsättningar

Förslag och motivering

Hej 
Reningverksvägen vid rodd kanotklubben utegym är smal
,tung trafik till reningsverket . Många går joggar cyklar där
. lätt att fixa en gång cykelbana som ansluter till från öster
kommande cykelbana 

Cykelbanan mellan Munka o Ängelholm är dålig o
felplanerad . Gör en cykelbana på andra sidan
Ängelholmsvägen också 

Cykelbanan vid Pyttebron borde asfaltbeläggas 

Intyg
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ÅNGELHOLMS 
KOMMUN 

Medborgarlorslag 
Från: 

Namn: pan Andersson 

Gatuadress: ~vägen 4 

Postnummer och ort:p62 61 Angelholm 

Telefon: f70 7527496 

E-postadress: l jan.tg.andersson@outlook.com 

Förslaget i korthet: 

Angel ~10(iW3 r o r. ·Jr'm.l:-'1 
ICundtjä~l ;;t 

Till lSign. 

Ängelliohns kommun 
Medborgarförslag 
262 80 ÄNGELHOLM 

2018 -12- 1 4 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSn'RELSEN 

2018 -12- 1 4 

Dnr ..... . 
. ···········. ····· .. ······ 

Nödvändigheten att reservera lämplig tomtmark för att bygga ut de ca 6-8 hotell som en utredning har på pekat vilken 
marknadspotential som finns i Ängelholm. 
Sista attraktiva tomten ar kanske gamla vaxthustomten som dock kräver en lösning av trafiken. 
Har kommer med säkerhet politikernas ledningsförrnåga och uthållighet att sattas på svåra prov när våra kända 
bakåtsträvare och utvecklingsfiender kommer att mobilisera för att det "skall vara som det alltid har varit". 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Mitt tidigare förslag att reservera gamla badhustomten fick svaret "att här skall vi bygga bostader". 
Aven tankarna att utveckla Restaurang Skälderviken till en stor konferens och ett badhotell fick också beskedet att "har vill 
vi bygga bostäder''. 
Pensionat Klitterhus har begärt att få bygga ut en hotelldel vilket sannolikt är nödvändigt för deras övertevnad. Där har 
kommunen accepterat länsstyrelsens avslag med hänvisning till risken för att havet bryter igenom klitterna. För en skicklig 
byggfirma torde detta inte vara något problem utan i stället bli en garanti för att inget händer. Vid ombyggnaden av bryggar 
borde denna kompletteras med ett kallbadhus för Angelholms och Klitterhus utveckling. 
Kommunen kan inte fortsätta att motarbeta utvecklingen av Sveriges tredje största näring som i Angelholm har 
exceptionellt goda förutsattningar. 
Tillsätt en kommitte av kunniga personer som får till uppgift att åstadkomma en plan med uppgift att utveckla näringen för 
att skapa intäkter för att slippa höja skatten nar behoven ökar. Intäkter som nästan inte har några kommunala kostnader. 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

J ag godkänner att Ängelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det försJag jag lämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datum: 

lÄngeihoim 2018-12-14 

OM- ~r>> 01..._____ 
Und~skrift: ~----------------------------------------------------------

l Skriv ut formulär l 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2018 -1Z- 1 7 

Dnr .............................. .. 

Medborgarförslag 
Från: 

Namn: IHelen Millrup 

GaluaJress: INejlikevägen 64 

Postnummer och ort:l262 65 Ängelholm 

Telefon: lo43 1 -550845 

E-postadress: lhmpagh@hotmail.com 

F örslaget i korthet: 

Till 
Ängelholms kommun 
Medborgarförslag 

262 80 ÄNGELHOLM 

Cykelförråd utanför stadshuset som ska vara skyddat från regn, blåst och 
klåfingriga personer-. Gärna låsbart. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Cykelställen utanför stadshuset på Östra vägen 2 behöver uppgraderas. 
Cyklarna ramlar då det blåser, blir blöta och smutsiga i regn och stöldrisken är 
stor. 

Tidigare kunde några av oss anställda i stadshuset som var tidigt på jobbet få 
plats med våra privata cyklar i det låsta cykelrummet. Nu är vi utslängda då 
kommunen köpt in elcyklar som ska stå där. Cykelrummet var en dålig 
investering; det runda formatet, man har full insyn i rummet, det blåser in 
grus, regnar in, långfingriga personer kan ta sig in och ta delar från cyklarna, 
låset är dåligt, cyklar har stulits fast dörren är "låst" osv osv. 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

Därför är det hög tid med ett nytt cykelförråd för oss som tar oss med cykel till 
jobbet, fler skulle ta cykeln det om vi fick ha cyklarna skyddade och inlåsta. Jag 
kedjar fast min el cykel i en stupränna och det känns inte särskilt bra. Batteriet 
och hjälmen får jag ta med mig in på rummet varje dag. 

Även kollegor i andra verksamheter som cyklar till stadshuset för möten ska 
kunna låsa in cyklarna så de är skyddade. 

Jag godkänner att Ängelhohns kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datum: 

!Ängelholm 2018-12-17 

<-V/A/Jn.~ ~ 
Underskrift: __ _,(/_j__}_..___~ __ _,_____,~!<..-..:....::..~--"<-'"-1------------------

l Skrlv ut formulär J 



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190110-MEF-QD33

Inskickat 2019-01-10 07:46

Dina uppgifter
Förnamn Anna Daniella

Efternamn Berg

Adress Häggvägen 12

Postnummer 262 61

Ort Ängelholm

E-post daniella.berg04@gmail.com

Telefon 0706649047

Förslag

Rubrik på förslaget Busslinje till Höja

Förslag och motivering

Hej.
Jag tror att en busslinje som går till Höja skulle vara
behövligt. 
I Höja ligger en ridskola samt ryttarförening (Ängelholms
ryttarförening, Lavéns ridskola), och har man inte föräldrar
som kan skjutsa dit en en gång eller flera gånger i veckan
så kan det bli svårt att ta sig dit på egen hand om det ej
går någon buss.
Jag t.ex. bor i Skälderviken och cyklar oftast till stallet två
gånger i veckan, vilket kan ta upp till 45 minuter om det
blåser motvind. 
Under sommarhalvåret kan detta fungera, men när det blir
kallare och blåser mer är det inget man längtar efter att ta
sig till stallet.

Det går dessutom väldigt många på den här ridskolan
som bor i Ängelholm, varav de flesta då får skjuts dit. 
Detta är inte alls bra för miljön heller, att ett tiotal
personbilar varje dag ska köra till och från Höja.
Samma sak gäller ju för dem som bor inne i Höja och
jobbar/går i skola i Ängelholm. De måste ju också åka bil
in till Ängelholm varje dag, vilket man hade kunnat
begränsa med en buss som gick till och från Höja.

MVH/
Daniella Berg

Intyg
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 181221-MEF-JK23

Inskickat 2018-12-21 22:46

Dina uppgifter
Förnamn Stig Bertil

Efternamn Haara

Adress Västanvindsgatan 6 Lgh 1102

Postnummer 262 42

Ort Ängelholm

E-post bertil.haara@gmail.com

Telefon 043117591

Mobil 0764258246

Förslag

Rubrik på förslaget Fyrverkeriet som förpestar luften och vatterdragen

Förslag och motivering

Klimatmötet i Katowice är över så kommer Ängelholms
kommun med förslaget att fyrverkrier inte ingår i klimat för
störelse:
Förpesta luften, vattendragen och skrämma djur .
Allt som man skjuter upp med blandade kemilalier farliga
eller ofarliga kommer ner på olika ställen, inga raketer är
giftfria.
Försök att värna om miljön och använd pengarna till att
slippa höja skatter.
MVH
Bertil Haara
Tacksamt om någon svarar personligen,

Intyg
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ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -01- 1 o 

Dnr ...................... . ......... 

Medborgarförslag 
Från: 

Namn: !Marianne Lindström 

Gatuadress: juehusvägen 8 

Postnummer och ort:l26675 Hjärnarp 

Telefon: 10761131301 

E-postadress: jmarianne.lindstrom2@engelholm.se 

Förslaget i korthet: 

Till 
Ängelholms kommun 

Medborgarförslag 
262 80 ÄNGELHOLM 

Bättre bussförbindelse till Hjärnarp, via flyget eller via anslutning till Barkåkra 
eller Förslöv. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Det går väld igt få bussar t ill Hjärnarp vilket ~ör att man slopar att åka buss 
eftersom man inte kan ta sig fram smidigt pa båda håll. 
Vill man tex gå på bio på helgen kommer man i bästa fall in till Ängelholm men 
inte hem. 
Mitt förslag är tex ytterligare en "grön buss"(lokal)som går Ängelholm -flyget -
Hjärnarp och åter. 
Eller att det på något vis finns anslutning från Hjärnarp till Förslöv eller 
Barkåkra så att man kan ta sig vidare med pågatåget istället. 
Jag har tidigare bott i Munka-Ljungby där det finns mycket fler möjligheter att 
få det att fungera. Efter flytt till Ängelholm och arbete i skälderviken har jag 
tagit mig till arbetet med buss utan problem då det var ca 2 avgångar varj e 
t imme. Bor numera i Hjärnarp och upplever stor skillnad och som sagt man kör 
hellre bil för det går sällan att samordna turerna så att fungerar på båda håll. 
Mvh Marianne Lindström 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

Jag godkänner att Ängelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datum: 

Underskrift: 

IHjärnarp 2019-01-07 

l Skriv ut formulär l 



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190110-MEF-LS53

Inskickat 2019-01-10 15:42

Dina uppgifter
Förnamn Anders

Efternamn Berggren

Adress Nämndemansgatan

Postnummer 262 41

Ort Ängelholm

E-post andersm.berggren@gmail.com

Telefon 0704966325

Förslag

Rubrik på förslaget Friskvård och träning

Förslag och motivering

Tjing. jag är golfspelare sen 70-talet och finner det en
smula konstigt att man i en så pass stor stad inte har en
enda kommunal plats för åtminstånde rangeträning. det
finns med säkerhet 1000 tals personer som spelar golf i
kommunen som nu måste åka minst till Ängelholms GK
för träning. Inte miljövänligt precis. Eller varför inte bygga
en kommunal 9-hålsbana så kan kommunen dessutom få
hela verksamheten att gå ihop då man kan ta ut en
avgift/greenfee för spel och träning. Med tanke på att det
finns en discgolfbana som inte har många utövare så
borde det finnas något för 1000 tals träningssugna
golfspelare. Allra vänligast Anders Berggren

Intyg
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190111-MEF-VJ15

Inskickat 2019-01-13 21:23

Dina uppgifter
Förnamn Hans-Olof

Efternamn Bengtsson

Adress Dalslandsgatan 29

Postnummer 262 43

Ort Ängelholm

E-post hansolofben@gmail.com

Telefon 0709-493434

Förslag

Rubrik på förslaget Bevara konstverk från rivningshotade Åsboskolan

Förslag och motivering

Förslag:
Bevara konstverk av Ängelholms konstnären, Nils Möller,
monterat i Åsboskolans samlingssal i källaren 1964.
Konstverket består av 9 delar enlig min uppfattning lätt att
montera ner och bevara. Se bifogar bild.

Motivering:
Kostverket skulle kunna bli till glädje för alla i kommunen
genom exempelvis placering som utsmyckning i
biblioteket eller på en fasad på en offentlig plats i
Ängelholm.

Bifoga fil till förslaget Nils Möller.docx

Intyg
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NNiillss  MMöölllleerr..ddoocc  
  

ÅÅrr  11996644  uuppppfföörrddee  äännggeellhhoollmmsskkoonnssttnnäärreenn  NNiillss  MMöölllleerr  ssiitttt  vveerrkk  ””HHiieerrooggllyyffeerr””  ii  ssaammlliinnggssssaalleenn  
ppåå  ÅÅssbboosskkoollaann  ((ddååvvaarraannddee  YYrrkkeesssskkoollaann))  ii  ÄÄnnggeellhhoollmm..  KKoonnssttnnäärreenn  ttjjäännssttggjjoorrddee  vviidd  ddeennnnaa  ttiidd  
ssoomm  lläärraarree  ppåå  sskkoollaann..  
  
VVeerrkkeett  bbeessttåårr  aavv  eetttt  ssttoorrtt  aannttaall  oolliikkffäärrggaaddee  oocchh  oolliikkffoorrmmaaddee  bbiittaarr  aavv  ttjjoocckktt  ggllaass..  BBiittaarrnnaa  
fföörrssååggss  mmeedd  ssttaannnniioollppaappppeerr  ppåå  bbaakkssiiddaann  fföörr  aatttt  ggee  llyysstteerr  åått  kkoonnssttvveerrkkeett..  
DDeessssaa  ssiitttteerr  iinnggjjuuttnnaa  ii  ttoottaalltt  99sstt  rreekkttaanngguulläärraa  bbeettoonnggppllaattttoorr  ii  oolliikkaa  ssttoorrlleekkaarr..  PPllaattttoorrnnaa  
aapppplliicceerraaddeess  uuttaannppåå  eenn  bbeeffiinnttlliigg  vväägggg  mmeedd  gguulltt  tteeggeell..    

  
((BBiillddeenn  ggeerr  iinnttee  ffuullll  rräättttvviissaa  vvaarrkkeenn  åått  ffäärrggeerr  eelllleerr  
ffoorrmmeerr))  
  
  
  
  
  

  
NNuu  sskkaallll  sskkoollaann  rriivvaass!!  LLåått  iinnttee  ddeettttaa  vvaacckkrraa  kkoonnssttvveerrkk  ggåå  ttiillll  ssppiilllloo!!  
  
MMiinn  öönnsskkaann  äärr  
  
AATTTT  KKOONNSSTTVVEERRKKEETT  RRÄÄDDDDAASS  TTIILLLL  EEFFTTEERRVVÄÄRRLLDDEENN  
  
LLÅÅTT  DDEETT  BBLLII  TTIILLLLGGÄÄNNGGLLIIGGTT  FFÖÖRR  AALLLLMMÄÄNNHHEETTEENN  II  VVÅÅRR  KKOOMMMMUUNN  PPÅÅ  EENN  
OOFFFFEENNTTLLIIGG  PPLLAATTSS  II  ÄÄNNGGEELLHHOOLLMM  TTIILLLL  GGLLÄÄDDJJEE  FFÖÖRR  AALLLLAA  
  
DDeett  sskkuullllee  kkaannsskkee  kkuunnnnaa  aannvväännddaass  ii  BBIIBBLLIIOOTTEEKKEETT  ssoomm  sskkaallll  rreennoovveerraass  eelllleerr  
PPRRYYDDAA  EENN  HHUUSSFFAASSAADD  ii  ddeett  ooffffeennttlliiggaa  rruummmmeett  ii  kkoommmmuunneenn  
  
HHaannss--OOllooff  BBeennggttssssoonn  
ssaammttiiddaa  kkoolllleeggaa  mmeedd  NNiillss  MMöölllleerr  ppåå  YYrrkkeesssskkoollaann  
  
PPSS!!    
II  mmiinn  ääggoo  ffiinnnnss  eenn  VVHHSS--ffiillmm  iinnssppeellaadd  åårr  11996644  fföörr  aatttt  ddookkuummeenntteerraa  bbrreeddddeenn  aavv    sskkoollaannss  oolliikkaa  
uuttbbiillddnniinnggsseerrbbjjuuddaannddeenn  
..    
BBaakkoomm  kkaammeerraann::    lläärraarreenn  OOllllee  AAnnddeerrssssoonn    
SSppeeaakkeerr::    rreekkttoorr  KK  GG  OOllssssoonn  
  
DDeennnnaa  kkoommmmeerr  aatttt  sskkäännkkaass  ttiillll  SSkkoollmmuusseeeett  vviiaa  SSuussaannnnee  JJöönnssssoonn  ii  kkoommmmuunneenn  



Medborgarförslag; 

På Adolfsfältområdet i Ängelholm finns stora grönområden som i stort sett står 
outnyttjade. 
Vi har under många års tid observerat att de enda medborgare som använder 
området är hundägare som promenerar och ibland tränar sina hundar men med 
koppel. 
Tilläggas bör att vi i framtiden helt säkert kommer bli fler eftersom ett nytt 
bostadsområde är under byggnad. 

Nu till vårt förslag; l Ängelholm finns väldigt få hundrastgårdar och de som finns e 
väldigt små. l detta område finns en stor potential för att bygga en rastgård med 
större omkrets o som ger hundar möjlighet att springa fritt och dess ägare större 
möjlighet att träna sina hundar. l Halmstad strax söder om staden finns en 
hundrastgård som troligen är på ett par tusen kvm, dit reser människor långt för 
att hundarna ska kunna träffas och tränas. Vi i Ängelholm vill inte behöva resa så 
långt när det nu finns ett område som skulle passa utmärkt för ändamålet. 

Kontaktperson: John Eric Blomqvist ,1;/1('7/; 
Gästrik~.gatan 5 j "l (!U 
262 43 Angelholm 
maj.blom@hotmail.com 
tel. 070-3490517 

~\r~~ o11.1-- ~LfLtc:;s-? 
~ dd (0 \J Q~\~ u '"' \ () 43 l - : {:.. lj q T-
p~ rfd?t oJO,f SLI660S" 

~~ ~Ii- /Jtv'Z! t~ nr
De.\~~ E,\Lrtr~I'Y' o-=to-51((13LL( 

IC.r l ~~ Il -v"-'""'-' o l o "1- o ~o~ q L 



Medborgarförslag; 

Ängelholms Kommun 
Kunct~änst 

2019 -01- 11 
ISign. CJ 

På Adolfsfältområdet i Ängelholm finns stora grönområden som i stort sett står 
outnyttjade. 
Vi har under många års tid observerat att de enda medborgare som använder 
området är hundägare som promenerar och ibland tränar sina hundar men med 
koppel. 
Tilläggas bör att vi i framtiden helt säkert kommer bli fler eftersom ett nytt 
bostadsområde är under byggnad. 

Nu till vårt förslag; l Ängelholm finns väldigt få hundrastgårdar och de som finns e 
väldigt små. l detta område finns en stor potential för att bygga en rastgård med 
större omkrets o som ger hundar möjlighet att springa fritt och dess ägare större 
möjlighet att träna sina hundar. l Halmstad strax söder om staden finns en ,~ 
hundrastgård som troligen är på ett par tusen kvm, dit reser människor långt för 
att hundarna ska kunna träffas och tränas. Vi i Ängelholm vill inte behöva resa så 
långt när det nu finns ett område som skulle passa utmärkt för ändamålet. 

Kontaktperson: J~.hn _Eric Blomqvist ~~/ a;;ta·r;111 V ) 
Gastnk~~atan 5 'fl lfJ( {; (j/;(/-J ( 
262 43 Angelholm 
maj.blom@hotmail.com 
tel. 070-3490517 



Medborgarförslag; 

På Adolfsfältområdet i Ängelholm finns stora grönområden som i stort sett står 
outnyttjade. 
Vi har under många års tid observerat &tt de enda medborgare som använder 
området är hundägare som promenerar och ibland tränar sina hundar men med 
koppel. 
Tilläggas bör att vi i framtiden helt säkert kommer bli fler eftersom ett nytt 
bostadsområde är under byggnad. 

Nu till vårt förslag;_ l Än·gelholm finns väldigt få hundrastgårdar och de som finns e 
väldigt små. l detta ·område finns en stor potential för att bygga en rastgård med 
större omkrets o som ger hundar möjlighet att springa fritt och dess ägare större 
möjlighet att träna sina hundar. l Halmstad strax söder om staden finns en 
hundrastgård som troligen är på ett par tusen kvm, dit reser människor långt för 
att hundarna ska kunna träffas och tränas. Vi i Ängelholm vill inte behöva resa så 
långt när det nu finns ett område som s~ulle pas a tmär~t f/ändamålet. 

Kontaktrerson: .John Ene Blomqv1st )~ V 
Gästrikegatan 5 
262 43 Ängelholm 
maj.blom@hotmail.com J L~ 
tel. 070-3490517 
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Medborgarförslag; 

På Adolfsfältområdet i Ängelholm finns stora grönområden som i stort sett står 
outnyttjade. 
Vi har under många års tid observerat att de enda medborgare som använder 
området är hundägare som promenerar och ibland tränar sina hundar men med 
koppel. 
Tilläggas bör att vi i framtiden helt säkert kommer bli fler eftersom ett nytt 
bostadsområde är under byggnad . 

Nu till vårt förslag; l Ängelholm finns väldigt få hundrastgårdar och de som finns E 
väldigt små. l detta område finns en stor potential för att bygga en rastgård med 
större omkrets o som ger hundar möjlighet att springa fritt och dess ägare större 
möjlighet att träna sina hundar. l Halmstad strax söder om staden finns en 
hundrastgård som troligen är på ett par tusen kvm, dit reser människor långt för 
att hundarna ska kunna träffas och tränas. Vi i Ängelholm vill inte behöva resa så 
långt när det nu finns ett område som skulle passa utmärkt för ändamålet. 

Kontaktperson: John Eric Blomqvist 
Gästrikegatan 5 
262 43 Ängelholm 
maj.blom@hotmail .com 
tel. 070-3490517 
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Medborgarförslag; 
' 

På Adolfsfältområdet i Ängelholm finns stora grönområden som i stort sett står 
outnyttjade. 
Vi har under många års tid observerat att de enda medborgare som använder 
området är hundägare som promenerar och ibland tränar sina hundar men med 
koppel. 
Tilläggas bör att vi i framtiden helt säkert kommer bli fler ettersom ett nytt 
bostadsområde är under byggnad. 

.. J 
Nu till vårt förslag; l Angelholm finns väldigt få hundrastgårdar och de som finns f 
väldigt små. l detta område finns en stor potential för att bygga en rastgård med 
större omkrets o som ger hundar möjlighet att springa fritt och dess ägare större 
möjlighet att träna sina hundar. l Halmstad strax söder om staden finns en ~ 
hundrastgård som troligen är på ett par tusen kvm, dit reser människor långt för 
att hundarna ska kunna träffas och tränas . Vi i Ängelholm vill inte behöva resa så 
långt när det nu finns ett område som skulle passa utmärkt för ändamålet. 

Kontaktperson: John Eric Blomqvist . ,;:1,){7 ~J/id C 7 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 190123-MEF-VT88

Inskickat 2019-01-23 00:05

Dina uppgifter
Förnamn Hans Christer Birger

Efternamn Hammargren

Adress Storgatan 65 B Lgh 1203

Postnummer 262 35

Ort Ängelholm

E-post hans.hammargren@hotmail.se

Telefon 0708989500

Förslag

Rubrik på förslaget Hundgård

Förslag och motivering

Idag finns ingen rastgård för hundar i det centrala
Ängelholm. Tidigare fanns en vid Sockerbruket men den
har tagits bort. Mitt förslag är att en ny inrättas på
grönområdet som är vid Nya Torg.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  

ÄNGELHOLMs 
"-----"""-KOMMUN 
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Birgit Persson
Sockerbruksgatan 7 A
262 63  Ängelholm
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Svar på medborgarförslag om fria resor till och från daglig 
verksamhet enligt LSS

Hej och tack för ditt medborgarförslag!

Personer med funktionsnedsättning som har beviljats insatsen daglig verksamhet enligt Lag 
om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, debiteras idag av kommunen 
upptill 450 kr per månad.

I ditt medborgarförslag yrkar du om fria resor till och från daglig verksamhet. 
Själva insatsen daglig verksamhet är kostnadsfri, precis som alla tio insatser enligt LSS. LSS-
lagen och dess förarbeten reglerar inte frågan om resorna ingår i själva insatsen eller inte. 
Däremot finns det en dom i Regeringsrätten (mål nr 4165-1995) där det framgår att resorna till 
och från den dagliga verksamheten, s.k. arbetsresor inte ingår i själva insatsen och därmed inte 
ska vara kostnadsfria. 
Det är dock självkostnadsprincipen som gäller, dvs. kommunen får inte ta ut högre avgifter än 
som motsvarar kostnaderna för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Enligt ett 
nämndbeslut tar kommunen ut en avgift för resorna motsvarande kostnaden för ett 
månadskort med buss enligt Skånetrafikens taxa för zon 1, vilket innebär en avgift mellan 250 
kr – 450 kr per månad beroende på hur många resor per månad som den enskilde företar.
Ängelholms kommuns verkliga kostnad för dessa transporter är betydligt högre.

När det gäller fria resor till och från daglig verksamhet anser kommunstyrelsen att kommunen 
ska fortsätta att debitera för dessa resor i samma omfattning som tidigare.

Med vänlig hälsning

Robin Holmberg 
Ordförande kommunstyrelsen

Ordförande KS
Robin Holmberg 
0431- 87000
 Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 97                  Dnr   VFN 2018/101

Medborgarförslag från Birgit Persson om fria resor till och från 
daglig  verksamhet för personer som lyder under LSS-lagen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen remitterade den 19 april 2018 ett medborgarförslag från Birgit Persson till 
välfärdsnämnden för besvarande.
Birgit Persson beskriver i sitt medborgarförslag att personer med funktionsnedsättning som 
har insatsen daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, debiteras idag av kommunen upptill 450 kr per månad.
Birgit Persson yrkar om fria resor till och från daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen överlämnade den 19 april 2018 ett medborgarförslag från Birgit Persson till 
välfärdsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 23 augusti 2018, § 246
Tjänsteutlåtande, daterad 2018-06-20
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 26 mars 2018, § 71
Delegationsbeslut från Kommunstyrelsen, daterad den 19 april 2018
Medborgarförslag från Birgit Persson, daterad den02 februari 2018
Tjänsteutlåtande och socialnämndens beslut, daterad den 1 april 1995, gällande avgifter och 
ersättningar avseende personer som har rätt till insatser enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS,
SKL cirkulär 1996:118, Avgift för resor i samband med daglig verksamhet enligt LSS,
Kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 § och 6 § gällande Likställighetsprincipen och 
Självkostnadsprincipen

Yrkanden 
Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar att kommunen fortsätter debitera för resorna till och från 
daglig verksamhet enligt gällande beslut. Samtliga ledamöter i välfärdsnämnden instämmer i 
Sven-Ingvar Borgquists yrkande. 

Beslut
Välfärdsnämndens beslutar 

att kommunen fortsätter att debitera för resorna till och från daglig verksamhet enligt 
gällande beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Claes Jarlvi, tf chef Lärande och familj
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef
Helena Buhler, kvalitetsutvecklare
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Verksamhetschef
Gunilla Schönbeck
0431-46 93 98
gunilla.schonbeck@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Svar på medborgarförslag från Birgit Persson om fria resor till och 
från daglig verksamhet som lyder under LSS-lagen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen remitterade den 19 april 2018 ett medborgarförslag från Birgit Persson till 
välfärdsnämnden för besvarande.
Birgit Persson beskriver i sitt medborgarförslag att personer med funktionsnedsättning som 
har insatsen daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, debiteras idag av kommunen upptill 450 kr per månad.
Birgit Persson yrkar om fria resor till och från daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen överlämnade den 19 april 2018 ett medborgarförslag från Birgit Persson till 
välfärdsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterad 2018-06-20
Utdrag ur KF:s protokoll, daterad den 26 mars 2018
Delegationsbeslut från Kommunstyrelsen, daterad den 19 april 2018
Medborgarförslag från Birgit Persson, daterad den02 februari 2018
Tjänsteutlåtande och socialnämndens beslut, daterad den 1 april 1995, gällande avgifter och 
ersättningar avseende personer som har rätt till insatser enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS,
SKL cirkulär 1996:118, Avgift för resor i samband med daglig verksamhet enligt LSS,
Kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 § och 6 § gällande Likställighetsprincipen och 
Självkostnadsprincipen

Utredning
Daglig verksamhet är en insats enligt 9:10 § LSS för personer i yrkesverksam ålder som tillhör 
personkretsen enligt 1:1 § eller 1:2 § LSS och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
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Den dagliga verksamheten bör ha som syfte att bidra till den personliga utvecklingen och att 
främja delaktigheten i samhället (prop. 1992/93:159). LSS är en rättighetslag, vilket innebär att 
den enskilde själv måste begära om insatsen och efter bedömning av handläggare tas beslut 
om den enskilde har rätt till insatsen enligt LSS.
Frågan om resor till och från den dagliga verksamheten ingår i insatsen finns inte reglerad i 
LSS-lagen och inte heller kommenterad i förarbetena till lagen.

Ängelholms kommun ombesörjer idag transporterna till och från den dagliga verksamheten. 
Enligt beslut av tidigare socialnämnd tar kommunen ut en avgift för resor till och från den 
dagliga verksamheten, s.k. arbetsresor, motsvarande kostnaden för ett månadskort med buss.
Den enskildes kostnader för arbetsresor till och från daglig verksamhet följer Skånetrafikens 
aktuella taxa för zon 1 år enligt nedan:
1-10 enkelresor 250 kr per månad
11-20 enkelresor 350 kr per månad
21 enkelresor och därutöver 450 kr per månad

Ängelholms kommun har avtal med ett transportföretag gällande arbetsresor till och från den 
dagliga verksamheten. Kommunens totala kostnad för resor till och från den dagliga 
verksamheten uppgick under år 2017 till 1 600 000 kr. Av dessa kostnader faktureras brukarna 
för arbetsresor med 250 000 kr. Därmed uppgick kommunens nettokostnad för arbetsresor 
till och från den dagliga verksamheten till 1 350 000 kr under 2017. Fria resor till och från 
daglig verksamhet skulle innebära ett intäktsbortfall för kommunen på 250 000 kr.

Enligt 5 § LSS ska verksamheten enligt LSS främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagens personkrets. Målet ska vara 
att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra.
Regeringsrätten (mål nr 4165-1995), ändrade kammarrättens dom och fastställde länsrättens 
domslut, varav framgår att resor till och från daglig verksamhet inte innefattas av själva 
insatsen och således inte ska vara kostnadsfria. 
Enligt Kommunallagens Likställighetsprincip (2 kap. 3 §) ska kommuner och landsting 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Enligt självkostnadsprincipen Kommunallagen 6 § får kommuner och landsting inte ta ut 
högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller.

Såsom det framkommer i utredningen, betalar deltagarna i daglig verksamhet i Ängelholms 
kommun avgift för sina arbetsresor motsvarande kostnaden för Skånetrafikens månadskort. 
Därmed följer Ängelholms kommun den prejudicerande domen i Regeringsrätten (mål nr: 
4165-1995) och Kommunallagen 2 kap. 3 § och 6 §. 
Målet enligt 5 § LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra. Som 
kommunmedborgare betalar man för resorna till och från sitt arbete. 
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunen fortsätter att debitera för resorna till och från daglig verksamhet enligt 
gällande beslut.

_____

Christer Kratz Gunilla Schönbeck
Chef Lärande och familj Verksamhetschef 

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Christer Kratz
Gunilla Schönbeck
Helena Buhler



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

Enhetschef Nämndkansliet 
Mats Ulfwinger 

DELEGERINGSBESLUT 
2018-04-19 

Kommunstyrelsen 

Diarienummer 

KS 2018/219 

Remiss av medborgarförslag för besvarande 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag från Birgit Persson rörande fria resor till och från daglig verksamhet enligt 
LSS, inkommit den 5 mars 2018. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Birgit Persson, inkommit den 5 mars 2018 

Nämnd: 

Delegat: 

Delegationsrätt: 

Beslut: 

För Kommunstyrelsen 

~ 
Asa Larsson 

Kommunstyrelsen 

Asa Larsson 

Beslut att remittera motioner till berörd instans för yttrande 

Medborgarförslaget remitteras till Välfårdsnämnden för besvarande 
senast den 26 oktober 2018 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ängelholms kommun l 262 80 Ängelholm l Tel: 0431-870 00 l E-post: info®engelholm.se 

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

.. \ho\ms Kommun 
Ange Kund~änst 

20\8 -03- o 5 

E l 
Medborgarförslag 
Från: 

Namn: IFUB l Birgit Persson 

Gatuadress: l sockerbruksgatan 7 A 

Postnummer och ort: 26263 

Telefon: 1070 5878377 

E-postadress: l birgor@tele2.se 

Förslaget i korthet: 

] 

Till 
Ängelholms kommun 
Medborgarförslag 
262 80 ÄNGELHOLM 

Fria resor till och från Daglig verksamhet för personer som lyder under LSS
Iagen. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Vänligen se bifogad bilaga. 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

Vänligen se bifogad bilaga. 

Jag godkänner att Ängelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datum: 

lÄngeihoim 20180228 

Underskrift: --b-"-JJ_· -td.;:_·- _1_-- -~_tJn, _ ____ ___ _ - ~ 

l Skriv ut formulär J 



Medborgarförslag 

Yrkan om fria resor till och från Daglig verksamhet enl LSS. 

Kostnader för resor till och från Daglig verksamhet en l LSS är från den 1 januari 2018. 

450:- för upp till 21 enkelresor 

350:- för 11- 20 enkelresor 

250:- för 1- 10 enkelresor 

Höjningen kom utan föravisering till brukare/gode män. 

Reskostnader för månaden i övrigt är "färsdtjänstresor" för besök hos närstående, delta i 

fritidsaktiviteter, resor för inköp, läkar/tandläkarbesök etc. En stor sammanlagd summa per 

månad. En "färdtjänstresa" 1-2 zooner kostar 30:-/ enkel resa. 

Andra resenärer kan köpa ett zoonkort för 1-2 zooner på skånetrafiken kostar 450:-/ månad 

och då kan de resa alla sina resor i månaden med det kortet. 

De som har "färdtjänst" kan resa gratis på ett Jojokort med ledsagare på tåg och buss men 

de allra flesta kan inte ta sig till de platser där det går tåg och buss utan är hänvisade till att 

åka "färdtjänst". Är man dessutom i behov av att resa med specialfordon så är det besvärligt 

tex utrymme på buss och icke anpassade hållplatser om det ens finns en hållplats eller går en 

buss eller tåg där personen bor. 

Dagersättningen när man deltar i Daglig verksamhet är mindre än vad utläggen är för resor, 

lunch och fikor kostar/dag. De betalar för att få "jobba". 

Att delta i Daglig verksamhet är frivilligt men att stanna hemma och bemanna 

gruppbostaden dagtid blir dyrare för kommunen än att bjuda brukarna på resorna till 

verksamheten. Dessutom mår brukarna bra av att ha struktur i sin vardag. 

Tex kommunerna Båstad och Hässleholm bjuder sina brukare som går under LSS på nämnda 

resor. 

Ängelholm 2018-02-27 

?liw cfl l W}{) Olll 
Birgit ~ersson 
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Kommunalråd 
Robin Holmberg 
0431-87 000 
info@engelholm.se 

Annette Bengtsson 
Bjäragårdsvägen 6 
266 75 Hjärnarp 

Kommuns tyrels en 

Svar på medborgarförslag från Annette Bengtsson om 
Framtidsbygd Hjärnarp 

KS 2018/345 

Tack för ditt medborgarförslag att använda Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp som 
dialogpart i frågor som rör Hjärnarp. 

Kommunen håller just nu på att ta fram ett generellt avtal om samerkan som är tänkt att 
tecknas med föreningar och andra aktörer inom den civila sektorn. 

Syftet med dessa avtal är att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor 
delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i 
stort, men också att stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till 
samhällsutvecklingen, både som röstbärare och opinionsbildare. 

Vi hoppas att denna modell med samverkansavtal mellan kommunen och föreningar ska 
förbättra och förstärka samverkan i enlighet med i ditt förslag. 

Med vänlig hälsning 

~.e:?/~ 
Robin Holmberg 

Ängelholms kommun 1 262 80 Ängelholm l Tel: 0431-870 00 l E-post: info@engelholm.se 

www. engelholm. se 1 www. facebook. com l angelhalm l www. twitter. com l engelholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-31

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 318                  Dnr   KS 2018/345

Medborgarförslag från Annette Bengtsson om "Framtidsbygd 
Hjärnarp"

Ärendebeskrivning
Annette Bengtsson har inkommit med ett medborgarförslag att använda Föreningen 
Framtidsbygd Hjärnarp som resurs vid olika frågor som rör orten. Förutom att inhämta 
synpunkter inför kommande planer eller beslut, kan kommunens verksamheter också lämna 
information, dels via föreningens egen tidning, dels via deras Facebooksida.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 26 september 2018
Svar på medborgarförslag, 28 september 2018
Medborgarförslag från Annette Bengtsson inkommit den 16 april 2018. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren. 

_____

Beslutet expedieras till:
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
Samhälle
Kommunfullmäktige för kännedom
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avd.chef allmänkultur
Susann Toft
0431-870 97
susann.toft@engelholm.se Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag från Annette Bengtsson om 
Framtidsbygd Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Annette Bengtsson har inkommit med ett medborgarförslag att använda Föreningen 
Framtidsbygd Hjärnarp som resurs vid olika frågor som rör orten. Förutom att inhämta 
synpunkter inför kommande planer eller beslut, kan kommunens verksamheter också lämna 
information, dels via föreningens egen tidning, dels via deras Facebooksida.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 26 september 2018
Svar på medborgarförslag, 28 september 2018
Medborgarförslag från Annette Bengtsson inkommit den 16 april 2018. 

Utredning
I medborgarförslaget föreslås kommunens verksamheter använda Föreningen Framtidsbygd 
Hjärnarp som resurs, både vid behov att informera om planer som rör området kring 
Hjärnarp, men också att inhämta synpunkter från de boende i orten. Ängelholms kommun är 
generellt positiv till att involvera de som berörs inför beslut som påverkar medborgarna. Det 
är framför allt genom medborgardialoger som dessa synpunkter fångas in, men det finns även 
andra sätt att ge och få information, som till exempelvis att involvera byalag eller andra 
föreningar som företräder orten, precis som förslagsställaren föreslår. 

Gällande dialog och samverkan på ett övergripande plan, har huvuduppdrag Samhälle fått i 
uppdrag att teckna avtal med aktörer som företräder det civila samhället. Framtidsbygd 
Hjärnarp är en av de föreningar som kommer att kontaktas gällande detta avtal som klargör 
både värdegrunden för samverkan samt kommunens och föreningens respektive åtagande. 
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Syftet är bland annat:

 att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga utifrån 
engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort,

 att stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen 
och välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald 
verksamheter,

 att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället. 

Genom detta avtal tydliggörs respektive parts åtagande, och samverkan kan därigenom stärkas 
och förtydligas i enlighet med förslagsställarens intentioner. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren. 

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp
Samhälle



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 180416-MEF-JS69

Inskickat 2018-04-16 11:11

Dina uppgifter
Förnamn Annette Marianne

Efternamn Bengtsson

Adress Bjäragårdsvägen 6

Postnummer 266 75

Ort Hjärnarp

E-post angelholm@mrcap.com

Telefon 0431-82468

Mobil 0703742258

Förslag

Rubrik på förslaget Framtidsbygd Hjärnarp

Förslag och motivering

Glöm inte att använda den aktiva Föreningen
Framtidsbygd Hjärnarp vid olika frågor/information som
berör Hjärnarps området. De kan även hjälpa er att nå ut
till medborgarna via Facebook eller via deras egna
tidning. 
Mycket bra komplement för ert arbete.

Intyg
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Robin Holmberg 
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Annette Bengtsson 
Bjäragårdsvägen 6 
266 7 5 Hjärnarp 

Kommunstyrelsen 

KS 2018/346 

Medborgarförslag från Annette Bengtsson om Cykelväg Hjärnarp -
Svenstorp 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

Ängelholms kommun har tagit fram en cykelplan som gäller mellan år 2015-2025 och i den 
flnns det förslag på en cykelväg mellan Hjärnarp och Svenstorp, vilket stödjer ditt önskemål. 
Ett planuppdrag gällande en cykelväg mellan Hjärnatp-Svenstorp avslutades dock nyligen, 

__e_ftersom kommunen ansåg_att_de_t aktuella_ förslageL"\l:ar_fö_r_d;rrt,_Kommuustyr_elS_eUgav istället_ 
huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att utreda en alternativ sträckning på en cykelväg längs 
As backa vägen. 

Med vänlig häls~· g 
~ c:::;::r-~ 

Robin Holmberg 

Ängelholms kommun 1 262 80 Ängelholm 1 Tel: 0431-870 00 1 E-post: info®engelholm.se 

www. engelholm. se 1 www. facebook. c om l angelhalm 1 www. twitter. com l engelholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-31

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 314                  Dnr   KS 2018/346

Medborgarförslag från Annette Bengtsson om Cykelväg Hjärnarp - 
Svenstorp

Ärendebeskrivning
Annette Bengtsson har den 16 april 2018 inkommit med ett medborgarförslag om att 
förverkliga en cykelväg mellan Hjärnarp-Svenstorp. Förslagsställaren föreslår att kommunen 
bygger cykelvägen i etapper för att underlätta genomförandet av projektet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 21 september 2018
Svar medborgarförslag Annette Bengtsson
Kommunfullmäktige § 103 2018-04-23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

_____

Beslutet expedieras till:
Annette Bengtsson
SHU
Kommunfullmäktige för kännedom
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Trafikingenjör
Ann-Kristin Wiinberg
0431 46 89 92
ann-kristin.wiinberg@engelholm.se Kommunstyrelsen

 
Medborgarförslag från Annette Bengtsson om Cykelväg Hjärnarp - 
Svenstorp

Ärendebeskrivning
Annette Bengtsson har den 16 april 2018 inkommit med ett medborgarförslag om att 
förverkliga en cykelväg mellan Hjärnarp-Svenstorp. Förslagsställaren föreslår att kommunen 
bygger cykelvägen i etapper för att underlätta genomförandet av projektet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 21 september 2018
Svar medborgarförslag Annette Bengtsson
Kommunfullmäktige § 103 2018-04-23

Utredning
Ängelholms kommun har tagit fram en cykelplan som gäller mellan år 2015-2025 och i den 
finns det förslag på en cykelväg mellan Hjärnarp och Svenstorp, vilket stödjer 
förslagsställarens önskemål. Ett planuppdrag gällande en cykelväg mellan Hjärnarp-Svenstorp 
avslutades dock nyligen, eftersom kommunen ansåg att det aktuella förslaget var för dyrt. 
Kommunstyrelsen gav istället huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att utreda en alternativ 
sträckning på en cykelväg längs Åsbackavägen.

Med anledning av ovanstående anses inte fler utredningsåtgärder i enlighet med 
medborgarförslaget vara aktuella. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.
_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Annette Bengtsson
SHU



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 180416-MEF-WF09

Inskickat 2018-04-16 11:23

Dina uppgifter
Förnamn Annette Marianne

Efternamn Bengtsson

Adress Bjäragårdsvägen 6

Postnummer 266 75

Ort Hjärnarp

E-post angelholm@mrcap.com

Telefon 0431-82468

Mobil 0703742258

Förslag

Rubrik på förslaget Cykelväg Hjärnarp till Svenstorp

Förslag och motivering

Förverkliga cykelväg från Hjärnarp-Svenstorp. Börja från
Hjärnarp och ta det i etapper så slipper allt fallera för att
en markägare vägrar släppa till mark. 
Eftersom vägarna är så smala , ex vis Boarpsvägen, och
hastigheten ej följs är det lätt att det kan hända en
fruktansvärd olycka DÄRFÖR vill vi ha vår cykelväg,
precis så som många orter i kommunen redan har fått i
kommunen.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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KS 2018/301 

Svar på medborgarförslag från Eleonore Sellgren om en cykelväg 
till Hjärnarp 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

Angelholms kommun har antagit en cykelplan och i denna finns planer på en cykelväg mellan 
Hjärnarp och Angelholms tätort, vilket stödjer ditt medborgarförslag. Eftersom kommunen 
inte alltid har full rådighet över vägarna förs dialog med parter som Trafikverket, Region 
Skåne och Familjen Helsingborg för att lyckas i tidsplanering och genomförande av denna 
plan. Cykelvägen som du föreslår ligger utmed Trafikverkets väg och-finns för -tillfåller-inte 
med i de budgeterade projekten. 

Med vänlig hälsning 

~~~___,~ 
Robin Holm'bcr~---~ 

Ängelholms kommun l 262 80 Ängelholm l Tel: 0431-870 00 l E-post: info®engelholm.se 

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 



26(36) CYKELPLAN 2015-2025

1 BEFINTLIGA OCH FÖRESLAGNA CYKELVÄGAR l KOMMUNEN 2015-2025 

Skä/derviken 

Skala 1:50 000 

TECKENFÖRKLARING 

-- Huvudstråk ge-väg, cykelbana eller cykelfält 
Rekommenderat huvudstråk i blandtrafik 
Lokalstråk ge-väg, cykelbana och cykelfält 
Rekommenderat lokalstråk i blandtrafik 
Föreslagen ge-väg, cykelbana eller cykelfält 

Cykel i blandtrafik sker på vita vägar (ej motorvägar) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-14

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 333                  Dnr   KS 2018/301

Medborgarförslag från Eleonore Sellgren om en cykelväg till  
Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Eleonore Sellgren har inkommit med ett medborgarförslag som föreslår en cykelväg till 
Hjärnarp från Ängelholms tätort då det skulle främja hälsa och motverka inaktivitet. En 
cykelväg skulle vara en förhållandevis billig investering jämfört med sjukvården, som krävs pga 
inaktivitet och den hade dessutom uppskattats av väldigt många, enligt förslagsställaren.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 21 september 2018
Svar medborgarförslag Eleonore Sellgren
Kommunfullmäktige § 97 2018-04-23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända till förslagsställaren.

_____

Beslutet expedieras till:
Eleonore Sellgren
Samhälle



TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Trafikingenjör
Ann-Kristin Wiinberg
0431 870 00
info@engelholm.se Kommunstyrelsen

 
Svar på medborgarförslag från Eleonore Sellgren om en cykelväg 
till Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Eleonore Sellgren har inkommit med ett medborgarförslag som föreslår en cykelväg till 
Hjärnarp från Ängelholms tätort då det skulle främja hälsa och motverka inaktivitet. En 
cykelväg skulle vara en förhållandevis billig investering jämfört med sjukvården, som krävs pga 
inaktivitet och den hade dessutom uppskattats av väldigt många, enligt förslagsställaren.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 21 september 2018
Svar medborgarförslag Eleonore Sellgren
Kommunfullmäktige § 97 2018-04-23

Utredning
Ängelholms kommun har antagit en cykelplan som gäller mellan år 2015-2025 och i denna 
finns planer på en cykelväg mellan Hjärnarp och Ängelholms tätort, vilket stödjer 
medborgarförslaget. Med anledning av att kommunen inte alltid har full rådighet över vägarna 
förs en aktiv dialog med parter som Trafikverket, Region Skåne och Familjen Helsingborg för 
att nå framgång i tidsplaneringen och genomförandet av den av kommunfullmäktige antagna 
cykelplanen. Den aktuella cykelvägen som föreslås i detta medborgaförslag ligger utmed 
Trafikverkets väg och finns för tillfället inte med i de budgeterade projekten. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända till förslagsställaren.
_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Eleonore Sellgren
Samhälle



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 180328-MEF-PA04

Inskickat 2018-03-28 08:55

Dina uppgifter
Förnamn Anna Therese Eleonore

Efternamn Sellgren

Adress Bruksgatan 27 C Lgh 1202

Postnummer 262 35

Ort Ängelholm

E-post eleonore.sellgren@gmail.com

Telefon 0763178571

Förslag

Rubrik på förslaget Cykelväg till Hjärnarp

Förslag och motivering

Hej! Jag kommer flytta till Hjärnarp i mitten på nästa
månad. Jag är en väldigt aktiv person och skulle gärna
vilja ha en cykelväg till och från Hjärnarp så man kan
gå/cykla till och från på ett säkert sätt. I dagsläget får man
gå/cykla på landsväg vilket inte är särskilt säkert för
varken bilisten eller cyklisten/fotgängaren. Jag läser
beteendevetenskap inom idrott och motionspsykologi på
Halmstad högskola och b.la läser vi vikten av att få folk i
rörelse. Jag har läst i HD att personer i Hjärnarp länge
jobbat för en cykelväg och jag tycker också det är viktigt
att kommunen jobbar för att främja hälsa och motverka
inaktivitet med alla dess hälsofördelar. En cykelväg kan
inte kosta så mycket som sjukvården gör och det hade
uppskattats av väldigt många om ni tog tag i detta.

Intyg
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Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
Robin.holmberg@engelholm.se 

Kenneth Olsson 
Polisgatan 13 
262 33 Ängelholm 

Kommunstyrelsen 

KS 2018/504 

Svar på medborgarförslag från Kenneth Olsson om hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

I ditt medborgarförslag föreslår du att Ängelholms kommun ska införa hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder exempelvis 75 år. 

I Ängelholms kommun har en strategi för framtidens äldreomsorg tagits fram. Kopplad till 
strategin fmns en antagen plan med åtgärder. Flera åtgärder handlar om förebyggande 
hälsosatsningar för äldre. En åtgärd som pågår är volontärverksamheten som syftar till att 
förstärka aktiviteter för social samvaro. Idag är verksamheten kopplad till den kommunala 
träffpunktsverksamheten. Genom volontärerna har fler aktiviteter för äldre möjliggjorts. 

Ar 2017 startades tre mobila träffpunkter. Genom de mobila träffpunkterna får fler äldre 
tillgång till aktiveter och gemenskap. Dessa mötesplatser skaps successivt där behov flnns. 
Inom kort startas ytterligare en träffpunkt med namnet Cafe omtanken. Volontärerna kommer 
vara mycket involverade i den nya träffpunkten, tillsammans med aktivitetssamordnaren 
kommer de att driva aktiviteterna 

Vidare erbjuds volontärer handledarutbildning i konceptet "Passion för livet". Efter 
genomgången utbildningen handleds andra seniorer. "Passion för livet" går ut på att en grupp 
seniorer träffas vid sex till tio tillfållen vid så kallade livscafeer under ledning av utbildad 
handledare. Fokus är områden som, enligt forskning, direkt påverkar hälsa och livskvalitet 
såsom fysisk aktivitet, mat och dryck, fallprevention, social gemenskap och läkemedel. En 
viktig princip är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för 
kunskaperna vidare. 

Att främja fysisk aktivitet är en viktig åtgärd för att bland annat förebygga fallskador bland 
äldre. På Willans vårdboende fmns ett gym och det används flitigt av seniorer som bor på 
Willarr och i närområdet. En volontär är gymvärd måndag och torsdag och har till uppdrag att 
coacha, instruera och introducera nya seniorer. Mini gym fmns också på Asbytorp, 
Munkaljungbygården och Solhaga. 

Just nu pågår arbete för att på Viktoriagården inreda ett gym tillsammans med SPF med medel 
från Stiftelsen Gripen. Gymmet kommer att användas av seniorerna som bor i V ejbystrand. 
Ä ven här kommer det fmnas gym värd. Vidare har alla träffpunkter 1-2 gånger i veckan 
sittgymnastik där många av övningarna kommer från socialstyrelsens koncept, balansera mera. 

Ängelholms kommun 1 262 80 Ängelholm 1 Tel: 0431-870 00 l E-post: info@engelholm.se 

www. engelholm. se 1 www. facebook. com l angelhalm 1 www. twitter. c om l engelholm 
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Kenneth Olsson 
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KS 2018/504 

Ovan beskrivna volontärverksamhet utgör ett gott exempel på att även Ängelholms kommun 
gör hälsofrämjande satsningar för äldre. Det finns dock alltid mer att göra, men kommunen är 
på god väg i det förebyggande arbetet. 

F ör kommunstyrelsen 

>R::~rnC-4 
Ordförande 

Ängelholms kommun 1 262 80 Ängelholm l Tel: 0431-870 00 l E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se 1 www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-31

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 308                  Dnr   KS 2018/504

Medborgarförslag från Kenneth Olsson rörande Hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder

Ärendebeskrivning
Kenneth Olsson har lämnat ett medborgarförslag om hälsofrämjande satsningar för äldre över 
en viss ålder exempelvis 75 år. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 4 oktober 2018. 
Förslag på svar till förslagsställaren.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 162 daterat till den 18 juni 2018.
Medborgarförslag, mottaget den 15 juni 2018. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kenneth Olsson
Kommunfullmäktige för kännedom



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-10-08
2018-10-04

 

 KS  2018/504
            KS 2018/504

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

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

Planeringschef
Lotta Karlsson
0431-46 91 41
lotta.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Medborgarförslag från Kenneth Olsson rörande Hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder 

Ärendebeskrivning
Kenneth Olsson har lämnat ett medborgarförslag om hälsofrämjande satsningar för äldre över 
en viss ålder exempelvis 75 år. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 4 oktober 2018. 
Förslag på svar till förslagsställaren.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 162 daterat till den 18 juni 2018.
Medborgarförslag, mottaget den 15 juni 2018. 

Utredning
Medborgarförslaget innebär i korthet att kommunen bör satsa på hälsofrämjande satsningar 
för äldre över en viss ålder exempelvis 75 år. Satsningen bör innehålla tre komponenter 
träning, social aktivitet och några föreläsningstillfällen om nutrition och hälsa. Liknande 
satsningar har gjorts i exempelvis Vellinge och Halmstad kommun. 

Halmstad kommun har satsat på ett projekt som är benämnt ”Satsa friskt”. Det är ett tio 
veckors kostnadsfritt träningsprogram för de som är 79 år eller äldre. Det innehåller fysisk 
träning samt två föreläsningstillfällen om kost, hälsa och träning. Intresset för satsningen har 
visat sig vara stort. 

Vellinge kommun har infört aktivitetspeng för äldre som är 75 år eller äldre. De äldre får en 
aktivitetscheck med ett värde på 500 kr och den kan användas som betalning för både fysiska 
och sociala aktiviteter hos av kommunen godkänd aktivitetsutförare. 

I Ängelholms kommun har en strategi för framtidens äldreomsorg tagits fram. Kopplad till 
strategin finns en antagen plan med åtgärder. Flera åtgärder handlar om förebyggande 
hälsosatsningar för äldre. En åtgärd som pågår är volontärverksamheten som syftar till att 
förstärka aktiviteter för social samvaro. Idag är verksamheten kopplad till den kommunala 
träffpunktsverksamheten. Genom volontärerna har fler aktiviteter för äldre möjliggjorts.

År 2017 startades tre mobila träffpunkter. Genom de mobila träffpunkterna får fler äldre 
tillgång till aktiveter och gemenskap. Dessa mötesplatser skaps successivt där behov finns. 
Inom kort startas ytterligare en träffpunkt med namnet Café omtanken. Volontärerna kommer 
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vara mycket involverade i den nya träffpunkten, tillsammans med aktivitetssamordnaren 
kommer de att driva aktiviteterna 

Vidare erbjuds volontärer handledarutbildning i konceptet ”Passion för livet”. Efter 
genomgången utbildningen handleds andra seniorer. ”Passion för livet” går ut på att en grupp 
seniorer träffas vid sex till tio tillfällen vid så kallade livscaféer under ledning av utbildad 
handledare. Fokus är områden som, enligt forskning, direkt påverkar hälsa och livskvalitet 
såsom fysisk aktivitet, mat och dryck, fallprevention, social gemenskap och läkemedel. En 
viktig princip är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för 
kunskaperna vidare.

Att främja fysisk aktivitet är en viktig åtgärd för att bland annat förebygga fallskador bland 
äldre. På Willans vårdboende finns ett gym och det används flitigt av seniorer som bor på 
Willan och i närområdet. En volontär är gymvärd måndag och torsdag och har till uppdrag att 
coacha, instruera och introducera nya seniorer. Mini gym finns också på Åsbytorp, 
Munkaljungbygården och Solhaga.

Just nu pågår arbete för att på Viktoriagården inreda ett gym tillsammans med SPF med medel 
från Stiftelsen Gripen. Gymmet kommer att användas av seniorerna som bor i Vejbystrand. 
Även här kommer det finnas gymvärd. Vidare har alla träffpunkter 1-2 gånger i veckan 
sittgymnastik där många av övningarna kommer från socialstyrelsens koncept, balansera mera. 

Ovan beskrivna volontärverksamhet utgör ett gott exempel på att även Ängelholms kommun 
gör hälsofrämjande satsningar för äldre. Det finns dock alltid mer att göra, men kommunen är 
på god väg i det förebyggande arbetet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren. 
____

Lilian Eriksson Susann Pettersson 
Kommundirektör Chef Hälsa 

Beslutet expedieras till: Kenneth Olsson     
           Huvuduppdrag Hälsa 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

Medborgarförslag 
Från: 

Namn: !Kenneth Olsson 

Gatuadress: jPolisgatan 13 

Postnummer och ort:,26233 ÄNGELHOLM 

Telefon: 10707985912 

E-postadress: lanitakenneth.olsson@gmail.com 

F örslaget i korthet: 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNS'TYRELSEN 

2018 -06- 1 5 

Till 
A
.. lh hn k D nr .............. . nge Q S ommun •••otu 111 u 111 •11al.ltiii 

Medborgarförslag 
262 80 ÄNGELHOLM 

Hälsofrämjande satsningar för äldre över viss ålder ex 75 år. 
med tre komponenter: träning, social aktivitet och några foreläsningstilifallen 

om nutrition och hälsa. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2) : 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

Jag godkänner att Angelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). J ag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommet att 
publiceras på Angelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datum: 

l Skriv ut formulär l 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
Robin.holmberg@engelholm.se 

Brita Boden 
Polisgatan 1 
262 33 Ängelholm 

Kommunstyrelsen 

KS 2018/503 

Svar på medborgarförslag från Brita Boden om hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

I ditt medborgarförslag föreslår du att Ängelholms kommun ska införa hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder exempelvis 7 5 år. 

I Ängelholms kommun har en strategi för framtidens äldreomsorg tagits fram. Kopplad till 
strategin fmns en antagen plan med åtgärder. Flera åtgärder handlar om förebyggande 
hälsosatsningar för äldre. En åtgärd som pågår är volontärverksamheten som syftar till att 
förstärka aktiviteter för social samvaro. Idag är verksamheten kopplad till den kommunala 
träffpunktsverksamheten. Genom volontärerna har fler aktiviteter för äldre möjliggjorts. 

År 2017 startades tre mobila träffpunkter. Genom de mobila träffpunkterna får fler äldre 
tillgång till aktiveter och gemenskap. Dessa mötesplatser skaps successivt där behov fmns. 
Inom kort startas ytterligare en träffpunkt med namnet Cafe omtanken. Volontärerna kommer 
vara mycket involverade i den nya träffpunkten, tillsammans med aktivitetssamordnaren 
kommer de att driva aktiviteterna 

Vidare erbjuds volontärer handledarutbildning i konceptet "Passion för livet". Efter 
genomgången utbildningen handleds andra seniorer. "Passion för livet" går ut på att en grupp 
seniorer träffas vid sex till tio tillfållen vid så kallade livscafeer under ledning av utbildad 
handledare. Fokus är områden som, enligt forskning, direkt påverkar hälsa och livskvalitet 
såsom fysisk aktivitet, mat och dryck, fallprevention, social gemenskap och läkemedel. En 
viktig princip är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för 
kunskaperna vidare. 

Att främja fysisk aktivitet är en viktig åtgärd för att bland annat förebygga fallskador bland 
äldre. På Willans vårdboende finns ett gym och det används flitigt av seniorer som bor på 
Willan och i närområdet. En volontär är gymvärd måndag och torsdag och har till uppdrag att 
coacha, instruera och introducera nya seniorer. Mini gym fmns också på Åsbytorp, 
Munkaljungbygården och Solhaga. 

Just nu pågår arbete för att på Viktoriagården inreda ett gym tillsammans med SPF med medel 
från Stiftelsen Gripen. Gymmet kommer att användas av seniorerna som bor i Vejbystrand. 
Ä ven här kommer det fmnas gym värd. Vidare har alla träffpunkter 1-2 gånger i veckan 
sittgymnastik där många av övningarna kommer från socialstyrelsens koncept, balansera mera. 

Ängelholms kommun 1 262 80 Ängelholm 1 Tel: 0431-870 00 1 E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 
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Ovan beskrivna volontärverksamhet utgör ett gott exempel på att även Ängelholms kommun 
gör hälsofrämjande satsningar för äldre. Det finns dock alltid mer att göra, men kommunen är 
på god väg i det förebyggande arbetet. 

För kommunstyrelsen 

Robin Holmberg 
Ordförande 

Ängelholms kommun 1 262 80 Ängelholm 1 Tel: 0431-870 00 l E-post: info®engelholm.se 

www.engelholm.se 1 www. facebook.com/angelholm l www. twitter.com/engelholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-31

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 307                  Dnr   KS 2018/503

Medborgarförslag från Brita Bodén rörande Hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder

Ärendebeskrivning
Brita Bodén har lämnat ett medborgarförslag om hälsofrämjande satsningar för äldre över en 
viss ålder exempelvis 75 år. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 4 oktober 2018. 
Förslag på svar till förslagsställaren.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 161 daterat till den 18 juni 2018.
Medborgarförslag, mottaget den 15 juni 2018. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren. 

_____

Beslutet expedieras till:
Britta Bodén
Kommunfullmäktige för kännedom
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Planeringschef
Lotta Karlsson
0431-46 91 41
lotta.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Medborgarförslag från Brita Bodén om hälsofrämjande satsning

Ärendebeskrivning
Brita Bodén har lämnat ett medborgarförslag om hälsofrämjande satsningar för äldre över en 
viss ålder exempelvis 75 år. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 4 oktober 2018. 
Förslag på svar till förslagsställaren.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 161 daterat till den 18 juni 2018.
Medborgarförslag, mottaget den 15 juni 2018. 

Utredning
I medborgarförslaget framgår att preventiva åtgärder senarelägger äldres behov av insatser från 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den stora utmaningen för välfärden är den  
demografiska utvecklingen i kombination med rekryteringsbehov inom vård och omsorg samt 
behov av förebyggande stödinsatser. Förslaget innebär i korthet att kommunen bör satsa på 
hälsofrämjande satsningar för äldre över en viss ålder exempelvis 75 år. Satsningen bör 
innehålla tre komponenter träning, social aktivitet och några föreläsningstillfällen om nutrition 
och hälsa. Liknande satsningar har gjorts i exempelvis Vellinge och Halmstad kommun. 

Halmstad kommun har satsat på ett projekt som är benämnt ”Satsa friskt”. Det är ett tio 
veckors kostnadsfritt träningsprogram för de som är 79 år eller äldre. Det innehåller fysisk 
träning samt två föreläsningstillfällen om kost, hälsa och träning. Intresset för satsningen har 
visat sig vara stort. 

Vellinge kommun har infört aktivitetspeng för äldre som är 75 år eller äldre. De äldre får en 
aktivitetscheck med ett värde på 500 kr och den kan användas som betalning för både fysiska 
och sociala aktiviteter hos av kommunen godkänd aktivitetsutförare. 

I Ängelholms kommun har en strategi för framtidens äldreomsorg tagits fram. Kopplad till 
strategin finns en antagen plan med åtgärder. Flera åtgärder handlar om förebyggande 
hälsosatsningar för äldre. En åtgärd som pågår är volontärverksamheten som syftar till att 
förstärka aktiviteter för social samvaro. Idag är verksamheten kopplad till den kommunala 
träffpunktsverksamheten. Genom volontärerna har fler aktiviteter för äldre möjliggjorts.
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År 2017 startades tre mobila träffpunkter. Genom de mobila träffpunkterna får fler äldre 
tillgång till aktiveter och gemenskap. Dessa mötesplatser skaps successivt där behov finns. 
Inom kort startas ytterligare en träffpunkt med namnet Café omtanken. Volontärerna kommer 
vara mycket involverade i den nya träffpunkten, tillsammans med aktivitetssamordnaren 
kommer de att driva aktiviteterna 

Vidare erbjuds volontärer handledarutbildning i konceptet ”Passion för livet”. Efter 
genomgången utbildningen handleds andra seniorer. ”Passion för livet” går ut på att en grupp 
seniorer träffas vid sex till tio tillfällen vid så kallade livscaféer under ledning av utbildad 
handledare. Fokus är områden som, enligt forskning, direkt påverkar hälsa och livskvalitet 
såsom fysisk aktivitet, mat och dryck, fallprevention, social gemenskap och läkemedel. En 
viktig princip är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för 
kunskaperna vidare.

Att främja fysisk aktivitet är en viktig åtgärd för att bland annat förebygga fallskador bland 
äldre. På Willans vårdboende finns ett gym och det används flitigt av seniorer som bor på 
Willan och i närområdet. En volontär är gymvärd måndag och torsdag och har till uppdrag att 
coacha, instruera och introducera nya seniorer. Mini gym finns också på Åsbytorp, 
Munkaljungbygården och Solhaga.

Just nu pågår arbete för att på Viktoriagården inreda ett gym tillsammans med SPF med medel 
från Stiftelsen Gripen. Gymmet kommer att användas av seniorerna som bor i Vejbystrand. 
Även här kommer det finnas gymvärd. Vidare har alla träffpunkter 1-2 gånger i veckan 
sittgymnastik där många av övningarna kommer från socialstyrelsens koncept, balansera mera. 

Ovan beskrivna volontärverksamhet utgör ett gott exempel på att även Ängelholms kommun 
gör hälsofrämjande satsningar för äldre. Det finns dock alltid mer att göra, men kommunen är 
på god väg i det förebyggande arbetet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren. 
____

Lilian Eriksson Susann Pettersson 
Kommundirektör Chef Hälsa 

Beslutet expedieras till: Brita Bodén    
           Huvuduppdrag Hälsa 



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2018 -06- 1 5 

Till 
Ängelholms ko~r .................... . ÅNGELHOLMS 

KOMMUN ··········-Medborgarförslag ·. 

Medborgarförslag 
Från: 

Namn: jsrita Boden 

Gatuadress: jPolisgatan 1 

Postnummer och ort:~62 33 Ängelholm 

Telefon: ~431-157 86 

E-postadress: ~rita . boden@folkbildning. n et 

Förslaget i korthet: 

Hälsofrämjande satsningar för äldre över viss alder ex 75 år. 

262 80 ÄNGELHOLM 

satsningen bör innehålla tre komponenter: träning, social aktivitet och några föreläsningstillfällen om nutrition och hälsa. 
Jfr med liknande satsningar i Hörby, Nackas, Vellinge, Halmstads kommun. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Varje år drabbas över 17 500 personer av höftfraktur, medelåldern 82 år med två tredje delar kvinnor. Utöver mänsklig 
lidande har samhället kostnader över 1,5 miljarder per år. Förutom fysiska aspekter finns en ökande psykisk ohälsa bland 
äldre till följd av oönskad ensamhet, nedstämdhet och social isolering. 
De stora utmaningarna för välfärden är den demografiska utvecklingen i kombination med rekryteringsbehov inom vård 
och omsorg samt behov av preventiva och förebyggande stödinsatser. sjukvården och socialtjänsten präglas av reaktivt 
arbetssätt när resurserna och prioriteringar görs. 

Ett sätt att senarelägga behov av insatser och förlänga självständighet bland äldre längre upp i åldrarna är att sätta in 
preventiva åtgärder för likvärdig hälsovård. Många pensionärer över 75 år har aldrig varit på träningsanläggning och 
friskvårdsbidrag är en företeelse som uppkommit på senaste tiden. Att köpa träningskort och ta första steget till en 
träningsanläggning är för många äldre ett stort steg. Att knyta nya kontakter på äldre dagar förutsätter nya sociala arenor. 
Genom att kommunen skulle erbjuda en hälsofrämjande satsning i Hälsostaden skulle många äldre få en möjlighet till en 
hälsosammare åldrande. 

Det finns goda exempel på sådana satsningar varpå vårt förslag är att kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att 
utreda och införa en hälsofrämjande satsning riktad till äldre över en viss ålder, och därigenom utvärdera effekterna för ev. 
permanent satsning. Hälsofrämjande satsningen: Aktivitetspengen för personer över 75 år från Vellinge och "Satsa friskt" 
från Halmstad, riktad till äldre 79 år, är två inspirerande modeller som skulle kunna fungera som inspiration i Ängelholm. 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

Jag godkänner att Ängelhohns kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämoar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnario kommer att 
publiceras på Äogelhohns kommuns webbplats, tillsammans med mitt oamo, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datum: 

!Ängelholm, 2018-06-10 

,/"~ 

Underskrift: -f=-0_YJ_1i_~_~_M ____ _ 

l Skriv ut formulär l 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
Robin.holmberg@engelholm.se 

Gabriela Arvidsson 
Polisgatan 1 
262 33 Ängelholm 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag från Gabriela Arvidsson om 
hälsofrämjande satsningar för äldre över en viss ålder 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

KS 2018/ 502 

I ditt medborgarförslag föreslår du att Ängelholms kommun ska införa hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder exempelvis 75 år. 

I Ängelholms kommun har en strategi för framtidens äldreomsorg tagits fram. Kopplad till 
strategin flnns en antagen plan med åtgärder. Flera åtgärder handlar om förebyggande 
hälsosatsningar för äldre. En åtgärd som pågår är volontärverksamheten som syftar till att 
förstärka aktiviteter för social samvaro. Idag är verksamheten kopplad till den kommunala 
träffpunktsverksamheten. Genom volontärerna har fler aktiviteter för äldre möjliggjorts. 

Ar 2017 startades tre mobila träffpunkter. Genom de mobila träffpunkterna får fler äldre 
_tillgång till aktiv:eter nch gemenskap. Dessa_ mötesplatser s_kaps S..llc_c_essiYLdit behQv finm, 
Inom kort startas ytterligare en träffpunkt med namnet Cafe omtanken. Volontärerna kommer 
vara mycket involverade i den nya träffpunkten, tillsammans med aktivitetssamordnaren 
kommer de att driva aktiviteterna 

Vidare erbjuds volontärer handledarutbildning i konceptet "Passion för livet". Efter 
genomgången utbildningen handleds andra seniorer. "Passion för livet" går ut på att en grupp 
seniorer träffas vid sex till tio tillfållen vid så kallade livscafeer under ledning av utbildad 
handledare. Fokus är områden som, enligt forskning, direkt påverkar hälsa och livskvalitet 
såsom fysisk aktivitet, mat och dryck, fallprevention, social gemenskap och läkemedel. En 
viktig princip är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för 
kunskaperna vidare. 

Att främja fysisk aktivitet är en viktig åtgärd för att bland annat förebygga fallskador bland 
äldre. På Willans vårdboende flnns ett gym och det används flitigt av seniorer som bor på 
Willan och i närområdet. En volontär är gymvärd måndag och torsdag och har till uppdrag att 
coacha, instruera och introducera nya seniorer. Mini gym flnns också på Asbytorp, 
Munkaljungbygården och Solhaga. 

Just nu pågår arbete för att på Viktoriagården inreda ett gym tillsammans med SPF med medel 
från Stiftelsen Gripen. Gymmet kommer att användas av seniorerna som bor i Vejbystrand. 
Ä ven här kommer det fmnas gym värd. Vidare har alla träffpunkter 1-2 gånger i veckan 
sittgymnastik där många av övningarna kommer från socialstyrelsens koncept, balansera mera. 

Ängelholms kommun 1 262 80 Ängelholm l Tel : 0431 -870 00 l E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se 1 www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 
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Ovan beskrivna volontärverksamhet utgör ett gott exempel på att även Ängelholms kommun 
gör hälsofrämjande satsningar för äldre. Det ftnns dock alltid mer att göra, men kommunen är 
på god väg i det förebyggande arbetet. 

För kommunstyrelsen 

~~ 
Robin Holmberg 
Ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-31

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 309                  Dnr   KS 2018/502

Medborgarförslag från Gabriela Arvidsson rörande Hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder

Ärendebeskrivning
Gabriela Arvidsson har lämnat ett medborgarförslag om hälsofrämjande satsningar för äldre 
över en viss ålder exempelvis 75 år. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 4 oktober 2018. 
Förslag på svar till förslagsställaren.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 160 daterat till den 18 juni 2018.
Medborgarförslag, mottaget den 15 juni 2018. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren. 

_____

Beslutet expedieras till:
Gabriella Arvidsson
Kommunfullmäktige för kännedom
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Planeringschef
Lotta Karlsson
0431-46 91 41
lotta.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Medborgarförslag från Gabriela Arvidsson rörande Hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder 

Ärendebeskrivning
Gabriela Arvidsson har lämnat ett medborgarförslag om hälsofrämjande satsningar för äldre 
över en viss ålder exempelvis 75 år. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 4 oktober 2018. 
Förslag på svar till förslagsställaren.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 160 daterat till den 18 juni 2018.
Medborgarförslag, mottaget den 15 juni 2018. 

Utredning
I medborgarförslaget framgår att preventiva åtgärder senarelägger äldres behov av insatser från 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den stora utmaningen för välfärden är den  
demografiska utvecklingen i kombination med rekryteringsbehov inom vård och omsorg samt 
behov av förebyggande stödinsatser. Förslaget innebär i korthet att kommunen bör satsa på 
hälsofrämjande satsningar för äldre över en viss ålder exempelvis 75 år. Satsningen bör 
innehålla tre komponenter träning, social aktivitet och några föreläsningstillfällen om nutrition 
och hälsa. Liknande satsningar har gjorts i exempelvis Vellinge och Halmstad kommun. 

Halmstad kommun har satsat på ett projekt som är benämnt ”Satsa friskt”. Det är ett tio 
veckors kostnadsfritt träningsprogram för de som är 79 år eller äldre. Det innehåller fysisk 
träning samt två föreläsningstillfällen om kost, hälsa och träning. Intresset för satsningen har 
visat sig vara stort. 

Vellinge kommun har infört aktivitetspeng för äldre som är 75 år eller äldre. De äldre får en 
aktivitetscheck med ett värde på 500 kr och den kan användas som betalning för både fysiska 
och sociala aktiviteter hos av kommunen godkänd aktivitetsutförare. 

I Ängelholms kommun har en strategi för framtidens äldreomsorg tagits fram. Kopplad till 
strategin finns en antagen plan med åtgärder. Flera åtgärder handlar om förebyggande 
hälsosatsningar för äldre. En åtgärd som pågår är volontärverksamheten som syftar till att 
förstärka aktiviteter för social samvaro. Idag är verksamheten kopplad till den kommunala 
träffpunktsverksamheten. Genom volontärerna har fler aktiviteter för äldre möjliggjorts.
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År 2017 startades tre mobila träffpunkter. Genom de mobila träffpunkterna får fler äldre 
tillgång till aktiveter och gemenskap. Dessa mötesplatser skaps successivt där behov finns. 
Inom kort startas ytterligare en träffpunkt med namnet Café omtanken. Volontärerna kommer 
vara mycket involverade i den nya träffpunkten, tillsammans med aktivitetssamordnaren 
kommer de att driva aktiviteterna 

Vidare erbjuds volontärer handledarutbildning i konceptet ”Passion för livet”. Efter 
genomgången utbildningen handleds andra seniorer. ”Passion för livet” går ut på att en grupp 
seniorer träffas vid sex till tio tillfällen vid så kallade livscaféer under ledning av utbildad 
handledare. Fokus är områden som, enligt forskning, direkt påverkar hälsa och livskvalitet 
såsom fysisk aktivitet, mat och dryck, fallprevention, social gemenskap och läkemedel. En 
viktig princip är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för 
kunskaperna vidare.

Att främja fysisk aktivitet är en viktig åtgärd för att bland annat förebygga fallskador bland 
äldre. På Willans vårdboende finns ett gym och det används flitigt av seniorer som bor på 
Willan och i närområdet. En volontär är gymvärd måndag och torsdag och har till uppdrag att 
coacha, instruera och introducera nya seniorer. Mini gym finns också på Åsbytorp, 
Munkaljungbygården och Solhaga.

Just nu pågår arbete för att på Viktoriagården inreda ett gym tillsammans med SPF med medel 
från Stiftelsen Gripen. Gymmet kommer att användas av seniorerna som bor i Vejbystrand. 
Även här kommer det finnas gymvärd. Vidare har alla träffpunkter 1-2 gånger i veckan 
sittgymnastik där många av övningarna kommer från socialstyrelsens koncept, balansera mera. 

Ovan beskrivna volontärverksamhet utgör ett gott exempel på att även Ängelholms kommun 
gör hälsofrämjande satsningar för äldre. Det finns dock alltid mer att göra, men kommunen är 
på god väg i det förebyggande arbetet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren. 
____

Lilian Eriksson Susann Pettersson 
Kommundirektör Chef Hälsa 

Beslutet expedieras till: Gabriela Arvidsson   
           Huvuduppdrag Hälsa 
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Medborgarförslag 
Från: 

Namn: jGabriela Arvidsson 

Gatuadress: jPolisgatan 1 

Postnummer och ort:~62 33 Ängelholm 

Telefon: 

E-postadress: ~abriela.arvidsson@telia.com 

Förslaget i korthet: 

Hälsofrämjande satsningar för äldre över viss ålder ex 75 år. 

Medborgarförslag 
262 80 ÄNGELHOLM 

satsningen bör innehålla tre komponenter: träning, social aktivitet och några föreläsningstillfällen om nutrition och hälsa. 
Jfr med liknande satsningar i Hörby, Nackas, Vellinge, Halmstads kommun. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Varje år drabbas över 17 500 personer av höftfraktur, medelåldern 82 år med två tredje delar kvinnor. Utöver mänsklig 
lidande har samhället kostnader över 1 ,5 miljarder per år. Förutom fysiska aspekter finns en ökande psykisk ohälsa bland 
äldre till följd av oönskad ensamhet, nedstämdhet och social isolering. 

De stora utmaningarna för välfärden är den demografiska utvecklingen i kombination med rekryteringsbehov inom vård 
och omsorg samt behov av preventiva och förebyggande stödinsatser. Sjukvården och socialtjänsten präglas av reaktivt 
arbetssätt när resurserna och prioriteringar görs. 

Ett sätt att senarelägga behov av insatser och förlänga självständighet bland äldre längre upp i åldrarna är att sätta in 
preventiva åtgärder för likvärdig hälsovård. Många pensionärer över 75 år har aldrig varit på träningsanläggning och 
friskvårdsbidrag är en företeelse som uppkommit på senaste tiden. Att köpa träningskort och ta första steget till en 
träningsanläggning är för många äldre ett stort steg. Att knyta nya kontakter på äldre dagar förutsätter nya sociala arenor. 
Genom att kommunen skulle erbjuda en hälsofrämjande satsning i Hälsostaden skulle många äldre få en möjlighet till en 
hälsosammare åldrande. 

Det finns goda exempel på sådana satsningar varpå vårt förslag är att kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att 
utreda och införa en hälsofrämjande satsning riktad till äldre över en viss ålder, och därigenom utvärdera effekterna för ev. 
permanent satsning. Hälsofrämjande satsningen: Aktivitetspengen för personer över 75 år från V eliinge och "Satsa friskt" 
från Halmstad, riktad till äldre 79 år, är två inspirerande modeller som skulle kunna fungera som inspiration i Ängelholm. 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

Jag godkänner att Ängelholms kommnnlagrar och behandlar de personuppgifter jag Jämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag Jämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ortoch 
datum: 

[Ängelholm, 2018-06-02 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
Robin.holmberg@engelholm.se 

Christine Granstedt 
Polisgatan 15 
262 33 Ängelholm 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag från Christine Granstedt om 
hälsofrämjande satsningar för äldre över en viss ålder 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

KS 2018/501 

I ditt medborgarförslag föreslår du att Ängelholms kommun ska införa hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder exempelvis 75 år. 

I Ängelholms kommun har en strategi för framtidens äldreomsorg tagits fram. Kopplad till 
strategin ftnns en antagen plan med åtgärder. Flera åtgärder handlar om förebyggande 
hälsosatsningar för äldre. En åtgärd som pågår är volontärverksamheten som syftar till att 
förstärka aktiviteter för social samvaro. Idag är verksamheten kopplad till den kommunala 
träffpunktsverksamheten. Genom volontärerna har fler aktiviteter för äldre möjliggjorts. 

Ar 2017 startades tre mobila träffpunkter. Genom de mobila träffpunkterna får fler äldre 
tillgång till aktiY:eter _och_gemenskap._Dessamötesplatser5kaps_successi~t där_heho:v Jmns,_ 
Inom kort startas ytterligare en träffpunkt med namnet Cafe omtanken. Volontärerna kommer 
vara mycket involverade i den nya träffpunkten, tillsammans med aktivitetssamordnaren 
kommer de att driva aktiviteterna 

Vidare erbjuds volontärer handledarutbildning i konceptet "Passion för livet". Efter 
genomgången utbildningen handleds andra seniorer. "Passion för livet" går ut på att en grupp 
seniorer träffas vid sex till tio tillfållen vid så kallade livscafeer under ledning av utbildad 
handledare. Fokus är områden som, enligt forskning, direkt påverkar hälsa och livskvalitet 
såsom fysisk aktivitet, mat och dryck, fallprevention, social gemenskap och läkemedel. En 
viktig princip är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för 
kunskaperna vidare. 

Att främja fysisk aktivitet är en viktig åtgärd för att bland annat förebygga fallskador bland 
äldre. På Willans vårdboende ftnns ett gym och det används flitigt av seniorer som bor på 
Willarr och i närområdet. En volontär är gymvärd måndag och torsdag och har till uppdrag att 
coacha, instruera och introducera nya seniorer. Mini gym ftnns också på Åsbytorp, 
Munkaljungbygården och Solhaga. 

Just nu pågår arbete för att på Viktoriagården inreda ett gym tillsammans med SPF med medel 
från Stiftelsen Gripen. Gymmet kommer att användas av seniorerna som bor i Vejbystrand. 
Även här kommer det ftnnas gymvärd. Vidare har alla träffpunkter 1-2 gånger i veckan 
sittgymnastik där många av övningarna kommer från socialstyrelsens koncept, balansera mera. 
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Ovan beskrivna volontärverksamhet utgör ett gott exempel på att även Ängelholms konunun 
gör hälsofrämjande satsningar för äldre. Det finns dock alltid mer att göra, men konununen är 
på god väg i det förebyggande arbetet. 

För kommunstyrelsen 

~~_q 
Robin Holmberg 
Ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-31

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 310                  Dnr   KS 2018/501

Medborgarförslag från Christine Granstedt rörande Hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder

Ärendebeskrivning
Christine Granstedt har lämnat ett medborgarförslag om hälsofrämjande satsningar för äldre 
över en viss ålder exempelvis 75 år. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 4 oktober 2018. 
Förslag på svar till förslagsställaren.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 159 daterat till den 18 juni 2018.
Medborgarförslag, mottaget den 15 juni 2018. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren. 

_____

Beslutet expedieras till:
Christine Granstedt
Kommunfullmäktige för kännedom
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Planeringschef
Lotta Karlsson
0431-46 91 41
lotta.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Medborgarförslag från Christine Granstedt rörande Hälsofrämjande 
satsningar för äldre över en viss ålder 

Ärendebeskrivning
Christine Granstedt har lämnat ett medborgarförslag om hälsofrämjande satsningar för äldre 
över en viss ålder exempelvis 75 år. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 4 oktober 2018. 
Förslag på svar till förslagsställaren.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 159 daterat till den 18 juni 2018.
Medborgarförslag, mottaget den 15 juni 2018. 

Utredning
I medborgarförslaget framgår att preventiva åtgärder senarelägger äldres behov av insatser från 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den stora utmaningen för välfärden är den  
demografiska utvecklingen i kombination med rekryteringsbehov inom vård och omsorg samt 
behov av förebyggande stödinsatser. Förslaget innebär i korthet att kommunen bör satsa på 
hälsofrämjande satsningar för äldre över en viss ålder exempelvis 75 år. Satsningen bör 
innehålla tre komponenter träning, social aktivitet och några föreläsningstillfällen om nutrition 
och hälsa. Liknande satsningar har gjorts i exempelvis Vellinge och Halmstad kommun. 

Halmstad kommun har satsat på ett projekt som är benämnt ”Satsa friskt”. Det är ett tio 
veckors kostnadsfritt träningsprogram för de som är 79 år eller äldre. Det innehåller fysisk 
träning samt två föreläsningstillfällen om kost, hälsa och träning. Intresset för satsningen har 
visat sig vara stort. 

Vellinge kommun har infört aktivitetspeng för äldre som är 75 år eller äldre. De äldre får en 
aktivitetscheck med ett värde på 500 kr och den kan användas som betalning för både fysiska 
och sociala aktiviteter hos av kommunen godkänd aktivitetsutförare. 

I Ängelholms kommun har en strategi för framtidens äldreomsorg tagits fram. Kopplad till 
strategin finns en antagen plan med åtgärder. Flera åtgärder handlar om förebyggande 
hälsosatsningar för äldre. En åtgärd som pågår är volontärverksamheten som syftar till att 
förstärka aktiviteter för social samvaro. Idag är verksamheten kopplad till den kommunala 
träffpunktsverksamheten. Genom volontärerna har fler aktiviteter för äldre möjliggjorts.
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År 2017 startades tre mobila träffpunkter. Genom de mobila träffpunkterna får fler äldre 
tillgång till aktiveter och gemenskap. Dessa mötesplatser skaps successivt där behov finns. 
Inom kort startas ytterligare en träffpunkt med namnet Café omtanken. Volontärerna kommer 
vara mycket involverade i den nya träffpunkten, tillsammans med aktivitetssamordnaren 
kommer de att driva aktiviteterna 

Vidare erbjuds volontärer handledarutbildning i konceptet ”Passion för livet”. Efter 
genomgången utbildningen handleds andra seniorer. ”Passion för livet” går ut på att en grupp 
seniorer träffas vid sex till tio tillfällen vid så kallade livscaféer under ledning av utbildad 
handledare. Fokus är områden som, enligt forskning, direkt påverkar hälsa och livskvalitet 
såsom fysisk aktivitet, mat och dryck, fallprevention, social gemenskap och läkemedel. En 
viktig princip är att seniorerna själva äger kunskapen och att det är de själva som för 
kunskaperna vidare.

Att främja fysisk aktivitet är en viktig åtgärd för att bland annat förebygga fallskador bland 
äldre. På Willans vårdboende finns ett gym och det används flitigt av seniorer som bor på 
Willan och i närområdet. En volontär är gymvärd måndag och torsdag och har till uppdrag att 
coacha, instruera och introducera nya seniorer. Mini gym finns också på Åsbytorp, 
Munkaljungbygården och Solhaga.

Just nu pågår arbete för att på Viktoriagården inreda ett gym tillsammans med SPF med medel 
från Stiftelsen Gripen. Gymmet kommer att användas av seniorerna som bor i Vejbystrand. 
Även här kommer det finnas gymvärd. Vidare har alla träffpunkter 1-2 gånger i veckan 
sittgymnastik där många av övningarna kommer från socialstyrelsens koncept, balansera mera. 

Ovan beskrivna volontärverksamhet utgör ett gott exempel på att även Ängelholms kommun 
gör hälsofrämjande satsningar för äldre. Det finns dock alltid mer att göra, men kommunen är 
på god väg i det förebyggande arbetet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren. 
____

Lilian Eriksson Susann Pettersson 
Kommundirektör Chef Hälsa 

Beslutet expedieras till: Christine Granstedt  
           Huvuduppdrag Hälsa 
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Medborgarförslag 
Från: 

Namn: jchristine Granstedt 

Gatuadress: IPolisgatan 15 

Postnummer och ort:f62 33 Ängelholm 

Telefon: 10733-808002 

E-postadress: fgranstedt@gmail.com 

Förslaget i korthet: 

Hälsofrämjande satsningar för äldre över viss ålder ex 75 år. 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -06- 1 5 
Till 
Angelholms kommutbn 
'f" db r,·· l r ................. . 
n·1.e orgar ors ag ·········~···· 

262 80 .ANGELHOLM 

satsningen bör innehålla tre komponenter: träning, social aktivitet och några föreläsningstillfällen om nutrition och hälsa. 
Jfr med liknande satsningar i Hörby, Nackas, Vellinge, Halmstads kommun. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Varje år drabbas över 17 500 personer av höftfraktur, medelåldern 82 år med två tredje delar kvinnor. Utöver mänsklig 
lidande har samhället kostnader över 1,5 miljarder per år. Förutom fysiska aspekter finns en ökande psykisk ohälsa bland 
äldre till följd av oönskad ensamhet, nedstämdhet och social isolering. 
De stora utmaningarna för välfärden är den demografiska utvecklingen i kombination med rekryteringsbehov inom vård 
och omsorg samt behov av preventiva och förebyggande stödinsatser. sjukvården och socialtjänsten präglas av reaktivt 
arbetssätt när resurserna och prioriteringar görs. 

Ett sätt att senarelägga behov av insatser och förlänga självständighet bland äldre längre upp i åldrarna är att sätta in 
preventiva åtgärder för likvärdig hälsovård. Många pensionärer över 75 år har aldrig varit på träningsanläggning och 
friskvårdsbidrag är en företeelse som uppkommit på senaste tiden. Att köpa träningskort och ta första steget till en 
träningsanläggning är för många äldre ett stort steg. Att knyta nya kontakter på äldre dagar förutsätter nya sociala arenor. 
Genom att kommunen skulle erbjuda en hälsofrämjande satsning i Hälsostaden skulle många äldre få en möjlighet till en 
hälsosammare åldrande. 

Det finns goda exempel på sådana satsningar varpå vårt förslag är att kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att 
utreda och införa en hälsofrämjande satsning riktad till äldre över en viss ålder, och därigenom utvärdera effekterna för ev. 
permanent satsning. Hälsofrämjande satsningen: Aktivitetspengen för personer över 75 år från V eliinge och "Satsa friskt" 
från Halmstad, riktad till äldre 79 år, är två inspirerande modeller som skulle kunna fungera som inspiration i Ängelholm. 



Beskriv och motiv~ra .ditt förslag (fortsättning): 

Jag godkänner att Ängelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ortoch 
datum: 

IAngel hol m, 2018-06-11 

Underskrift --------------------------------------------------------------

l Skriv ut fC?rmulär l 
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info@engelholm.se 

Anna Lindelöv 
Höja byaväg 197 
26293 Ängelholm 

Kommunstyrelsen 

KS 2017/524 

Svar på medborgarförslag om kontaktperson för nyanlända 

Hej Anna! 

Tack för ditt medborgarförslag! 

Det är ett mycket viktigt ämne och vi är tacksamma för att du vill hjälpa till och göra 
kommunen bättre. Kommunen har ansvar för att nyanlända ska få stöd, boende och 
samhällsinformation för att hjälpa dem att komma in i samhället på ett bra sätt. Bland annat 
ska kommunen arbeta med praktisk hjälp med bosättning, utbildning i svenska för invandrare 
(SFI), samhällsorientering och flera andra insatser. Vi erbjuder redan detta idag i form av en 
individuell genomförandeplan för den nyanlände med gott resultat. I denna ingår följande 
punkter: 

• Praktisk _hjhlp i_samband f!J.eci_b_Qsäj:tf!!ng 

• F örskola och skola 

• Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

• Vuxenutbildning 

• Samhällsorientering 

• Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter 
ansökan 

• Boende och omsorg för ensamkommande barn 

• Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad 
vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 

Vidare får den nyanlände en samhällsorientering där följande delar ftnns med: 

• Att komma till Sverige 

• Att bo i Sverige 

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

• Individens rättigheter och skyldigheter 

• Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

• Att påverka i Sverige 

• Att vårda sin hälsa i Sverige 

• Att åldras i Sverige 

Ängelholms kommun l 262 80 Ängelholm l Tel: 0431-870 00 l E-post: info®engelholm.se 

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-31

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 317                  Dnr   KS 2017/524

Medborgarförslag från Anna Lindelöv rörande kontaktperson för 
nyanlända som behöver stöd.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inlämnats som gäller erbjuda nyanlända stöd i sin kontakt med 
kommuner och myndigheter. Kontaktpersonen kan t.ex. informera om de regler som finns 
kring bland annat barnsomsorg, boende och annat som nyanlända kan behöva hjälp med för 
att kunna leva och bo i Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2018
Bilaga, individuell genomförandeplan nyanlända
Brev till förslagsställare Anna Lindelöv
Medborgarförslag från Anna Lindelöv

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända det till förslagsställaren.

_____

Beslutet expedieras till:
Anna Lindelöv
Kommunfullmäktige för kännedom
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chef lärande och familj
Christer Kratz
0431-870 00
christer.kratz@engelholm.se Kommunstyrelsen

 
Svar på medborgarförslag från Anna Lindelöv rörande 
kontaktperson för nyanlända som behöver stöd

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inlämnats som gäller erbjuda nyanlända stöd i sin kontakt med 
kommuner och myndigheter. Kontaktpersonen kan t.ex. informera om de regler som finns 
kring bland annat barnsomsorg, boende och annat som nyanlända kan behöva hjälp med för 
att kunna leva och bo i Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2018
Bilaga, individuell genomförandeplan nyanlända
Brev till förslagsställare Anna Lindelöv
Medborgarförslag från Anna Lindelöv

Utredning
I det inkomna medborgarförslaget föreslås att kommunen ska erbjuda nyanlända 
kommuninvånare kontaktpersoner som stöd i deras kontakt med kommuner och myndigheter. 
Dessa kontaktpersoner ska även informera om regler som gäller i kommunen vad gäller 
exempelvis barnomsorg mm.

Ängelholms kommuns ansvar gäller de personer, familjer eller enskilda, som anvisats enligt 
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Kommunens ansvar är att ordna boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom 
Migrationsverket enligt bosättningslagen samt att erbjuda; 

 Praktisk hjälp i samband med bosättning
 Förskola och skola
 Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 Vuxenutbildning
 Samhällsorientering
 Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter 

ansökan
 Boende och omsorg för ensamkommande barn
 Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad 

vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
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I Ängelholms kommun erbjuds nyanlända praktisk hjälp med bosättning i samband med att de 
flyttar in i den av kommunen anvisade lägenheten. 
Bostödet utformas individuellt efter behov och innehåller stöd i hemmet och orientering i 
närområdet, se bifogat dokument.

Samhällsorienteringen bidrar till en ökad förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter man 
har i Sverige samt en förståelse för grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga 
rättigheter. Sedan 2010 är alla kommuner enligt lag skyldiga att erbjuda samhällsorientering till 
nyanlända invandrare som har en etableringsplan, dvs. deltar i Arbetsförmedlingens 
etableringsinsatser som ska påskynda inträdet på arbetsmarknaden. Enligt lagen ska nyanlända 
få minst 60 timmar samhällsorientering inom ett år från det att man fått en etableringsplan. 
Lagen säger att samhällsorienteringen ska ges på de nyanländas modersmål och att de som 
undervisar ska ha lämplig utbildning.

Samhällsorienteringen innehåller följande delar:
 Att komma till Sverige
 Att bo i Sverige
 Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 Individens rättigheter och skyldigheter
 Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 Att påverka i Sverige
 Att vårda sin hälsa i Sverige
 Att åldras i Sverige

Genom det stöd som de nyanlända som anvisats kommunen får i form av bostöd enligt 
baspaket, samt innehållet i den obligatoriska kursen samhällsorientering ser vi att våra 
nyanlända kommuninvånare får det stöd de behöver för att etablera sig i samhället.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända det till förslagsställaren.

_____

Lilian Eriksson Christer Kratz
Kommundirektör Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Anna Lindelöv
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Medborgarförslag 

Ärendenummer 
Inskickat 

Dina uppgifter 

Personnummer 
Förnamn 
Efternamn 
Adress 
Postnummer 
Ort 
E-post 
Telefon 

Förslag 

Rubrik på förslaget 

Förslag och motivering 

Intyg 

170707 -MEF-GK77 
2017-07-07 14:34 

-Anna Jeanette 
Lindelöv --· 262 93 
Ängelholm 
anna.lindelov@ektv.nu 

Kontaktperson 
Det är krångligt att förstå sig på det svenska systemet för 
en person som är obekant med det. Jag föreslår därför att 
en kontaktperson erbjuds de personer som kommer nya 
till vårt land och bor i vår kommun. Det finns många 
familjer och ensamstående som behöver stöd i sin 
kontakt med kommuner och myndigheter. Denna 
kontaktperson kan t ex informera om de regler som finns 
kring ex barnomsorg, boende och annat som de kan 
behöva ha hjälp med för att kunna leva och bo i vår 
kommun. l förlängingen tror jag att detta ökar förståelsen 
för hur en kommun fungerar. 
Ja 

Postadress östra vägen 2 262 80 Ängelholm 
Ep ost info@engelholm se Webb www.engelholm.se Sida l av l 
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Svar på medborgarförslag från Nils Ewe Håkan Windahl med frågor 
om gång- och cykelvägar runt Hjärnarp

Hej och tack för ditt medborgarförslag!

Här nedan följer kortare svar på dina frågeställningar. En fördjupad utredning hittar du i bilagt 
tjänsteutlåtande. 

Trafikverket har beslutat att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Margretetorp – Fogdarp 
(väg 1723) för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Byggstart för sträckan är 
hösten 2020. 

En gång- och cykelväg mellan Svenstorp – Hjärnarp har undersökts och en ny alternativ 
sträckning längs Åsbackavägen har tagits fram som innebär en tryggare miljö för oskyddade 
trafikanter. 

Gällande förbindelsen mellan orterna nordost om Hjärnarp, så finns dessa sträckor med i 
kommunens cykelplan 2015-2025. Vid kommande uppdatering av cykelplanen kommer man 
att titta närmare på detta område.   

Med vänlig hälsning

Robin Holmberg

Kommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg
0431-870 00
info@engelholm.se Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 367                  Dnr   KS 2018/634

Medborgarförslag från Nils Ewe Håkan Windahl  med frågor om 
gång- och cykelvägar runt Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Nils Ewe Håkan Windahl har kommit in med ett medborgarförlag om gång- och cykelvägar 
runt Hjärnarp. Förslagsställaren undrar hur långt projektet med gång- och cykelvägen mellan 
Förslöv-Margretetorp har kommit. Vidare undrar förslagsställaren om en gång- och cykelväg 
är planerad mellan Svenstorp-Hjärnarp. I medborgarförslaget finns även ett önskemål om en 
ny gång- och cykelväg mellan Lerbäckshult/Tullstorp till Hjärnarp.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 oktober 2018
Svar medborgarförslag Nils Ewe Håkan Windahl den 22 oktober 2018
Kommunfullmäktige § 212 2018-09-24
Medborgarförslag den 22 aug 2018

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Lars Nyander (S), Maija Rampe (M), Patrik 
Ohlsson (SD), Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) instämmer i yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända till förslagsställaren.

_____

Beslutet expedieras till:
Nils Ewe Håkan Windahl
SHU
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Trafikingenjör
Ann-Kristin Wiinberg
0431 870 00
info@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Svar på medborgarförslag från Nils Ewe Håkan Windahl med frågor 
om gång- och cykelvägar runt Hjärnarp 

Ärendebeskrivning
Nils Ewe Håkan Windahl har kommit in med ett medborgarförlag om gång- och cykelvägar 
runt Hjärnarp. Förslagsställaren undrar hur långt projektet med gång- och cykelvägen mellan 
Förslöv-Margretetorp har kommit. Vidare undrar förslagsställaren om en gång- och cykelväg 
är planerad mellan Svenstorp-Hjärnarp. I medborgarförslaget finns även ett önskemål om en 
ny gång- och cykelväg mellan Lerbäckshult/Tullstorp till Hjärnarp.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 oktober 2018
Svar medborgarförslag Nils Ewe Håkan Windahl den 22 oktober 2018
Kommunfullmäktige § 212 2018-09-24
Medborgarförslag den 22 aug 2018

Utredning
Trafikverket har beslutat att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Margretetorp – Fogdarp 
(väg 1723) för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. På sträckan planeras cirka 2,5 
km cykelväg som är friliggande och separerad från motortrafik. Byggstart för sträckan är 
hösten 2020. 

En gång- och cykelväg mellan Svenstorp – Hjärnarp har undersökts en längre tid för att få till 
en säker och trygg anslutning mellan dessa orter. En ny alternativ sträckning längs 
Åsbackavägen har tagits fram som innebär en tryggare miljö för oskyddade trafikanter. 
Huvuduppdrag Samhälle har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att utreda denna sträckning 
och utredning pågår. 

Förslaget som man tittar på innebär att kommunen, i samråd med väghållaren, bör göra vissa 
åtgärder på vägen, för att den ska bli trafiksäker för oskyddade trafikanter. Belysning och 
hastighetsdämpande åtgärder är några av åtgärderna som bör göras. Som gående och cyklist 
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vill man vara utmed vägar där andra trafikanter rör sig och inte komma ensam på en väg där 
ingen bebyggelse eller annan trafik finns.

Gällande förbindelsen mellan orterna nordost om Hjärnarp, så finns dessa sträckor med i 
kommunens cykelplan 2015-2025. Vid kommande uppdatering av cykelplanen kommer även 
detta område att undersökas.  

Med anledning av ovanstående anses inte fler utredningsåtgärder i enlighet med 
medborgarförslaget vara aktuella.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända till förslagsställaren.

____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Nils Ewe Håkan Windahl
SHU



Medborgarförslag

Ärendenummer 180822-MEF-AO25

Inskickat 2018-08-22 20:22

Dina uppgifter
Förnamn Nils Ewe Håkan

Efternamn Windahl

Adress Timjanvägen 14

Postnummer 266 97

Ort Hjärnarp

E-post ewe@hjarnarp.se

Telefon 0706292762

Mobil 0706292762

Förslag

Rubrik på förslaget Aktuell status på GC vägar runt tätort Hjärnarp

Förslag och motivering

Tidigare inlämnat medborgarförslag från Anette
Bengtsson 20171127,upplever jag inte är till fullo
besvarats. Varför undertecknad ånyo tar upp frågan samt
vidgar frågeställningen med nedanstående frågor. 

I medborgarförslaget har jag ett antal frågor som jag
önskar svar på.

Hur långt har kommunen kommit i översiktsplanen ang
GC vägar: 
1. Förslöv-Margretetorp
2. Svenstorp-Hjärnarp 
3. Lerbäckshult/Tullstorp

Ang punkt 1.
Båstad kommun har färdigställt GC vägen från Förslöv
mot Hjärnarp men slutat vid kommungränsen. Hur
planerna kommunen på att fullfölja bygget fram till
Margretetorp och finns det en tidsplan?

Ang punkt 2.
Sedan Svenstorps bostadsområde byggdes (ca 35 år
sedan) har det funnits önskemål om en GC väg till
Hjärnarp. Varför är där inte antagit någon genomförbar
plan? Trots så lång tid och så många påstötningar om att
en CG väg, som är så viktig för de boende, har inget
genomförande kommit till stånd. Se ärende
2017KT124481. Enligt mejl från Elin Tängermyr 180103
skulle ärendet tas fram till "beslut i kommunstyrelsen så
snart det är möjligt". Vi har ännu inte hört något.
Vilka hinder eller svårigheter har konkret gjort att det inte
har hänt något?

Ang punkt 3.
Samhällena nord ost om Hjärnarp (Lerbäckshult,
Ugglehult, Tullstorp m fl) har varit med om
generationsskifte vilket innebär att många barnfamiljer har
sökt sig till dessa områdena. Därför är det angeläget att
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Ja

det planeras en gemensam GC väg till tätorten Hjärnarp. 
Det är angeläget och önskvärt att denna process
genomför tillsammans med berörda företrädare för
bostadsområdena, markägare, Föreningen Framtidsbygd
Hjärnarp och kommunen så ett gemensamt, brett
förankrat förslag kan tas fram.

Intyg
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