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 Till: Kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS 2022/493 
Typ av dokument: Svar 
Datum: 2022-09-21 

Svar på fråga om konstverket Änglafamn 

En fråga har inkommit den 21 september 2022 ställd till ordförande i nämnden för 
kultur, idrott och fritid gällande möjlighet att återuppsätta konstverket Änglafamn i 
närtid, alternativt sälja verket.  

Patrik Ohlsson SD har ställt följande frågor 

• Hur ser du på möjligheten att rädda konstverket Änglafamn och montera upp 
det på nytt i närtid? 

• Hur ser du på att bjuda ut verket till försäljning för att rädda skattemedel? 

 

Följande svar ges på frågan 

I samband med att gamla badhuset stod inför rivning tog kommunstyrelsen ställ-
ning till huruvida konstverket Änglafamn av Stig Carlsson skulle monteras ner i 
syfte att placeras i ny miljö. Kommunstyrelsen valde då att inte tillvarata konstver-
ket av framför allt två skäl.  

1) Byggnadsanknuten konst har av upphovsmannen skapats för ett specifikt 
sammanhang och kan därmed inte självklart flyttas till ny miljö. Konstver-
ket, som utgörs av keramiska plattor är ett förhållandevis stort verk. Om 
konstverket behöver minskas i omfattning förvanskas konstverket och 
konstnären, som har upphovsrätt, behöver därmed ge sitt medgivande till 
detta. Då Stig Carlsson är avliden är det istället Stigs dotter som kan ge sitt 
medgivande. Men då kommer vi till nästa fråga. Enligt 1%-regeln ska kom-
munens ny- och tillbyggnader konstnärligt gestaltas med en budget som ut-
gör 1% av entreprenadkostnaden. Det betyder att en ny skola inte ges möj-
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lighet att få ett konstverk anpassat till skolans verksamhet, utan att de i så 
fall skulle få ”ärva” ett konstverk från 1967 som var skapat till ett helt an-
nat sammanhang. Hittills har ingen av de skolor och förskolor vi byggt på 
senare tid varit intresserad av att denna lösning. 

2) Kostnaden för nedmontering visade sig vara en annan faktor till kommun-
styrelsen beslut för drygt 10 år sedan. Styrelsen för AB Ängelholmslokaler 
tog därför initiativet och beslut om att montera ner konstverket till att en 
utgift på ca 800 000 och som enligt uppgift bokförts i bolagets balans- 
räkning. 
 
På frågan att sälja konstverket ställer vi oss mycket tveksamma. Även om 
kommunen har köpt verket en gång i tiden har konstnären eller dess anhö-
riga upphovsrätt. Det betyder att det mest respektfulla och korrekta är att 
destruera Änglafamn istället för att bjuda ut verket på marknaden. 

 

 

 

 

 

Charlotte Engblom Carlsson 
Ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 





  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(4) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Beredningskoordinator 
Alexandra Andersson 
468180 
Alexandra.andersson@engelholm.se 

Till: Kommunfullmäktige 
Diarienummer: 2021/468 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-08-16 
 

Överlämning av kommunfullmäktiges fasta bredning 1 
uppdrag om ekonomisk hållbarhet  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 § 207 att ge beredning 1 i uppdrag 
att utreda och analysera frågan om ekonomisk hållbarhet som är viktig för att uppnå 
både social och ekologisk hållbarhet. Styrande för uppdraget är KF beslut 2020 § 
125.  

Beredningen lägger på dagens fullmäktigesammanträde fram slutrapport för 
överlämning och presentation.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2022 
• Slutrapport Ekonomisk hållbarhet 

Utredning 
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. 
Beredningar inrättas för behandling av strategiska frågor som berör fler än en 
nämnd, t ex i vägvals- och utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska 
överväganden. 

Bakgrund  
Världen håller på att förändras, och vi står inför stora utmaningar i långsiktiga frågor 
kopplat till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet; utanförskap, 
klimatförändringar, cirkulär ekonomi och ett förändrat politiskt landskap. 
Hållbarhetsfrågan är viktig för medborgarna och studier visar att kommuner som 
anses attraktiva arbetar aktivt med denna fråga (Sverigestudien, 2020). 
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I juni 2020 fattade fullmäktige beslut (§125) om en politisk viljeriktning där 
Ängelholms kommun kraftsamlar och inleder ett nytt arbete för social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet med Agenda 2030 som grund. I beslutet skrevs det att en 
övergripande färdplan ska tas fram om hur vi skapar bästa former för en långsiktig 
arbetsprocess för ett ”Hållbart Ängelholms kommun”. 2020 togs förarbete för den 
ekologiska hållbarhetsplanen fram, och under 2021 och 2022 har arbetet med social 
hållbarhet påbörjats. Det är tydligt att vi behöver se till alla tre dimensionerna 
(ekologisk, ekonomisk och social) för en långsiktig lösning. Utifrån beredningarnas 
årsprocess är hållbarhet en utpekad utmaning men även möjlighet för kommunens 
arbete för en långsiktig lösning att uppnå målen i Agenda 2030.  

Tillvägagångssätt 
Beredningen har under uppdraget genomfört:  

• Omvärldsgranskning,   
• lyssnat på föreläsare både från akademin och andra kommuner,   
• tagit del av rapporter och undersökningar, 
• samt att delar av presidiet varit på studiebesök hos Reco Lab i Helsingborg.  

Detta för att utreda frågan om hur Ängelholms kommun kan arbeta med ekonomisk 
hållbarhet.  

Slutsatser 
Beredningen lämnar följande förslag till hur Ängelholms kommun kan arbeta med 
ekonomisk hållbarhet:  
 

• Beredningen ger förslag på en budgetplan på 4-5 år som utgår från en 
traditionell budget i grunden med 2 år som detaljbudget likt den idag men 
att den sedan utökas med 3 års strategier och målbilder för en ökad 
flexibilitet och möjlighet för nämnderna att planera sina insatser ytterligare. 
En flexiblare budget skapar därtill förutsättningar för cirkulär ekonomi.  
 

• Målarbetet och verksamhetsutvecklingen blir viktiga aspekter i en utökad 
mer långsiktig budget. Det blir faktorer för hur den långsiktiga budgeten 
läggs upp där befolkningsutvecklingen och demografiska förutsättningar styr 
målbilderna. Här finns möjligheten att ytterligare se till att 
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kommunfullmäktiges mål genomsyrar arbetet och syns ner i nämndernas 
verksamhetsplaner för att få en gemensam riktning. 
 

• Beredningen ser även positivt på att införa hållbara investeringar likt 
Helsingborgs stad har, där gemensamma nämndsprojekt är med i 
budgetplaneringen som ska bidra till att uppfylla kommunens vision och en 
hållbar utveckling. 
 

• Diskussioner har skett om nämnderna bör få möjlighet att ta med sig sitt 
överskott till nästkommande år för att jobba mer långsiktigt. Ett år är en kort 
tid inom vissa processer som leder till kortsiktighet och att projekt inte 
genomförs eller inte genomförs på rätt sätt. 
 

• De tre hållbarhetsaspekterna bör finnas med som egna rubriker i 
tjänsteutlåtandena. Detta för att ge beslutsfattare samt invånare en bättre bild 
över vad som bidrar till eller motverkar en hållbar samhällsutveckling. 
 

• Beredningen ger förslag på en modell för social investeringsfond. Vi behöver 
investera i välfärden precis som vi gör i tekniska utvecklingsprojekt. 
 

• Utforma styrmedel som bidrar till lönsamma cirkulära affärsmodeller, arbeta 
med näringslivet för att ge incitament och bidra till att stärka innovations- 
och näringsklimatet. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förklara uppdraget till beredning 1 slutfört, 

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning av de 
förslag som framförts. 

För fullmäktiges presidium, 

Elisabeth Kullenberg 
Ordförande  

Ola Carlsson  
1 vice ord. 

Emma Yngvesson 
2 vice ordf. 
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Beslutet expedieras till: 
• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktiges fasta beredning 1  
• Beredningskoordinator 
• Ekonomichef  
• Budgetchef  



 

 

2022-08-25 

Ekonomisk hållbarhet  
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 



 

 

Sammanfattning  

Världen håller på att förändras, och vi står inför stora utmaningar i långsiktiga frågor 
kopplat till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet; utanförskap, 
klimatförändringar och cirkulär ekonomi. Hållbarhetsfrågan är viktig för 
medborgarna. Beredningens uppdrag innebär en omvärldsbevakning och 
kartläggning kring ekonomisk hållbarhet med fokus på en flexibel budget. 
Beredningen har bevakat och följt upp kommunens arbete med ekonomisk 
hållbarhet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2020 § 125 mot en färdplan 
framåt för hållbarhetsfrågorna i Ängelholms kommun, samt spridit kunskap om 
ekonomisk hållbarhet. Beredningen har fokuserat på att få inspel från föreläsare både 
från akademin med sin forskning kring sociala investeringsfonder och flexibel 
budget, men även från andra kommuner och verksamheter för att inspireras samt 
kartlägga hur de jobbar. 

Vad är då ekonomisk hållbarhet för Ängelholms kommun? Ekonomisk hållbarhet 
innebär att förvalta kommunens ekonomiska medel på ett sätt som tar hänsyn till de 
långsiktiga behov som kan och kommer att uppstå, både på ett socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt plan. En ekonomisk utveckling som är långsiktig och som får 
näringsliv och människor att utvecklas och miljön att förbättras. 

I analysen beskrivs det att en mer flexibel budgetstyrning som möjliggör samarbeten 
på nämndsövergripande nivå är en av de större förutsättningarna för att kommunen 
ska kunna arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Vi ska inte sätta käppar i hjulet 
utan det ska vara lätt för invånare och tjänsteorganisationen att arbeta tillsammans 
för mer hållbara lösningar. Vi behöver arbeta med en mer flexibel budget som ger 
förutsättningar till cirkulär ekonomi, samt att arbeta över nämndsgränserna, men 
även ha en snabbhet i beslutsfattandet för förebyggande insatser genom sociala 
investeringsfonder. En flexibel budget fokuserar på lösningar vilket skapar trygghet, 
där den traditionella budgeten mer handlar om utpekande av ansvar och har en låg 
acceptans för avvikelser enligt forskningen. Det är svårt för kommuner att tänka 
långsiktigt och ta hand om sin budget här och nu då kommunallagen är överordnad.  
En mer långsiktig budget ger de förtroendevalda en mer samlad bild kring 
utmaningar och möjligheter.  

Slutsatser: 
• Beredningen anser att en budgetplan på 4-5 år som utgår från en traditionell 

budget i grunden med 2 år som detaljbudget - likt vi gör idag men att man 
sedan utökar detta med 3 års strategier och målbilder för en ökad flexibilitet 
och möjlighet för nämnderna att planera sina insatser ytterligare. En 
flexiblare budget skapar därtill förutsättningar för cirkulär ekonomi. 



 

 

• Målarbetet och verksamhetsutvecklingen blir viktiga aspekter i en långsiktig 
budget. Det blir faktorer för hur den långsiktiga budgeten läggs upp där 
befolkningsutvecklingen och demografiska förutsättningar styr målbilderna. 
Här finns möjligheten att ytterligare se till att kommunfullmäktiges mål 
genomsyrar arbetet och syns ner i nämndernas verksamhetsplaner för att få 
en gemensam riktning. 

• Beredningen ser även positivt på att införa hållbara investeringar likt 
Helsingborgs stad har, där gemensamma nämndsprojekt är med i 
budgetplaneringen som ska bidra till att uppfylla kommunens vision och en 
hållbar utveckling. 

• Nämnderna ska få möjlighet att ta med sig sitt överskott till nästkommande 
år. Ett år är en kort tid inom vissa processer som leder till kortsiktighet och 
att projekt inte genomförs eller inte genomförs på rätt sätt. 

• De tre hållbarhetsaspekterna bör finnas med som egna rubriker i 
tjänsteutlåtandena. Detta för att ge beslutsfattare samt invånare en bättre bild 
över vad som bidrar till eller motverkar en hållbar samhällsutveckling. 

• Beredningen ger förslag på en modell för social investeringsfond. Vi behöver 
investera i välfärden precis som vi gör i tekniska utvecklingsprojekt. 

• Utforma styrmedel som bidrar till lönsamma cirkulära affärsmodeller, arbeta 
med näringslivet för att ge incitament och bidra till att stärka innovations- 
och näringsklimatet. 

Långsiktigheten är ett absolut måste. Ekonomisk hållbarhet är ett brett ämne där 
beredningens rapport valt att fokusera på en mer flexibel budget, social 
investeringsfond samt cirkulär ekonomi. Vi behöver mod att förändra oss, tänka 
och prova vilket är en del av kommunens nya vision. Det handlar om att lita på 
organisationen, få en mer flexibel budget där nämnderna får behålla överskott med 
en mer tillitsbaserad styrning som i Helsingborg. Detta kommer att förstärka 
mycket av det vi redan gör, ge incitament till sådant som redan pågår i 
verksamheterna men där de inte kommer igång fullt ut.  

Vi har mycket på gång i kommunen, bra konsekvensanalyser för de tre 
hållbarhetsaspekterna är viktiga för både oss och invånarna för att ha mod att ta 
vissa beslut. Snabbhet i besluten med social investeringsfond, och få ifrån det 
styrda ett-årssystemet i budgeten.  

Vi provar, och vi vågar.  
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Ordlista  

Cirkulär ekonomi  En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska 
samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som 
följer av denna. Cirkulär ekonomi brukar beskrivas utifrån 
en biologisk och en teknisk materialcykel. Genom ett mer 
resurseffektivt nyttjande av materialen i respektive cykel 
kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt 
som uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall 
minskar. 

Ekonomisk 
hållbarhet 

 

Ekonomisk hållbarhet är ett debatterat begrepp och har 
förändrats över tid. Idag finns det flera definitioner men det 
brukar talas om två. Den definition som denna rapport 
använder handlar om att ekonomisk hållbarhet innebär en 
ekonomisk utveckling som inte har några ekonomiska 
konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. 
Ekonomiskt kapital får inte ske på bekostnad av natur eller 
socialt kapital.  

Ekologisk 
hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet innebär att social och ekonomisk 
utveckling sker inom gränserna för vad planeten klarar av. 
På så sätt kan samhället tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov. 

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

Sociala 
investeringsfonder 

 

Sociala investeringsfonder eller sociala investeringar är en 
typ av kommunala fonder för finansieringar olika sociala 
projekt i ett lokalsamhälle eller kommun. En investering är 
en aktivitet som medför en viss resursuppoffring, dvs 
ytterst minskad konsumtion, i närtid, men som förväntas 
leda till ökad resurstillgång, och därmed ökat 
konsumtionsutrymme, längre fram i tiden. ”Konsumtion” i 
vid mening innefattar alla aktiviteter som ökar människors 
välfärd. 

Social hållbarhet Social hållbarhet brukar ofta beskrivas som ett samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa, i trygghet och 
jämlikt. Tolerans, en uppfattning om människors lika värde, 
tillit mellan människor och delaktighet i 
samhällsutvecklingen är andra kännetecken. De mänskliga 
rättigheterna är grundläggande. 



 

1 

1 Inledning 

1.1 Uppdragsbeskrivning  
Uppdraget innebär att beredningen har genomfört en omvärldsbevakning och 
kartläggning kring ekonomisk hållbarhet med fokus på en flexibel budget. 
Beredningen har även bevakat och följt upp kommunens arbete med frågan om 
ekonomisk hållbarhet i enlighet med KF beslut 2020 § 125 mot en färdplan framåt 
för hållbarhetsfrågorna i Ängelholms kommun. Att arbeta på detta sätt handlar om 
att få en kontinuitet i en så pass viktig fråga men även handlingskraft att tillsammans 
skapa de bästa formerna för en långsiktig process kring hållbarhet. Frågorna 
beredningen utrett och svarar på i rapporten är: 

1. kartläggning: hur arbetar andra kommuner med ekonomisk hållbarhet, 
sociala investeringsfonder och flerårsbudgetar,  

2. definiera vad är ekonomisk hållbarhet för vår kommun,  
3. se hur kan vi arbeta med en flerårsbudget, 
4. se hur kan vi arbeta med sociala investeringsfonder, 
5. se hur kan vi arbeta med cirkulär ekonomi. 

 
Uppdraget har även inneburit en kartläggning kring hur kommunen arbetar idag och 
hur våra förutsättningar ser ut. Ett stöd är tjänsteorganisationens utredning om 
flerårsbudgetar (KS 2016/917). 

1.2 Bakgrund  
Världen håller på att förändras, och vi står inför stora utmaningar i långsiktiga frågor 
kopplat till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet; utanförskap, 
klimatförändringar och cirkulär ekonomi. Hållbarhetsfrågan är viktig för 
medborgarna och studier visar att kommuner som anses attraktiva arbetar aktivt med 
denna fråga.1 

I juni 2020 fattade fullmäktige beslut (§125) om en politisk viljeriktning där 
Ängelholms kommun kraftsamlar och inleder ett nytt arbete för social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet med Agenda 2030 som grund. I beslutet skrevs det att en 
övergripande färdplan ska tas fram om hur vi skapar bästa former för en långsiktig 
arbetsprocess för ett ”Hållbart Ängelholms kommun”. Utifrån beredningarnas 

 

 

1 SKR m.fl. 2020 



 

2 

årsprocess är hållbarhet en utpekad utmaning men även möjlighet för kommunens 
arbete för en långsiktig lösning att uppnå målen i Agenda 2030. Vi behöver nu synka 
alla tre dimensioner. Såväl tjänstepersoner som förtroendevalda diskuterar frågan om 
en mer flexibel budget.   

1.3 Syftet med uppdraget 
Syftet med uppdragsförslaget är att arbeta med ekonomisk hållbarhet genom 
omvärldsbevakning och kartläggning. Efter ett sådant uppdrag har kommunen börjat 
se till alla tre dimensioner i hållbarhetsarbetet.  

Syftet är även att skapa större kunskap och förståelse bland politiker och i 
förlängningen chefer och medarbetare i Ängelholms kommun för hållbarhetsarbetet. 

1.4 Resultatet av uppdraget 
Resultatet av beredningens omvärldsbevakning och kartläggning innebär en gedigen 
analys som ska vara grunden för de förslag till hur vår kommun kan arbeta med 
ekonomisk hållbarhet som beredningen lägger fram.   

1.5 Avgränsningar 
Inte specificerat.  

1.6 Beredningens sammansättning 
• Cornelis Huisman (M) ordf. 
• Linda Böcker Åkerman (C) 

1 vice ordf. 
• Inger Nyrell (S) 2 vice ordf. 
• Bo Månsson (SD) 
• Britt-Inger Tinnert (M) 
• Maria Häggström (M) 

• Johnny Dinh-Kien Nguyen (S) 
• Hans Hammargren (L) 
• Daniel Perminger (SD) 
• Bo Göransson (KD) 
• Gert Nilsson (S) 
• Anders Lindén (MP) 
• Jonathan Winkler (M)
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2 Genomförande  
I detta avsnitt presenteras bredningens arbetssätt. 

2.1 Interna och externa aktörer 

2.1.1 Externa 

• Ann-Marie Ståhlgren, enhetschef Helsingborgs stad 
• Göran Nilsson, professor Uppsala universitet 
• Jonas Agerhed, budgetchef Kalmar kommun 
• Maria Björkman, ekonomidirektör Kalmar kommun 
• Robert Jonsson, universitetslektor Linköpings universitet 
• Sabina Ekstrand, NSVA 

2.1.2 Interna  

• Dragan Kostic, integrationssamordnare  
• Fredrik Karlsson, budgetchef 
• Kristina Magnusson, kommundirektör  
• Stefan Marthinsson, ekonomichef 

2.2 Föreläsare och studiebesök 
Beredningen har fokuserat på att få inspel från föreläsare både från akademin med 
sin forskning kring sociala investeringsfonder och en flexibilitet i budget, men även 
från andra kommuner för att inspireras samt kartlägga hur de jobbar. För att lära av 
varandra har Kalmar kommun, Helsingborg stad och Östra Göinges kommun 
identifierats för att se hur de jobbar med ekonomisk hållbarhet. Delar av presidiet 
har även besökt och fått information, om den nya anläggningen Reco Lab i 
Helsingborg, av Sabina Ekstrand administratör på Reco Lab för Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp (NSVA), se analys.   

• Beredningen har fått en presentation av Ängelholms ekonomichef Stefan 
Marthinsson angående kommunens budgetprocess, samt den utredning som 
pågår nu för god ekonomisk hushållning. Se avsnitt 3.4.1. 

• Beredningen tillsammans med tjänstepersoner från Ängelholms kommun har 
lyssnat till Ann-Marie Ståhlgren från Helsingborgs stad. Ann-Marie har 
mångårig erfarenhet av planering- och uppföljningsprocesser och beslutsstöd 
(BI). Ann-Marie arbetar som enhetschef inom avdelningen för ekonomi och 
styrning på stadsledningsförvaltningen, där hon tillsammans med sina 
medarbetare stödjer och stärker stadens styrning för förtroendevalda, chefer 
och stödfunktioner. Se avsnitt 3.3. 

• Beredningen bjöd in universitetslektor Robert Jonsson att föreläsa om sociala 
investeringsfonder. Han har tillsammans med andra forskat om ämnet sen 
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2011 och utfört undersökningar ute i kommuner med praktiska exempel. Se 
avsnittet om omvärldsanalys 3.2.2. 

• Göran Nilsson universitetslektor från Uppsala universitet föreläser om hur 
styrning ska se ut i en dynamisk och osäker värld. Se avsnitt 3.2.2. 

• Beredningen har lyssnat till Kalmar kommuns ekonomidirektör och 
budgetchef som berättar om sitt långsiktiga arbete med sin budget. Se avsnitt 
3.2.3. 

2.3 Medborgardialog  
Beredningen har inte utfört några medborgardialoger med hänvisning till uppdragets 
karaktär.  

2.4 Workshops 
För att nå fram till en konsensus och ge förslag på en politisk ambition med 
prioriteringar har workshops genomförts under beredningens arbete. Ambitionen 
har varit att skapa en bred politisk diskussion för att producera en slutrapport som 
ger en tydlig politisk viljeriktning. Detta så att tjänstepersonsorganisationen har det 
med sig in i arbetet med en ny hållbarhetsplan.  

2.5 Rapporter och undersökningar 
Beredningens ledamöter har tagit del av en stor mängd rapporter. Samtliga 
handlingar som rör uppdraget, t.ex. minnesanteckningar och presentationer, finns att 
tillgå via kommunens diarium under diarienummer 2021/468.  
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3 Omvärldsgranskning  

3.1 Globalt  
På ett globalt plan har det under de två senaste decennierna hänt mycket i arbetet 
med klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan. Det främst framträdande som styr 
den svenska förvaltningen är de globala målen som beskrivs i Agenda 2030 samt 
Parisavtalet. Den svenska regeringen har ingått i dessa samarbeten och ser det som 
en handlingsplan för att öka välståndet hos människor och planeten. Regeringen 
uppmanar till ”djärva och omdanande steg” som krävs omgående för att skapa en 
hållbar värld. I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar 
utvecklingsagenda, Agenda 2030, som ersätter de tidigare milleniemålen. De 17 
målen berör flera områden inom den sociala, ekonomiska och ekologiska sfären för 
att skapa ett mer hållbart samhälle.2  

Bild 1. Globala målen 

Källa: Regeringskansliet. 2016.  
 
Enligt FN berör mål 8, 9, 10 och 12 ekonomisk hållbarhet. Mål 8 anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt handlar om att upprätthålla ekonomisk 
tillväxt, uppnå högre ekonomisk produktivitet, främja utvecklingsinriktad politik och 
uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor mm. Mål 9 
hållbar industri, innovationer och infrastruktur handlar om att bygga uthålligt 
och motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering, och stödja forskning mm. Mål 10 minskad ojämlikhet inom och 

 

 

2 Regeringskansliet. 2018. 
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mellan länder, innebär att uppnå en inkomsttillväxt högre än det nationella 
genomsnittet för de 40 % av befolkningen som har lägst inkomst, verka för att alla 
människor oavsett ålder, kön funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung religion 
eller ekonomisk ställning inkluderas i det ekonomiska, sociala och privata livet.  Att 
säkra lika möjligheter. Mål 12 hållbar konsumtion och produktion, att säkerställa 
hållbar konsumtion- och produktionsmönster, att halvera det globala matsvinnet till 
2030 och främja lokala upphandlingsmetoder mm. Det sista målet berördes i 
fullmäktiges fasta beredning 2 uppdrag under 2020 förarbete ekologisk 
hållbarhetsplan.  

3.1.1 Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi kan framför allt kopplas till det globala målet 12 (säkerställa 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster), som delvis behandlades av 
fullmäktiges fasta bredning 2 under 2020. Det handlar om att cirkulär ekonomi 
innefattar linjär ekonomi med en flexibel ekonomisk utveckling. 

Bild 2. Cirkulär ekonomi.  

 

 

 

 

 
 
 

Källa: Naturskyddsföreningen. 2020.  

Det finns en nationell strategi för att ställa om till ”cirkulär produktion, konsumtion 
och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp.” Regeringens vision 
för cirkulär ekonomi är ”ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära 
flöden och ersätter jungfruliga material”. Målet lyder ” Omställningen till en cirkulär 
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ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 
2030.”3 

Bild 3. Schematisk bild över cirkulär ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Nationellt 

3.2.1 Budget, flexibel och agil? 

Att ha en budget och prognostisera är viktigt för alla organisationer och som det 
läggs mycket tid på. Dock har det traditionella sätter vi budgeterat på varit ifrågasatt 
sen 90-talet. Stram budgetstyrning, budgetlöst eller finns det något där emellan? 
Decentraliserat eller toppstyrt? Absoluta eller relativa mål?4 

 

 

3 Regeringskansliet. 2020. 
4 Nilsson. 2015. 
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Budgetering visar sig ofta vara ett hinder för en effektiv styrning under 
förutsägningarna av en föränderlig värld. Ska man budgetera, hur kan man 
budgetera? 

”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, gällande 
ekonomiska konsekvenser för en kommande period.”5 

Varför budgetering? Enligt forskningen innebär det planering, ansvarsutkrävande, se 
till en process samt kulturell bunden ritual för organisationen. Ansvarsutkrävande 
handlar både om kontroll för att se till avvikelser och vad de beror på, samt 
motivation det vill säga mål hos chefer och medarbetare. Processen handlar om 
reflektion och att tvinga chefer att tänka över sin verksamhet, kommunikation samt 
att se vägen och inte målet som det viktiga. Det finns dock vissa implikationer av 
olika syften: 

 Planeringssyftet 
o Fokus på planering 
o Realistisk och sannolik budget 

 Ansvarsutkrävande 
o Fokus på uppföljning 
o Överordnad: Stretchbudget 
o Underordnad: Konservativ budget 

 Processen 
o Fokus på reflektion och diskussioner under planeringen 
o Mindre fokus på uppföljning 

 Ritual 
o Ingen anledning att överarbeta budgeten 
o Visa det som är bra att visa 

 
Kritik mot traditionell budgetering handlar om att det är resurskrävande, leder till 
kortsiktighet, motstridiga mål och gör en organisation mindre flexibel. För att 
jämföra en mer flexibel budget med en traditionell kan man tänka likt följande:  

Traditionell 
o Låg acceptans för avvikelser 
o Utpekande av ansvarig 
o Höga krav på förklaringar och 

åtgärder 
o Ofta kopplat till ängslan 

Flexibel 

 

 

5 Ibid. 

o Hög acceptans för avvikelser 
o Konstruktiv dialog 
o Fokus på lösningar och att 

hjälpas åt 
o Skapar mer trygghet
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En lösning på kritiken mot budgetering är ”rullande prognoser” som innebär en inte 
lika detaljerad process. Rullande perioder är inte bundna vid kalenderår och är mer 
anpassningsbara. Rullande perioder sker varje kvartal likt en prognos där första 
kvartalet är mer ett åtagande likt en budget medan andra till fjärde kvartalen mer kan 
ses som en prognos med uppskattning. Ett exempel med rullande prognoser och en 
mer flexibel budget än den traditionella är Volvo: 

o Huvudkontoret begär inte in 
en budget en gång om året 

o Istället begär de in vissa 
nyckeltal vid behov 

o Gör en ny budget utifrån 
nyckeltalen 

o Kraftigt ökad snabbhet och 
flexibilitet 

o Lägre nivåer gör budget om de 
vill 

 
En agil och flexibel budget handlar mer om prognoser och att tänka långsiktigt, 
decentralisering i organisationen och aktivitetsplanering utan kvantitativa mål. 
Avslutningsvis handlar det om:  

”…hur vi ska hantera framtiden. Ska strategin främst gå ut på planering och 
framförhållning? Eller är det en bättre idé att sträva efter att skapa en 

anpassningsbar och flexibel organisation, som snabbt anpassar sig till förändringar i 
omvärlden när dessa inträffar? Är det i dagens turbulenta värld bättre att satsa på 

en decentraliserad, integrerad och flexibel organisation, istället för att lägga en 
massa krut på planeringen?”6  

3.2.2 Sociala investeringsfonder 

”Svenska kommuner brottas med att få välfärden att räcka till och att få den 
effektiv.”7 

Sociala investeringsfonder är något flera kommuner testat genom åren. Det var mer 
i ropet för några är sen men fortfarande något flera jobbar med.8 Allt fler kommuner 
testar för att arbete förebyggande och fördela välfärdsresurser. Sociala investeringar 
förekom 2014 vid ett 70-tal svenska kommuner med en omsättning på totalt en 
miljard svenska kronor. Det finns flera modeller och inte ett rätt svar.9 Det är även 

 

 

6 Nilsson. 2015.  
7 Jonsson & Johansson. 2018. 
8 Jonsson. 2022.  
9 Jonsson & Johansson. 2018.  
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svårt för kommunerna att tänka långsiktigt då det kommunalekonomiska tänket 
enligt kommunallagen är helt överordnat, att ta hand om sin budget.   

Umeå och Norrköpings kommuner är två exempel som testat olika modeller för att 
lösa utmaningar kopplade till välfärdsområdet. De gjorde detta ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv där Umeå inte fick det att fungera på grund av för 
stor budgetpost, men där de lärde sig mycket. Deras modell anses vara mer 
framkomlig för andra kommuner som vill testa. Umeå hade en budgetmodell, medan 
Norrköping använde sig av en återföringsmodell. 

Syftet med Norrköpings modell beskrivs så här: ”Syftet med [den sociala 
investeringsfonden] är att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ 
händelseutveckling hos Norrköpingsbor. Utgångspunkten är alltså att hitta de 
kommuninvånare som löper större risk att hamna i ett utanförskap och ge dem rätt 
hjälp för att undvika att falla utanför. … Den innebär dessutom att ekonomiska 
resurser används för att genomföra sociala investeringsprojekt som en eller flera 
nämnder ansvarar för. Skulle det visa sig att projektet misslyckas med att skapa 
minskade kostnader skrivs investeringen ned.”10 I Norrköping inrättade man en fond 
på 40 miljoner kronor.11  De arbetar med sociala investeringsfonder än idag där de 
jobbar med olika kriterium och där de inrättat riktlinjer. Det handlar om investering 
för en avgränsad målgrupp som leder till minskade samhällsekonomiska kostnader 
på sikt. De har fyra grundläggande kriterier:  

• Motverka utanförskap för individen. 
• Minska kommunala kostnader på sikt eller bidra till att dämpa kommunens 

framtida kostnadsutveckling. 
• Tillvarata nytänkande och möjliggöra för att nya arbetssätt och metoder 

prövas. 
• Främja samverkan mellan verksamheter. 

 
De listar även tidigare beviljade projekt.12  

För Umeå och deras budgetmodell använde man inte samma typ av återföring som 
Norrköping, utan de avsatte ett engångsbelopp som fördelas till olika projekt under 
satta tidsramar. ”När alla resurser är fördelade behöver antingen ett nytt 
engångsbelopp skjutas till, eller så avvecklas arbetet med sociala investeringar. Det 

 

 

10 Jannesson & Jonsson. 2015. 
11 Jonsson. 2022.  
12 Norrköpings kommun. 2022.  
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innebär att den ekonomiska kalkylen för framtida kostnadsminskningar inte spelar 
en lika framträdande roll i ansökningsförfarandet och projektgenomförandet.” De 
har dock ett tydligt krav på att utvärdera.13  

Sociala investeringar handlar om att investera i människor för att motverka framtida 
kostnader och minska det sociala och ekonomiska utanförskapet. En social 
investering är en avgränsad insats som kostar mer än ordinarie arbetssätt idag men 
som förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade 
samhälleliga kostnader på sikt. Den potentiella avkastningen, både humant och 
ekonomiskt sett, är störst för insatser riktade mot tidiga åldrar.14 Det skapar ett 
värdeskapande och ger effekter som bidrar till utveckling och effektivisering.15 
Utmaningen är att det tar några år för effekterna att synas samt i hur kommunen är 
organiserad och styrd. 

3.2.3 Flerårsbudgetar  

Vid undersökning är det få svenska kommuner som har flerårsbudgetar. Varken SCB 
eller SKR har en kartläggning för detta. Östra Göinge, Munkedals och Hällefors 
kommuner är de kommuner som har identifierats. Flera kommuner arbetar dock 
med en traditionell budget, men där de tänker långsiktigt på andra sätt. Ett exempel 
är Kalmar och Linköpings kommuner. Det förstnämnda redovisas nedan. 

Östra Göinge kommun 
Östra Göinges mål- och resursplan beslutas över fyra år. Planen är längre än 
mandatperioderna för att ge ökad stabilitet. Första året på den nya mandatperioden 
styr de med budgeten som beslutades om åren innan. Den nya mandatperioden och 
budgetarbetet inleds med att de förtroendevalda tar fram en politisk plattform som 
lämnas till förvaltningen. 
 
Östra Göinge har drivit tesen med att de förtroendevalda arbetar med ”Vad”-frågor 
och tjänstepersonerna med ”Hur”-frågor långt. Delegationen är långtgående och det 
finns exempelvis inga reserver under kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. I 
mål- och resursplanen finns endast 5 övergripande verksamhetsmål med totalt 12 
tillhörande resultatindikatorer.16 

 

 

13 Jannesson & Jonsson. 2015. 
14 Socioekonomi. 2022. 
15 Jonsson. 2022. 
16 Ängelholms kommun. 2017.  
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Hällefors kommun 
I Hällefors kommun arbetar de med en flerårsbudget på fyra år. När årsbudgeten 
behandlas i juni fastställs även en flerårsbudget för de fyra kommande åren. 
 
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en 
treårsbudget i enlighet med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i 
planen benämns budget medan de fyra följande åren kallas plan. Den strategiska 
planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt 
resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av 
verksamheterna. Likt andra kommuner utgår Hällefors från befolkningsprognoser, 
de utmaningar som SKR avlämnar avseende skatter och statsbidrag samt andra 
faktorer.17 
 
Kalmar kommun 
Beredningen har lyssnat till Kalmar kommuns ekonomidirektör och budgetchef som 
berättar om sitt långsiktiga arbete med sin budget. De har en traditionell budget i 
grunden, men jobbar med ett långsiktigt planerande i sin övergripande budget. Detta 
började de göra 2017 med kommunorganisationen, och nu arbetar de för att 
inkludera hela koncernen i detta arbete. De frågade sig själva ”vad innebär alla 
varningar i SKR:s rapporter om kommunsektorns utmaningar på sikt angående 
demografiskt tryck och investeringsbehov?”.   
 
Långsiktigheten i deras ekonomiska planering handlar om att lyfta blicken, se bortom 
de här tre åren som annars regleras i kommunallagen. Att tänka längre, med 10 år 
och utgå från befolkningsprognosen och investeringsbehov för att se till de 
demografiska förutsättningarna. De jobbar med en egen prognos. Nyckeln är att 
använda samma befolkningsprognos på intäkt och kostnadssidan. Deras traditionella 
budget är på 1-2 år som kompletteras med den längre planeringen som är upp till 10 
år framåt. De har både en 5- och 10-årsplan där förebyggande insatser bland annat 
beskrivs. Det handlar även om att se till investeringsbehov kopplat till demografi och 
hur man kan planera inför det. De arbetar med målområden kopplat till den 
ekonomiska planeringen där de svarar på frågor kring resultatnivå, vad som är en 
rimlig låneskuld etc.  

De anser den långsiktiga planeringen ge politikerna en mer samlad bild kring 
utmaningar exempelvis. Det handlar om att jämfört med en traditionell budget vågar 
de att ta långsiktiga ekonomiska beslut där de känner sig rygga med det underlag de 

 

 

17 Hällefors kommun. 2021.  
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har. Det handlar om hållbara beslut utefter en långsiktig planering vilket underlättar 
för förebyggande insatser.  

De har även ett generationskonto, pengar som förvaltas med ett 
generationsperspektiv och där placeringarna sker i linje med enbart detta. Kontot 
kom till efter en större försäljning. Långsiktighet är ledordet och avkastningen ska 
finansiera investeringar först efter det uppnått 2 miljarder kronor. Kontot ska inte 
användas för att sänka skatt, ordinarie budget utan just investeringar för exempelvis 
hållbarhet.18  

3.3 Regionalt  
En annan kommun vi kan inspireras av är Helsingborgs stad. Många skånska 
kommuner står inför samma utmaningar kring demografiska förändringar. 
Helsingborgs stad är ett regionalt exempel på hur vi kan utveckla vår ekonomi och 
se till ett mer flexibelt arbetssätt. Under Ann-Marie Ståhlgrens inspirationspass fick 
beredningen ta del av hur Helsingborg arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning 
för en hållbar utveckling. Vad är det som avgör hur framgångsrika vi blir i att ta oss 
an framtidens utmaningar? I Helsingborg menar de att vägen till framgång ligger i att 
ha ett visst förhållningssätt och att arbeta på ett visst sätt. Det handlar om kultur, 
struktur och förmågor. 

Styrning med hållbar utveckling och budget handlar om att påverka folks beteende 
och påverka en förändring. För att kunna se vart vi ska måste vi veta nuläget. Det 
handlar även om att de förtroendevalda ska begränsa de styrsignaler de ger så det 
inte blir för mycket – i så fall kan det leda till tjänstemannastyre i längden. I 
Helsingborg har det valt att ha ett externt perspektiv med fokus på invånare och 
företagare. Det handlar om tydliga prioriteringar och förväntningar från politiken 
samt att uppmuntra till en kunskapsutveckling. På så sätt får vi till en helhetssyn och 
stärker organisationens självförtroende. Så 2018 togs det ett politiskt beslut att införa 
tillitsbaserad styrning, som innebär en ny ledningsfilosofi med tillit till alla men även 
ett ansvar för alla. Cheferna har fem steg där kommundirektören har tydliga 
förväntningar på dem angående tillitsbaserad styrning. Se bild 4. 

 

 

18 Kalmar kommun. 2022. 
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Bild 4. Tillitsbaserad styrning i Helsingborgs stad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Helsingborg har de pekat ut 40 mål som baseras på problemformuleringar som de 
behöver lösa. Det handlar om förtydligande mot nämnderna vad de ska jobba med.  

I arbetet för hållbarhet är de kommunala bolagen viktiga. I Helsingborg har de en 
traditionell budget utifrån kommunallagen 11 kap där de justerar basen utifrån 
demografiska förändringar, uppräkning och nämndspecifika poster där politiken 
tydligt visar vilka satsningar de vill göra. Det sistnämnda innebär ett politiskt 
perspektiv. För investeringar över 15 mnkr så har de hållbargetsbedömning där alla 
tre hållbarhetsaspekterna analyseras och värderas. Det sker även en 
konsekvensanalys. Vill politiken satsa är det utifrån de nämndspecifika posterna. 
Detta kallas för hållbara investeringar, och ska gå i riktning mot stadens vision och 
en hållbar utveckling. Investeringarna ska belysa och beakta alla tre 
hållbarhetsaspekterna och även visa genom konsekvensanalyser vilken positiv och 
negativ påverkan de har på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  

I sitt arbete följer Helsingborgs stad ett årshjul som gör det tydligt kring planeringen 
för verksamhetsplanering och budget. Se bild 5. 
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Bild 5. Planera inriktning, mål och ekonomi 

 

3.4 Lokalt  

3.4.1 Ängelholms kommuns budgetprocess och SOU 2021:75 

Budgeten ska anses vara ett styrmedel för att åstadkomma en bra verksamhet. 
Budgeten regleras i kommunallagens kapitel 11 och kommuner ska varje år upprätta 
en budget för nästa kalenderår. Ängelholms kommun har även en plan för ekonomin 
för en period av tre år, där budgetåret alltid är periodens första. Budgeten kräver en 
god ekonomisk hushållning där en plan för verksamheterna ska finnas med för 
budgetåret. Urval av mål för god ekonomisk hushållning: 

• Det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

• God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse 
och nämnder. 

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober varje år. Budgeten 
fastställs sedan av kommunfullmäktige före november varje år. För budgetprocessen 
se bild 6. 
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Bild 6. Budgetprocessen Ängelholms kommun 2022 

 

Planeringshorisonten i Ängelholms kommun består av en detaljbudget för det 
kommande året, en översiktlig planering för andra och tredje året. Som stöd finns 
befolkningsprognos på 10 år, och lokalförsörjningsplanen på 5-7 års sikt.  

Det pågår en utredning av ”En god kommunal hushållning” (SOU 2021:75) där de 
ska bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen är 
en bra grund för ekonomistyrning i kommuner och regioner. Man vill få in en ökad 
långsiktighet i planering och styrningen, där bland annat ett 10-årigigt program ligger 
som förslag ska upprättas för en god kommunal hushållning, där mål och riktlinjer 
ska finnas med. Detta program ska antas en gång per mandatperiod av fullmäktige, 
för de nästkommande 10 åren.  

3.4.2 Uppdrag att utreda förutsättningar för att införa flerårsbudget  

I samband med budgetbeslutet för Budget 2017 gav kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen (Servicestöd) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
flerårsbudget. Uppdraget återrapporterades i maj 2017 med en analys från 
tjänsteorganisationen (KS 2016/917).  
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I kommunallagen regleras att kommuner och landsting varje år ska upprätta en 
budget för nästkommande år. Det är också reglerat att budgeten ska innehålla en 
plan för ekonomin för en period av tre år. Det skulle vara möjligt att göra en mer 
detaljerad budget även för planåren, det vill säga år 2-3 i budgeten eller eventuellt för 
en ännu längre period. På så sätt skulle verksamheterna kunna ha en mer långsiktig 
planering och på ett bättre sätt kunna fördela sina prioriteringar mellan budgetåren. 
Lagtexten lyder som följer: 

Tjänsteorganisationen uppgav att det skulle vara möjligt att göra en mer detaljerad 
budget för ”planåren” dvs 2-3 år På så sätt skulle verksamheterna kunna ha en mer 
långsiktig planering och på ett bättre sätt kunna fördela sina prioriteringar mellan 
budgetåren.  

Det ansågs svårt att finna andra kommuner som har flerårsbudgetar. Följande två 
kommuner har medverkat och det är deras erfarenheter som redogörs för i 
tjänsteutlåtandets analys. 

o Östra Göinge kommun i Skåne (cirka 13 900 invånare) 
arbetar med 4-årsbudget, 1 års förskjuten mandatperiod 

o Munkedals kommun i Bohuslän (cirka 10 250 invånare) 
arbetar med 2-årsbudtget från och med år 2016 

”Budgetens innehåll
4 § Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår). Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den 
kommun eller det landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas 
efter samråd med de övriga samverkande kommunerna och landstingen. 
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från 
tredje stycket får göras

1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i 
anspråk enligt 3 d § tredje stycket, eller

2. om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800).
5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det 
vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 
För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla 
sådana finansiella mål som anges i andra stycket. Lag (2004:775).”
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Fördelar  Utmaningar  

o långsiktiga planeringen av verksamheterna 
är en stor fördel, både med långsiktiga mål 
och verksamhetsutveckling,  

o verksamheterna kan fokusera på att uppnå 
målen och verksamhetsutveckling och 
behöver inte lägga kraft på årliga 
budgetprocesser, 

o Vid behov av besparingar kan 
verksamheterna arbeta mer med att ta fram 
långsiktigt hållbara effektiviseringar istället 
för kortsiktiga besparingar som inte är 
hållbara på sikt, 

o Verksamheterna får också större möjlighet 
att öka andelen genomförda investeringar 
när man vet flera år framåt i tiden vad som 
ska göras. 

o att hitta balansen mellan att ändra och 
uppdatera flerårsplanen jämfört med att låta 
den långsiktiga planeringen vara kvar, 

o större verksamhetsförändringar och större 
förändringar i skatteunderlagsprognoser, 
pensionsprognoser eller 
befolkningsutveckling kräver att budgeten 
revideras även om grundprincipen är att 
planen ligger fast,  

o för de förtroendevalda ställs också krav att 
vara modig nog att hålla fast vid 
flerårsbudgeten när en fråga med stark 
opinion dyker upp. Fokus måste vara på 
målen, 

o Utmaningarna uppvägs dock av fördelarna 
som ger stabilitet och möjlighet att vara 
flexibla när det krävs.  

 
Kommunerna framhäver att ett gott samarbete mellan den politiska ledningen och 
tjänstepersonerna där en bra och utvecklande dialog kan föras är av stor vikt vid 
flerårsbudget. Det måste också finnas en vilja att planera långsiktigt och konsensus i 
att det är den långsiktiga planeringen som är den bästa vägen framåt för kommunen. 
En tydlig styrning och ledning lyfts också fram som viktig samt att centrala anslag 
kan avsättas för större förändringar. 

I sina slutsatser beskrivs det att det krävs en bred politisk förankring för att bli 
framgångsrikt. Det ska även vara väl förankrat hos tjänstepersonerna. Det måste 
skapas en förståelse och tilltro till en långsiktig modell där målen och flerårsbudgeten 
sätts före opinionsdrivna förändringar i budgeten. Det måste finnas en bred vilja att 
arbeta långsiktigt på detta sätt. Under senare år har det bland annat skett stora 
förändringar i skatteunderlagsprognoserna och stora volymförändringar i 
verksamheterna som gör budgetförutsättningarna ganska osäkra. Vid införande av 
flerårsbudget måste därför en modell tas fram för hur dessa typer av förändringar 
ska hanteras. 

En annan viktig fråga är om kommunen ska tillämpa någon form av 
resultatöverföringsmodell i samband med införande av flerårsbudget. Det innebär i 
princip att ekonomiska över- och underskott för respektive 
nämnd/huvuduppdrag/verksamhet/enhet överförs till kommande år. Detta innebär 
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i sin tur en för verksamheten mer flexibel ekonomi som kan anpassas efter olika 
behov olika år. Vid en sådan modell måste även ett tydligt regelverk skapas för när 
över- och underskott får tas med över åren och för vad de får användas till. 
Exempelvis bör alla målen vara uppfyllda för att överskott ska få överföras. 
Kommunen måste också vara beredd att avsätta centrala reserver eller budgetera 
resultatnivåer som möjliggör att kunna hantera överskott från föregående år. 

Även om man tillämpar flerårsbudget måste man varje år formellt besluta i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om budget för nästkommande år, 
inklusive skattesats, samt plan för följande två år för att uppfylla Kommunallagens 
krav. Verksamheternas budget bör då inte ändras utan ligga fast enligt 
flerårsbudgeten. Har man ovanstående förutsättningar på plats kan ett arbete med 
flerårsbudget bli framgångsrikt. 

Budgetberedningen beslutade ”att ge kommunstyrelsen (servicestöd) i uppdrag i 
uppdrag att lägga fram ett förslag till ny mål- och budgetprocess med flerårsbudget 
med start från och med 2020. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige 
senast december 2018 och stämmas av löpande i Kommunstyrelsens arbetsgrupp 1 
fram till dess”. Arbetsgruppen valde att inte gå vidare med detta och i 
kommunfullmäktige ansågs uppdraget besvarat.  
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4 Analys  

4.1 Vad är ekonomisk hållbarhet för oss? 
Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta kommunens ekonomiska medel på ett sätt 
som tar hänsyn till de långsiktiga behov som kan och kommer att uppstå, både på ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt plan. En ekonomisk utveckling som är långsiktig 
och som får näringsliv och människor att utvecklas och miljön att förbättras. 

4.2 Hur kan vi arbeta med flerårsbudgetar med en mer långsiktig 
planering? 

Beredningen har brett analyserat olika aspekter av en mer flexibel budget där det 
finns många alternativ: flerårsbudget, en mer långsiktig planering, hållbara 
investeringar, sociala investeringsfonder med mera. En traditionell budget ses i 
forskningen som att det är ett hinder för utveckling och inte investerar i 
välfärdsprojekt likt IT-projekt.  

Det finns fördelar med ett långsiktigt planerande, vilket tjänsteorganisationen listade 
i sitt utlåtande (KS 2016/917). Beredningen har diskuterat dessa och anser att de är 
fördelar de håller med om och har sett hos andra kommuner som jobbar mer 
långsiktigt och resulterar i mer hållbara beslut. Det ger en mer tydlig 
verksamhetsutveckling, där verksamheterna kan fokusera på att uppnå mål över en 
längre tid och behöver inte på samma sätt fastna i årliga budgetprocesser och hinna 
med allt på ett år, det ger även möjlighet till hållbara effektiviseringar istället för 
kortsiktiga besparingar. Verksamheterna får också större möjlighet att öka andelen 
genomförda investeringar när man vet flera år framåt i tiden vad som ska göras. Vi 
kan förberedda oss på annat sätt exempelvis byggandet för skolor. Vi kan handla mer 
flexibelt och med förebyggande insatser.  

Nackdelarna med flerårsbudget är att det inte får tolkas för strikt, att ha en mer 
detaljerad budget än två år är svårt av flera anledningar och då vi måste ta höjd för 
oförutsägbara händelser. Därav är målarbetet och hållbara investeringar mer viktiga. 
Kalmars modell är något att eftersträva då de uppfyller de kriterierna, med en 
traditionell budget i grunden på 2 år som sen vidareutvecklas med en mer långsiktig 
planering och hållbara investeringar så nämnderna får mer tid på sig i olika projekt 
än ett år. 
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4.3 Sociala investeringsfonder – hur kan vi jobba med detta? 
”Det är förvånansvärt att det inom välfärdsområdet inte finns något institutionaliserat 

system för investeringar då det inom kommunernas tekniska område sedan lång tid tillbaka 
varit praxis att fördela medel via både driftbudget och investeringsbudget.”19 

Det är ovanligt med utvecklingsmedel för välfärdsområdet likt i de tekniska 
områdena.20 Kommunerna tänker främst kommunalekonomiskt. Sociala 
investeringsfonder kan vara ett sätt att fokusera välfärdsresurser på kort tid, och 
komplettera med ett lärande system som sociala investeringsfonder år. Vi saknar idag 
ett system för att lära oss kring välfärden och testa nytt.   

Sociala investeringsfonder ur ett kommunalt perspektiv har mycket potential och kan 
vara antingen två saker: 

• Ett resursfördelningssystem för välfärdsresurser där konsekvensresonemang 
inkluderas 

• Ett utvecklingssystem för att pröva, utveckla och/eller skapa innovationer 
med syfte att skapa multiplikatoreffekter. 
 

Det behöver dock hämta inspiration från den traditionella investeringsbudgeten för 
att bli verklighet. För att påbörja arbete med sociala investeringar rekommenderas 
det att utgå från fem frågor som varje kommun ska fundera kring och svara på innan 
arbetet påbörjas. Detta för att fundera kring skälen för att arbeta med sociala 
investeringar och förtydliga vilka sammanhang inom organisationen som påverkar 
en sådan modell. 

1. Av vilka skäl kan kommunen arbeta med sociala investeringar och vilka lokala 
kontextuella förhållanden/förutsättningar behöver vi ta med i beaktning? 

2. Vem bör äga sociala investeringar och vad består det aktiva ägarskapet i/vad 
ska dessa personers ansvar och mandat vara?  

3. Hur kan vi organisera sociala investeringsprojekt? 
4. Hur kan vi veta att vi gör rätt?  
5. Vilka prestationer, effekter och andra reaktioner kan uppstå? 

 
Det är viktigt att ledningen känner ett ansvar. Mest framgångsrikt har det varit när 
andra kommuner arbetat på kommunstyrelsenivå. Sociala investeringsprojekt tar tid 
både gällande struktur och också identitet, därför är det viktigt att kommunledningen 

 

 

19 Jonsson & Johansson. 2018. 
20 Ibid. 
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tror på idén och för att modellen ska få en övergripande bild. Kommunstyrelse nivå 
men med bra representation från nämnderna/verksamheterna.  

Bild 7. Sociala investeringsfonder  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala investeringsprojekt handlar om ett lärande inom kommunen men som ger 
effekter på samhället och individen, se bild 7. lärandet är centralt vid sociala 
investeringar, vilket kan jämföras med investeringar i anläggningstillgångar.  

För att veta om man gör rätt kan en beviskedja användas för att utgå från 
kommunens ekonomiska styrning som utgångspunkt. Det handlar om att ställa 
frågor kring vad man uppnår med projekten, uppfyller man alla komponenter i 
beviskedjan och således ser till helheten? Har en lärande utvärdering skett? 
Beviskedjan kan nyttjas för att användas i de sociala investeringsprojektens olika faser 
så som ansöknings-, uppstart och genomförandefas. 

Bild 8. Beslutscykeln  
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4.4 Hur kan vi arbeta med cirkulär ekonomi? 

”Omställningen till en cirkulär ekonomi skapar vi tillsammans: 
politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner 

och civilsamhället.”21 

Vi gör mycket bra men vi behöver göra mer. Vi behöver se till Cirkulär ekonomi och 
förändra en ohållbar resursanvändning. Vi kan ställa om till en mer resurseffektiv, 
giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi.22 Detta hör samman med ekologisk 
hållbarhet och den rapport som kommunfullmäktiges fasta beredning 2 genomförde 
under 2022 och som nu ligger till grund för kommande styrdokument.  

Cirkulär ekonomi bidrar till flera av de globala målen i Agenda 2030. För att arbeta 
med frågan behöver vi följa regeringens strategi och utforma styrmedel som bidrar 
till lönsamma cirkulära affärsmodeller, arbeta med näringslivet för att ge incitament 
och bidra till att stärka innovations- och näringsklimatet. Här är forskning och 
kunskap viktig för att göra rätt val.23 

Ett intressant miljöprojekt som kan ge oss en fingervisning åt hur vi bör tänka framåt  
i Ängelholm kan hämtas från Helsingborg. Oceanhamnen i Helsingborg är ett unikt 
område med fokus på cirkulär ekonomi och ett miljö- och klimatsmart 
återvinningssystem. Den nya anläggningen Reco Lab, som togs i drift våren 2021, 
kan i korthet beskrivas som ett avloppsystem från anslutna fastigheter som leds 
genom tre rör till Recolabsanläggning för att slutligen hamna i Helsingborgs 
reningsverk. En stor fördel är att anläggningen ligger vägg i vägg med 
Öresundsverket, vilket är Helsingborgs reningsverk. Kunderna som deltar i projektet 
är nybyggda fastigheter som ligger i Oceanhamnen. För närvarande är cirka 900 
kunder anslutna. Några ekonomiska kalkyler föreligger inte men bedömningen är att 
projektet kan vara en effektiv metod för uppsamling av avfall till gagn för vår miljö i 
tillägg till alla andra miljösatsningar som redan görs.  

För att inspireras bör kommunen  följa utvecklingen hos Reco Lab, men även i första 
hand uppmuntra invånarna redan nu till att bli mer sparsamma med dricksvattnet. 

 

 

 

21 Regeringskansliet. 2020.  
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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5 Slutsatser 
En mer flexibel budgetstyrning som möjliggör samarbeten på nämndsövergripande 
nivå är en av de större förutsättningarna för att kommunen ska kunna arbeta 
långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsfrågor är nämndsövergripande som 
kräver samarbete, samverkan och kunskap. Vi ska inte sätta käppar i hjulet utan det 
ska vara lätt för invånare och tjänsteorganisationen att arbeta tillsammans för mer 
hållbara lösningar. Vi behöver arbeta med en mer flexibel budget som ger 
förutsättningar till cirkulär ekonomi, samt att arbeta över nämndsgränserna, men 
även en snabbhet i beslutsfattandet för förebyggande insatser genom sociala 
investeringsfonder. En flexibel budget fokuserar på lösningar och att hjälpas åt vilket 
skapar trygghet, där den traditionella budgeten mer handlar om utpekande ansvar 
och har en låg acceptans för avvikelser enligt forskningen. Det är svårt för 
kommunerna att tänka långsiktigt då kommunallagen är helt överordnad och att ta 
hand om sin budget här och nu. En mer långsiktig budget ger de förtroendevalda en 
mer samlad bild kring utmaningar och möjligheter.  

5.1 Flexibel budget, med långsiktig planering 
En flexibel budget är grunden för hållbara lösningar där vi tänker längre än de 
kommande 2-3 åren. Det handlar om hur vi ser på nämndernas överskott, 
flerårsbudgetar, verksamhetsutveckling samt beslutsunderlagen till förtroendevalda. 
Nedan beskrivs beredningens slutsatser för detta. 

5.1.1 Flerårsbudgetar och verksamhetsplanering 

Flerårsbudgetar finns i olika varianter vilket beskrivits under omvärldsbevakning. 
Utifrån de olika modellerna som Östra Göinge, Hällefors och Kalmar kommun 
nyttjar anser beredningen att en 10-årsbudget är för långsiktigt och svår att korrelera 
med lagkraven. Det finns en risk att det blir en för översiktlig planering.  

Beredningen anser att en budgetplan på 4-5 som utgår från en traditionell budget i 
grunden med 2 år som detaljbudget vilket innebär en ökning med 1 år jämfört med 
idag och att man sedan utökar detta med 3 års strategier och målbilder för en ökad 
flexibilitet och möjlighet för nämnderna att planera sina insatser ytterligare. Här är 
Kalmars kommuns modell något att eftersträva, men med en något kortare tidsplan 
då 10 år blir för långsiktigt. En längre detaljbudget än det klassiska på ett år behöver 
dock vara anpassningsbar för yttre faktorer, så som hög- och lågkonjunktur.  

Målarbetet och verksamhetsutvecklingen blir viktiga aspekter i en utökad mer 
långsiktig budget. Det blir faktorer för hur den långsiktiga budgeten läggs upp där 
befolkningsutvecklingen och demografiska förutsättningar styr målbilderna. Här 
finns möjligheten att ytterligare se till att kommunfullmäktiges mål genomsyrar 
arbetet och syns ner i nämndernas verksamhetsplaner för att få en gemensam 
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riktning. Det innebär ett politiskt perspektiv i budgeten. Beredningen ser även 
positivt på att införa hållbara investeringar likt Helsingborgs stad har, där 
gemensamma nämndsprojekt är med i budgetplaneringen som ska bidra till att 
uppfylla kommunens vision och en hållbar utveckling. Investeringarna ska belysa och 
beakta alla tre hållbarhetsaspekterna och även visa genom konsekvensanalyser vilken 
positiv och negativ påverkan de har på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Detta skulle ge ekonomiska planer med mer dynamik och med långsiktighet. Vi 
behöver se till fördelarna med planering och en mer flexibel budget utöver de 2 åren 
som kommunallagen kräver vi detaljplanerar.  

5.1.2 Överskott  

Nämnderna ska få möjlighet att ta med sig sitt överskott till nästkommande år. Ett 
år är en kort tid inom vissa processer som leder till kortsiktighet och att projekt inte 
genomförs eller inte genomförs på rätt sätt. Man vågar inte ta tag i vissa projekt innan 
året är slut. Detta skulle innebära mer frihet till nämnderna, en metod som visat sig 
framgångsrik i andra kommuner. Där kan man även arbeta med specifika 
budgetposter för särskilda projekt som ligger utöver rambudget, likt hållbara 
investeringar se ovan. Det finns nackdelar med en sådan modell, detta behöver 
utredas vidare ifall kommunstyrelsen väljer att gå vidare med ett sådant förslag. 
Eventuellt kan man också ta underskott med till nästa budgetår, detta får 
kommunstyrelsen i så fall utreda vidare. 

5.1.3 Tjänsteutlåtanden  

Det är viktigt att de förtroendevalda får beslutsunderlag där det beskrivs 
konsekvenser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De tre hållbarhetsaspekterna ska 
finnas med som egna rubriker i tjänsteutlåtandena. Där det krävs att någon form av 
konsekvensanalys genomförs och redovisas, eller att det skriva varför en sådan inte 
gjorts. Många kommuner som har detta och som ger de förtroendevalda mer på 
fötterna inför beslut.  

5.2 Sociala investeringsfonder 
Den stora vinsten att utveckla sociala investeringsprojekt handlar om att se individen 
och få till snabbare insatser, där kommunen även skapar ett lärande. Det handlar om 
stora samhällsekonomiska vinster med förebyggande insatser där snabbheten i en 
sån här modell är av vikt. Att människor blir sedda i tid ger en positiv 
samhällsutveckling. Vi behöver investera i välfärden precis som vi gör i tekniska 
utvecklingsprojekt. Enligt forskningen bör man inleda med så kallade lättare projekt 
som är lättare att mäta och utvärdera, exempelvis området arbetsmarknad. Barn och 
unga kan vara svårare även om det är så pass viktigt, men då kommer man aldrig 
kunna mäta resultatet exakt.  
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Sociala investeringsfonder kan vara ett sätt att arbeta med sociala frågor. Det finns 
en frustration inom kommunorganisationen med mycket vilja att göra saker men där 
budgeten inte räcker till. Det skapar sätt för tjänstepersoner och andra aktörer att 
jobba mer tillsammans (nämndsövergripande) utan att behöva se till 
budgetbegränsningar. Exempelvis så finns det ingen budget för lägerverksamhet, 
aktiviteter för barnrätt i samband med andra aktiviteter, eller att uppmärksamma barn 
och ungas delaktighet. 

Som vi diskuterade under kapitlet omvärldsbevakning finns det exempel på andra 
kommuner och deras modeller för sociala investeringsfonder. I Norrköping blev 
budgeten för investeringsfonder 40 miljoner kronor. Norrköpings kommun har cirka 
dubbelomsättning än Ängelholms kommun. En bra budget är viktig men utifrån 
forskningen har det visat sig att det är minst lika viktigt att jobba aktivt med 
utvärdering, bra ansökningssystem med gedigna ansökningar och inte för stora 
pengar. Man behöver inte använda allt men jobba aktivt med projekten. Det bör 
finnas en summa för att utveckla verksamheten för välfärden ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Av forskare rekommenderas Ängelholms kommun 
att lägga 20 miljoner på en social investeringsfond på några års sikt. 

5.2.1 En långsiktig målbild för hållbar social integration 

Sociala investeringsfonder har diskuterats under tidigare genomfört 
beredningsarbete (KS 2016/869). En slutplan togs fram där det diskuterades att 
skapa en social investeringsfond inom huvuduppdrag för Lärande och familj. Detta 
arbete verkar inte ha påbörjats, och beredningen vill bredda fonden efter 
omvärldsbevakningen och se det som större än bara familje- och 
utbildningsnämndens område. Det ska ligga nära kommunledningen och innehålla 
alla tre hållbarhetsaspekterna. Det går tydligt se att sociala investeringsfonder inte får 
samma effekt då de läggs in i reguljär ekonomi och andra projekt utan det är viktigt 
att det är en egen satsning under en prövotid.  

5.2.2 Ängelholms modell  

Utifrån forskning och de exempel beredningen analyserat har följande förslag tagits 
fram för Ängelholms kommuns sociala investeringsfond. Utgångspunkten är att alla 
ska kunna söka och att det ska vara snabba processer, att vi utgår från de tre 
hållbarshetsaspekterna (ekologisk, social och ekonomisk) för ett helhetsperspektiv. 
Förslagsvis en prövotid på 3 år som utvärderas varje år. Modellen är inspirerad av 
Umeås kommuns budgetmodell. Se nedan.  
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Medel: 20 miljoner på en treårsperiod.  
Syfte:  
 

Det är ovanligt med utvecklingsmedel för välfärdsområdet likt i de tekniska 
områdena, vi behöver arbeta med investeringar för välfärden för en hållbar 
utveckling. Kommunen ska arbeta med social investeringsfond för att ingenting är 
konstant, och faktorer i vår omgivning påverkar oss och som är oförutsägbara. 

Mål:  
 

1. Att under en treårsperiod införa och arbeta med social investeringsfond, 
som innebär ett utvecklingssystem för att pröva och utveckla samt skapa 
innovationer med syfte att leda till ökad hållbarhet, 

2. Arbetet ska utvärderas kontinuerligt både av projektgrupp och vid 
projektets slut av insatsgruppen, 

3. Att skapa ett lärande i kommunen kring förebyggande insatser. 
Ledning:  
 

Investeringsfonden ska ha en styrgrupp och en projektgrupp. Projektgruppen ska 
bestå av tjänstepersoner:  

1. 1 projektledare som samordnar den sociala investeringsfonden under 
prövotiden, 

2. Sekreterare som sammankallar och sköter formalia samt expediering,  
3. Övriga som anses viktiga för att kunna behandla ansökningarna och 

bedöma dem. Exempelvis strateg för ekologisk och/eller social hållbarhet, 
barnrättstrateg, mångfaldsamordnare m.fl. 
• Projektgruppen ska ses när det kommit in ett visst antal ärenden då 

vissa kan vara brådskande ingen fast tidsram. De ska då behandla 
ansökningarna. Projektgruppen har rätt att ge bifall eller avslag för 
projekt med mindre summor. Större summor ska beslutas av 
kommunstyrelsen. Styrgruppen beslutar de fasta summorna.   

• Projektgruppen meddelar sen de som ansökt om de fick bifall eller 
avslag. 

• Projektgruppen rapporterar kontinuerligt kring vad som bifalls och 
avslås som anmälningsärende till kommunstyrelsen som är styrgrupp.  

Styrgruppen är kommunstyrelsen eller något av dess arbetsutskott. 
Varje projekt som beviljats medel ska genomföra kort utvärdering enligt framtagen 
mall, för att se vad som skett och nyttan. En utvärdering ska ske en gång om året, 
på projektgruppens sista möte. Denna utvärdering ska lämnas in till styrgruppen. 

Urvals-
kriterier:  
 

Det ska vara möjligt för tjänstepersoner (enheter inom kommunen), invånare och 
civilsamhället att söka.  
Urvalskriterier: För att idéerna ska kunna genomföras ska de: 

• bidra till att utveckla en hållbar tillväxt där projektansökan ska påvisa 
fördelar utifrån social, ekonomisk och social hållbarhet där de beskrivit 
fördelar och nackdelar,  

• vara kopplade till någon eller flera av de globala målen, 
• inte vara ett direkt stöd till ett enskilt företag, 
• inte vara en fysisk investering. 

Ansöknings
-formulär:  
 

Karaktären av sociala investeringsfonder är insatser och projekt som kan bidra till 
en eller flera invånare. Det ska ha en tydlig förankring i hållbarhetsperspektivet, 
detta för att få ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att de ansökande reflekterar 
kring frågorna.  För att idéerna ska kunna genomföras ska de ansökande skicka in 
en ansökan via mail och besvara följande frågor: 

1. ansvarig person/organisation? 
2. tidsram? 
3. syfte och mål för projektet? 
4. hur bidrar ert projekt till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? 
5. vilka positiva och negativa konsekvenser kan projektet ha för social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet? 
6. budget? 
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5.3 Sammanfattning  
Långsiktigheten är ett absolut måste. Ekonomisk hållbarhet är ett brett ämne där 
beredningens rapport valt att fokusera på en mer flexibel budget, social 
investeringsfond samt cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi handlar om 
resurseffektivitet och är en del av det långsiktiga arbetet. Vi behöver mod att 
förändra oss, tänka och prova vilket är en del av kommunens nya vision. Det 
handlar om att lita på organisationen, få en mer flexibel budget där nämnderna får 
behålla överskott med en mer tillitsbaserad styrning som i Helsingborg. Detta 
kommer att förstärka mycket av det vi redan gör, ge incitament till sådant som 
redan pågår i verksamheterna men där de inte kommer igång fullt ut.  

Vi har mycket på gång i kommunen, bra konsekvensanalyser för de tre 
hållbarhetsaspekterna är viktiga för både oss och invånarna för att ha mod att ta 
vissa beslut. Snabbhet i besluten med social investeringsfond, och få ifrån det 
styrda ett-årssystemet i budgeten.  

Vi provar, och vi vågar.  
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Remissvar från Sverigedemokraterna 

”Ekonomisk hållbarhet”, Fullmäktiges fasta beredning 1 

 

De övergripande synpunkter vi vill skicka med från Sverigedemokraterna är: 

 

Hållbarhetsfrågan mellan olika kommuner är i grunden gemensam, både vad gäller social, 

ekonomisk, ekologisk eller annan form av hållbarhet. Däremot har varje kommun sina förutsättningar 

för att kunna förverkliga hållbarhet, vilket behöver beaktas i allt fortsatt arbete. Ett av uppdragen 

från kommunfullmäktige var också att använda omvärldsbevakning i arbetet med rapporten. Det har 

gjorts på ett gediget sätt, men vi känner att mycket av arbetet inte är unikt för Ängelholms kommun, 

utan kunde gjorts var som helst. Vi tror kommunövergripande samarbeten hade varit bra i sådana 

frågor som alla kommuner arbetar med, där en bas tas fram utifrån alla de gemensamma 

frågeställningar som finns. Då får varje kommun större möjlighet fokusera och fördjupa i det som är 

unikt för just den kommunens förutsättningar. Detta är en reflektion som vi tror kan vara värd att ta 

med vid fortsatt beredningsarbete och kanske något vår kommun rentav skulle kunna ta initiativ till 

framöver tillsammans med andra kommuner, ev. genom SKR eller kommunförbundet Skåne. Vi vill ju 

inte uppfinna hjul, utan fokusera på det som är unikt för vår egen kommun och som relaterar till, i 

det här fallet, hållbarhetsfrågan. 

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som återkommer i rapporten. Såvitt vi kan se så hade vi lika gärna 

kunnat prata enbart om resurseffektivitet, vilket är ett begrepp vi tror gemene man bättre förstår 

och kan relatera till. Begreppet har också en viss politisk laddning. T.ex beskriver 

Sverigedemokraterna i riksdagsmotion 2021/22:2453 ”Cirkulär ekonomi”av Yasmine Eriksson m.fl, 

vilket f.ö går ut på förbättrad resurseffektivitet, följande syn på begreppet: 

Uttrycket cirkulär ekonomi är positivt i den mån det avser ekonomiskt försvarbar återanvändning och 

återvinning. Cirkulär ekonomi får dock inte upphöjas till en dogm som trumfar ekonomisk hänsyn och 

sunt förnuft. Normalt kan inte flöden cirkuleras till 100 procent, och det är oftast inte heller 

nödvändigt. Speciellt vaksamma bör vi vara när så kallade nollvisioner ställs upp, särskilt om 

det enbart leder till kreativ redovisning över verksamhetens utsläpp. Det är exempelvis varken 

cirkulärt eller ekonomiskt försvarbart när en verksamhet övergår till användning av importerad HVO-

diesel, vilket i realiteten flyttar utsläppen till jordbruket i andra länder. 

Frågan om mer långsiktig budget är intressant. Vi antar i Ängelholms kommun varje år en budget för 

1 år framåt och planering för ytterligare 2 år framåt. Vad som händer därefter sätts det aldrig 

egentliga siffror på, så som budgetarbetet är uppbyggd i dagsläget. T.ex behövs budgetknutna planer 

som sträcker sig längre för vissa typer av förebyggande åtgärder, vilket är ett sätt man arbetar på bl.a 

i Kalmar kommun, enligt vad rapporten beskriver. Vi tror att även Ängelholms kommun behöver 

utveckla en modell i den riktningen, inte nödvändigtvis genom att riva upp himmel och jord kring 

nuvarande sätt att budgetera, men att vara beredda att komplettera nuvarande arbetssätt. 
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Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 uppdrag färd-
plan mot social hållbarhet 2021-2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge kommunfullmäktiges fasta 
beredning 2 i uppdrag att utreda och analysera frågan om social hållbarhet och en 
färdplan att uppnå de globala målen. I november 2021 beslutade fullmäktige att 
förlänga uppdraget till ett helårsuppdrag 2022.   

Beredningen fick i uppdrag att initialt leda de första stegen mot en färdplan för so-
cial hållbarhet i Ängelholms kommun, genom definition av målbild och kartlägg-
ning av kommunens hälsoläge. Ett socialt bokslut skulle tas fram.  

Beredningen lägger på dagens fullmäktigesammanträde fram det sociala bokslutet 
för överlämning och presentation. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
• Bilaga 1 – Socialt bokslut Ängelholms kommun 
• Bilaga 2 – Social kartläggning daterad sommaren 2021 
• Bilaga 3 – Medborgardialog genomförd av feriearbetare sommaren 2022 
• Bilaga 4 – Sammanställning av digital enkät till invånare sommaren 2022 

Utredning 
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. 
Beredningar inrättas för behandling av strategiska frågor som berör fler än en 
nämnd, t ex i vägvals- och utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska 
överväganden.  

Under 2021 och 2022 har fullmäktiges fasta beredning 2 arbetat med social hållbar-
het. Syftet med uppdraget var att under 2021 leda de första stegen mot en färdplan 
för social hållbarhet i Ängelholms kommun. Beredningen har under 2021 tagit del 
av forskning och lyssnat till föreläsningar, samt jobbat nära en referensgrupp av 
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tjänstepersoner som presenterat pågående arbeten och diskuterat utmaningar. Uti-
från detta togs en social kartläggning fram som under hösten kompletterades med 
de medborgardialoger beredningen genomfört. Arbetet har skett i nära samarbete 
med Länsstyrelsen som gett input på arbetet och arrangerat föreläsningar. Bered-
ningen har även initierat arbeten kring tillgänglighetsguiden, och erbjudit föreläs-
ningar som kunskapshöjande insats för tjänstepersoner. Under 2022 har fokus varit 
på att genomföra studiebesök hos andra kommuner för att inspireras till fokusom-
rådena. Beredningen har arbetat med en mindre grupp tjänstepersoner för att ta fram 
förslag till målsättning. Under sommaren 2022 genomförde feriearbetare en under-
sökning kring bokslutets innehåll – vad tycker invånarna om innehållet? Samma tid 
genomfördes även en digital enkät där invånarna fick tycka till om innehållet i det 
sociala bokslutet, totalt 94 svar inkom.  

Syftet med det sociala bokslutet är att ge ett helhetsperspektiv kring kommunens 
arbete med social hållbarhet de senaste åren sen folkhälsoplanen gick ut 2019, där vi 
får en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar och en färdplan för 
arbetet framåt med tydliga ambitioner. Det sociala bokslutet uppmärksammar goda 
exempel. Bokslutet kommer vara en grund för kommande styrdokument. 

Medborgardialoger och kommunens nuläge  
Hösten 2021 
I oktober och november genomfördes en medborgardialog i en viktig fråga för social 
hållbarhet – mötesplatser. Syftet med medborgardialogen var att prata med invå-
narna i en nyckelfråga för social hållbarhet kopplat till behovsanalyser angående psy-
kisk ohälsa och ensamhet. Dialog fördes med gymnasieelever, på familjecentraler, 
öppna förskolan, med fältgruppens målgrupp, i hembygdsparken och träffpunkt 
Willans vårdhem. En digital enkät genomfördes med. 

En sammanfattning av dialogerna: oavsett åldersgrupp vill invånarna träffas över 
åldersgränserna. Det saknas spontana mötesplatser där man förutsättningslöst kan 
träffa bekanta och nya personer. Det finns ett intresse hos invånarna att träffa nya 
människor och ta ansvar för integration. Det ska finnas plats för alla, och där ge-
mensamma intressen kan vara en utgångspunkt. Invånarna berättar även om eldsjälar 
och bra aktiviteter som kommunen genomför men som vi som kommun är dåliga 
på att marknadsföra. Det finns även ett behov att på ett mer lättillgängligt sätt pro-
filera mötesplatser så som lekplatser och vandringsstigar på kommunens externa 
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hemsida. Ensamheten är stor och det är viktigt att folk får träffas, vi som kommun 
behöver uppmuntra till detta. En mötesplats innebär trygghet, social samvaro och 
ett utbyte med andra människor.  

Sommaren 2022 
Under sommaren 2022 genomfördes en undersökning där feriearbetare gick på stan 
och frågade folk vad de ansåg om bokslutets prioriterade områden. Detta komplet-
terades med en digital enkät. För att se sammanställningarna i sin helhet se dnr KS 
2020/535.  

Sammanfattning feriearbetarnas undersökning: vad social hållbarhet är för in-
vånarna skiljer sig åt. Det handlar oftast om välmående, socialt skyddsnät och triv-
samhet – även att vi ska tillvara på befintliga resurser. Invånarna som feriearbetarna 
mötte på stan ansåg att beredningens föreslagna definition var rimlig och heltäc-
kande samt tar in kommunens vision. När frågan ställdes vilka av de sex fokusom-
rådena som invånarna ansågs viktigast svarade majoriteten arbete och utbildning, 
delaktighet och inflytande och god psykisk och fysisk hälsa.  

Sammanfattning digital enkät: majoriteten av de svarande anser att den förslagna 
definitionen för social hållbarhet i Ängelholms kommun är bra. I kommentarsfältet 
går det dock att utläsa att de som anser definitionen bra tycker den är heltäckande, 
medan de som är mindre positiva ifrågasätter hur detta kan omsättas i praktiken samt 
att definitionen bör förtydligas. När det gäller invånarnas egen beskrivning av vad 
social hållbarhet är nämner ett stort antal de viktiga grundstenarna som begreppet 
”social hållbarhet” inrymmer: tillit, samhörighet, inkludering, hälsa mm. De vikti-
gaste fokusområdena som pekas ut är ”Arbete och utbildning” samt ”God psykisk 
och fysisk hälsa”. Till sist ställdes frågan om de ansåg at de levde i ett socialt hållbart 
samhälle där 50 personer svarade. Bland dessa skrivelser finns det en majoritet som 
ger uttryck för att de inte lever i ett social hållbart samhälle. 

Se bilaga 3 och 4 för mer information. Se bilaga 1 sidan 12 för nuläge och goda ex-
empel från kommunens verksamheter och exempel från den sociala kartläggningen 
(bilaga 2).  
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Slutsats  
I bokslutet beskrivs både hur vi behöver arbeta för att arbeta med social hållbarhet, 
och fokusområden beskriver tydligt den politiska viljan med mål och ambitioner. 

Kartläggningen som ligger till grund för förslaget har fokuserat på invånarnas behov 
i linje med kommunens nya vision för att se till kommunens ambitioner. För att få 
en färdplan framåt för hållbarhetsfrågorna i stort finns det några insatser vi behöver 
fokusera på  

Huvudprocesserna vi behöver arbeta med för att uppnå invånarnas behov: 
1. Främja och skapa tillgängliga mötesplatser, 
2. Förebygga och främja delaktighet, mångfald och inkludering 
3. Stärka barnrätt och främja förebyggande insatser,  
4. Främja hälsa och välmående för alla invånare, 
5. Möjliggöra aktivt hållbarhetsarbete. 

 
Det är viktigt med en aktiv och snabb uppstart för att få igång arbetet med en färd-
plan för social hållbarhet. Vi behöver jobba mer förebyggande. Det är tydligt vad vi 
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vill uppnå vilket beskrivs i de fem huvudprocesserna. Det är på lednings- och stöd-
processer vi behöver fokusera för att få en färdplan framåt, dvs de områden som 
berättar hur vi ska arbeta. Beredningen vill särskilt trycka på tre områden: systema-
tik, samordning och tydliga mål, områden där vi idag jobbar i stuprör och som är 
diffusa. Detta ser vi exempel av såväl i tjänsteorganisationen såväl som den politiska. 
De blå rutorna som kommer nedan i avsnittet ska ses som förslag för en färdplan 
framåt mot social hållbarhet utifrån processkartan, se bild nedan. Varje process har 
tydliga åtgärdsförslag beskrivna i bokslutet för hur vi kan jobba. Se bilaga 1. 

 

Fokusområdena är utvalda efter de behovs- och orsaksanalyser som gjorts tillsam-
mans med tjänsteorganisationen och Länsstyrelsen. Fokusområdena är nämndsöver-
gripande och berör hela kommunorganisationen. Områdena är strukturerade i alfa-
betisk ordning och knyter tydligt an till kommunens vision. 

Fokusområdena är: 

1. Arbete och utbildning - Arbete och utbildning är två viktiga faktorer 
för att uppnå goda livsvillkor. Utifrån varje individs behov, förmåga 
och kompetens  skapar Ängelholms kommun bättre förutsättningar att 
komma vidare i sin utveckling mot egen försörjning.  

2. Boende - Boende är ett av människans primära behov. Boendefrågan 
är central för att skapa trygghet och livskvalitet i Ängelholms kommun.  

3. Delaktighet och inflytande - Delaktighet och inflytande i samhället är 
en grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. Delaktighet och 
inflytande på individnivå är en rättighet, att få göra sin röst hörd och att 
denna röst ges ett värde. Invånarnas engagemang och kommunens 
samverkan med andra ger styrka och är en förutsättning för socialt håll-
bar utveckling.  

4. God psykisk och fysisk hälsa - God psykisk och fysisk hälsa är ett 
tillstånd där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara 
påfrestningar och bidra till det samhälle vi lever i. Hälsa är en rättighet. 
Det handlar om välbefinnande på psykisk, fysisk och social nivå obero-
ende av socioekonomiska faktorer. 

5. Mötesplatser - Människor behöver människor och Ängelholms kom-
mun är en plats för alla. Ute, inne, stilla eller i rörelse. Ängelholms 
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kommun skapar mötesplatser som är tillgängliga, inkluderande och väl-
komnande för att ge ett socialt sammanhang för alla människor.   

6. Samverkan - I Agenda 2030 beskrivs det att vi måste arbeta i partner-
skap för att klara de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar vi 
står inför. Ängelholms kommun ska stärka organisationer som före-
ningar och folkrörelser därför att kontaktytor skapar engagemang. En 
god samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället är 
centralt för en god samhällsutveckling där ingen lämnas utanför.  
 

Varje fokusområde har målsättningar skrivna till sig som ska vara underlag för 
kommande styrdokument. Se bilaga 1.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige besluta  

att förklara uppdraget till kommunfullmäktiges fasta beredning 2 slutfört, 

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning, 

att återrapportering från kommunstyrelsen eller annan utsedd ansvarig nämnd sker 
till kommunfullmäktige senast maj 2023. 

För kommunfullmäktiges presidium, 

Elisabeth Kullenberg (M)                 Ola Carlsson (M)      Emma Yngvesson (S) 
Ordförande                                      1 vice ordf.                          2 vice ordf. 

Beslutet expedieras till: 
• Kommunstyrelsen  
• Beredningskoordinator  
• Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 
• Referensgruppen 
• Hållbarhetsenheten 
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Inledning  

Ängelholms kommun fortsätter vara en stad med en välmående 

befolkning och mycket aktivitet. Kommunen växer vilket innebär både 

möjligheter men även utmaningar för att behålla kommunens gynnsamma 

socioekonomiska förutsättningar. Det sociala bokslutet är en del av 

Ängelholms kommuns arbete för en hållbar utveckling. Förutsättningen är 

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter där de åtta nationella 

folkhälsopolitiska målen varit utgångspunkten. För att fortsätta arbetet 

med en social hållbar utveckling behöver arbetet fokusera både på behov 

i nuläget och förebyggande långsiktiga insatser. 

Vad är social hållbarhet för oss? 

Social hållbarhet handlar om människors välbefinnande och rätt till jämlika 

livsvillkor. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och 

förändringsbenäget. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i 

centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är 

delaktiga i samhällsutvecklingen. Det handlar om andan, människorna och platsen.1  

Sociala bokslutets innehåll 

Syftet med det sociala bokslutet är att ge ett helhetsperspektiv kring kommunens 

arbete med social hållbarhet de senaste åren sen folkhälsoplanen gick ut 2019. En 

samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar , samt en färdplan för 

arbetet framåt med tydliga ambitioner. Det sociala bokslutet uppmärksammar goda 

exempel.  

Arbetet baseras på Ängelholms kommuns vision, de åtta nationella folkhälsopolitiska 

målen samt de globala målen i Agenda 2030 där åtta av dem berör specifikt social 

hållbarhet.  

                                                 

 

1 Det finns olika definitioner av social hållbarhet och flera kommuner har gjort sin egen tolkning. 
Gemensamt för de flesta definitioner är att de innefattar en riktning mot en möjlig önskad framtid. 
Med det innebär att begreppets betydelse påverkas av ett samhälles utveckling, normer och 
värderingar.  
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Bild 1. De 8 globala målen för social hållbarhet  

 

 

 

 

 

I den första delen av det sociala bokslutet presenteras uppdraget och processen. 

Därefter beskrivs en färdplan framåt för hållbarhetsarbetet och vilka insatser som 

krävs. De sista två avsnitten beskriver de fokusområden som redogör för den 

politiska viljan med social hållbarhet, där det avslutningsvis presenteras ett nuläge av 

kommuninvånarnas livsvillkor och ger goda exempel.  

Fokusområdena i det sociala bokslutet baseras på de behovs- och orsaksanalyser som 

gjorts tillsammans med tjänsteorganisationen och Länsstyrelsen samt den 

målsättning kommunfullmäktiges fasta beredning 2 tagit fram för det fortsatta 

arbetet med social hållbarhet. Bokslutet kommer vara en grund för kommande 

styrdokument. De innebär ett helhetsperspektiv med arbetet för social hållbarhet, 

detta då målen i Agenda 2030 är obrytbara och ska arbetas med parallellt. De är 

nämndsövergripande och berör hela kommunorganisationen. Områdena är 

strukturerade i alfabetisk ordning och knyter tydligt an till kommunens vision. 

Fokusområdena är: 

1. Arbete och utbildning,  

2. Boende, 

3. Delaktighet och inflytande,  

4. God psykisk och fysisk hälsa,  

5. Mötesplatser,  

6. Samverkan.  

Uppdraget och processen  

Det finns ett tydligt behov av att arbeta mer aktivt och med ett helhetsperspektiv 

kring hållbarhet i kommunen. I juni 2020 fattade fullmäktige beslut (§125) om en 

politisk viljeriktning där Ängelholms kommun kraftsamlar och inleder ett nytt arbete 

för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med Agenda 2030 som grund. Under 

2021 och 2022 har fullmäktiges fasta beredning 2 arbetat med social hållbarhet. Syftet 
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med uppdraget var att under 2021 leda de första stegen mot en färdplan för social 

hållbarhet i Ängelholms kommun. Under 2021 har beredningen tagit del av forskning 

och lyssnat till föreläsningar, samt jobbat nära en referensgrupp av tjänstepersoner 

som presenterat pågående arbeten och diskuterat utmaningar i kommunens 

verksamheter. Utifrån detta togs en social kartläggning fram som under hösten 

kompletterades med de medborgardialoger beredningen genomfört. Arbetet har 

skett i nära samarbete med Länsstyrelsen som gett input på arbetet och arrangerat 

föreläsningar. Beredningen har även initierat arbeten kring tillgänglighetsguiden, och 

erbjudit föreläsningar som kunskapshöjande insats för tjänstepersoner. Under 2022 

har fokus varit på att genomföra studiebesök hos andra kommuner för att inspireras 

till fokusområdena. Beredningen har arbetat med en mindre grupp tjänstepersoner 

för att ta fram förslag till målsättning. Under sommaren 2022 genomförde 

feriearbetare en undersökning kring bokslutets innehåll. Samtidigt genomfördes även 

en digital enkät där invånarna fick tycka till om innehållet i det sociala bokslutet, totalt 

94 svar inkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2022 tillkom Hanna Jepsson social hållbarhets strateg, Karin Dahl 

enhetschef träffpunkt, och Susanne Nordin boendesamordnare. 
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Färdplan mot social hållbarhet – hur ska vi jobba? 

I detta avsnitt beskrivs resultatet av beredningens arbete för hur vi kan arbeta med 

en färdplan mot social hållbarhet. Kartläggningen som ligger till grund för förslaget 

har fokuserat på invånarnas behov i linje med kommunens nya vision för att se till 

kommunens ambitioner. För att få en färdplan framåt för hållbarhetsfrågorna i stort 

finns det några insatser vi behöver fokusera på för att tillfredsställa invånarnas behov 

och nå de globala målen i Agenda 2030. Den sociala kartläggningen och 

medborgardialogerna har pekat ut behoven som ligger till grund för processkartan 

och dess huvudprocesser.  

Huvudprocesserna vi behöver arbeta med för att uppnå invånarnas behov: 

1. Främja och skapa tillgängliga mötesplatser, 

2. Förebygga och främja delaktighet, mångfald och inkludering 

3. Stärka barnrätt och främja förebyggande insatser,  

4. Främja hälsa och välmående för alla invånare, 

5. Möjliggöra aktivt hållbarhetsarbete. 

 

Det är viktigt med en aktiv och snabb uppstart för att få igång arbetet med en 

färdplan för social hållbarhet där vi jobbar mer förebyggande. Det är tydligt vad vi 

vill uppnå vilket beskrivs i de fem huvudprocesserna. Vi behöver fokusera på 

lednings- och stödprocesser för att få en färdplan framåt, dvs de områden som 

berättar hur vi ska arbeta. Beredningen vill särskilt trycka på tre områden: 

systematik, samordning och tydliga mål - områden där vi idag jobbar i stuprör 

och som är diffusa. Detta ser vi exempel av såväl i tjänsteorganisationen såväl som 

den politiska. De blå rutorna som kommer nedan i avsnittet ska ses som förslag för 

en färdplan framåt mot social hållbarhet utifrån processkartan.  
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Ledningsprocesser: 

1. För att få hela organisationen med i hållbarhetsarbetet behövs det tydliga 

gemensamma mål. Idag är det få nämndsmål som berör social hållbarhet 

och detta skapar en förvirring i organisationen vad som ska prioriteras när 

frågor står emot varandra, 

 

 

 

2. Uppdaterade styrdokument är viktigt för att hela organisationen ska arbeta 

tillsammans. Ouppdaterade styrdokument innebär en avsaknad av styrning 

och svårigheter med uppföljning. Två viktiga dokument är folkhälso- och 

bostadsförsörjningsplanen som båda gick ut 2019,  

 

 

 

 

 

 

 

 Ge ett uppdrag om att ta fram eller uppdatera styrdokument som 

berör social hållbarhet enligt målen i Agenda 2030.  

 

 Fortsätt med den nya processen där nämndsmål ska följa 

fullmäktiges mål.  
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3. Idag finns det ingen röd tråd för hållbarhetsarbetet, därför behöver vi arbeta 

strategiskt med helheten. Det finns saker  som påverkar många invånare 

och som snabbt kan lösas, exempelvis strukturell hemlöshet och hur 

hyrespolicyn för uthyrning av hyresrätter påverkar enskilda, 

 

 

 

 

 

 

 

4. Arbeta tydligare med tillitsbaserad styrning, där fokus ligger på invånarnas 

behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och med 

ett helhetsperspektiv. 

 

 

 

 

Stödprocesser  

1. Hållbarhetsfrågor är nämndsövergripande som kräver samarbete, samverkan 

och kunskap. Budgetstyrningen präglas av stuprör, vi behöver byta ut 

stuprören mot ett agilt arbete. Möjlighet att arbeta tillsammans över 

gränserna stoppas bland annat av budget- och resursfrågor.  

 

 

 

 

 

 

2. Omvärldsbevakning är nödvändig för att effektivisera processerna, b.la. att 

se hur andra kommuner jobbar för att inte uppfinna hjulet på nytt,  

 

 

 

3. Arbetet måste effektiviseras vad gäller systematik och uppföljning då klara 

brister finns på det området. För att uppmärksamma problem, ge goda 

exempel och se till insatser behöver vi en ordentlig återrapportering till 

 Ge den nya Hållbarhetsenheten mandat att arbeta strategiskt 

kommunövergripande. 

 Initiera samverkan mellan nämnderna för att nå de globala 

målen. 

 Se till alla målen i Agenda 2030 och inte prioritera något då de är 

odelbara. Satsa på fokusområden som berör fler globala mål för 

långsiktigt arbete.  

 

 Stimulera nytänkande och jobba med att uppmuntra i ordinarie 

styrverksamhet (budget och verksamhetsplanering) för att ge 

kommunorganisationen ett ökat driv i hållbarhetsfrågorna.  

 Våga sluta med saker, saker som vi alltid gjort men som inte ger 

resultat.  

  

 Jobba med social investeringsfond som utgår från alla tre 

hållbarhetsdimensionerna för att bidra till pågående processer 

och för att initiera nya. 

 Vid upphandling av varor och tjänster ska de tre 

hållbarhetsaspekterna följas. 

 Se punkt 3 ledningsprocesser, en grupp som har mandat och 

ansvarar för detta. 
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nämnderna. Vi har inte heller någon mottagare i kommunen som samordnar 

nationella enkäter sen folkhälsostrategen slutade, 

 

 

 

 

 

 

4. Strukturen behöver arbetas om för att effektivisera och se till de resurser vi 

har. Kommunens nätverk för sociala frågor är många. Det saknas 

samordning kring samverkan internt och externt. Dels har några av 

grupperna inget tydligt syfte, dels saknar de samordning. Få känner även till 

vilka som ingår i externa nätverk hos Länsstyrelsen, Regionen, SKR och 

Familjen Helsingborg,  

 

 

5. Kommunikation, vi behöver bli bättre på att berätta vad vi gör bra och hur 

vi arbetar med hållbarhetsfrågorna både internt och externt, 

  

 Tydlig uppföljning av fullmäktiges mål som berör social 

hållbarhet via nämndernas verksamhetsplanering. 

 Ha fasta rubriker i tjänsteutlåtanden där social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet ska beaktas. Ger tydlighet till 

förtroendevalda inför beslut. 

 

 

 Se punkt 3 ledningsprocesser, en hållbarhetsgrupp som 

samordnar nätverken och initierar nya efter behov. 

 

 Fortsätta utveckla externa hemsidan för hållbarhetsfrågorna, ett 

redan påbörjat arbete, där den nya hållbarhetsenheten på 

huvuduppdrag Samhälle och deras roll nämns. 

 Arbeta med intranätet med vilka nätverk som finns. 
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Social hållbarhet utifrån sex fokusområden med 

målsättning 

 

1. Arbete och utbildning  

Arbete och utbildning är två viktiga faktorer för att uppnå goda livsvillkor. Det 

finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå, arbete och hälsa. Utifrån varje 

individs behov, förmåga och kompetens  skapar Ängelholms kommun bättre 

förutsättningar att komma vidare i sin utveckling mot egen försörjning.  

Målsättning  

 Alla barn och vuxna ska ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. Vårt 

arbete måste vara kunskapsbaserat så att insatserna vi gör ger önskad effekt. 

 Ängelholms kommun ska identifiera behoven på arbetsmarknaden. Behoven 

tillsammans med individens förutsättningar ska vara vägledande i 

utformningen av arbetsmarknads insatser för att minska arbetslösheten.  

 Lärande ska ske genom hela livet, där den kommunala vuxenutbildningen 

samt andra insatser som exempelvis folkhögskola är viktiga för detta.  

 Ängelholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med socialt hållbara 

arbetslivsvillkor.  

 Ängelholms kommun ska vara en god förebild vid rekryteringar och ha en 

bred syn på kompetens. Vi ska se möjligheterna och säkerställa 

kompetensförsörjningen genom att se likaväl till formella och informella 

egenskaper personer besitter.  

 Alla elever ska gå ut grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. 

Resurser fördelas efter behov, kommunen erbjuder en likvärdig skola som 

kompenserar för barnens olika förutsättningar.   

 

 

 

 

2. Boende 

Boende är ett av människans primära behov. Boendefrågan är central för att 

skapa trygghet och livskvalitet i Ängelholms kommun.  

Målsättning  

 Ängelholms kommun behöver titta ur hela kommunens perspektiv för att få 

ett jämlikt boende där bostadsförsörjningen har en central roll. Se till flera 

perspektiv, sociala som tekniska. Engagera invånarna i sin närmiljö. Fler 
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enheter inom kommunen behöver arbeta tillsammans för att utforma 

framtida planeringar. 

 Ängelholms kommun ska arbeta mot utanförskap på boendemarknaden. Vi 

behöver säkerställa att olika behov av upplåtelse/boendeformer finns i alla 

kommunens tätorter. Detta skapar levande och tillåtande miljöer. 

 

 

 

 

3. Delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för 

hållbar utveckling. Delaktighet och inflytande på individnivå är en rättighet, att få 

göra sin röst hörd och att denna röst ges ett värde. Invånarnas engagemang och 

kommunens samverkan med andra ger styrka och är en förutsättning för socialt 

hållbar utveckling.  

Målsättning  

 Ängelholms kommun ska öka delaktigheten och invånarnas inflytande i 

samhället. Kommunorganisationen ska skapa förutsättningar att omsätta 

engagemang till handling. Unga är särskilt viktiga aktörer som bärare av ett 

framtidsperspektiv. Utgångspunkten i arbetet ska vara att skapa 

handlingskraft och framtidstro. Ungdomsfullmäktige ska fungera som ett nav 

i arbetet för ungdomars möjligheter till engagemang.  

 Ängelholms kommun ska aktivt arbeta för att utveckla formerna för 

inflytande och dialog med våra invånare där alla ska ges möjlighet att påverka.  

  Ängelholms kommun ska arbeta aktivt, förankra och skapa strukturer för att 

barnrättsarbetet genomsyrar hela organisationen där barnrättsstrategerna ska 

ha en tydlig roll.  
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4. God psykisk och fysisk hälsa 

God psykisk och fysisk hälsa är ett tillstånd där varje individ kan förverkliga sina 

egna möjligheter, klara påfrestningar och bidra till det samhälle vi lever i. Hälsa 

är en rättighet. Det handlar om välbefinnande på psykisk, fysisk och social nivå 

oberoende av socioekonomiska faktorer. 

Målsättning  

 Ängelholms kommun ska arbeta på alla fronter för att främja psykisk och 

fysisk hälsa. Tidiga och förebyggande insatser oberoende ålder är viktiga 

och lägger grunden för en god hälsa. Arbetet ska ha ett särskilt fokus på 

unga och äldre samt bedrivas strategiskt, kunskapshöjande, 

sektorsövergripande och i samverkan med exempelvis regionen, 

civilsamhället och andra relevanta aktörer.  

 I arbetet med suicidprevention för att bidra till goda attityder behöver 

kunskapen om psykisk ohälsa öka hos allmänheten och kommunens 

medarbetare.   

 Det ska vara enkelt för medborgare att hitta stödfunktioner som erbjuds 

både av kommunen och externa aktörer i närområdet. 

   

 

 

5. Mötesplatser  

Människor behöver människor och Ängelholms kommun är en plats för alla. Ute, 

inne, stilla eller i rörelse. Ängelholms kommun skapar mötesplatser som är 

tillgängliga, inkluderande och välkomnande för att ge ett socialt sammanhang 

för alla människor.   

Målsättning  

 Mötesplatserna ska vara tillgängliga, inkluderande, välkomnande, geografiskt 

spridda och ta tillvara på kommunens naturvärden. Vi behöver jobba brett 

där vi stärker och tillgängliggör för att förebygga ensamhet. 

 Med ett aktivt fokus på inkludering ser vi till att skapa variationsrika 

mötesplatser som attraherar en bred målgrupp där människor möts över 

ålder- socioekonomiska gränser. Mötesplatserna kan vara fysiska platser, 

både inom- och utomhus, men även digitala eller naturliga.  
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 Ängelholms kommun främjar behovet av riktade mötesplatser för grupper i 

samhället som är i behov av trygga arenor, där de kan möta andra personer 

som befinner sig i samma situation som de själva för att finna stöd och kraft.  

 

 

 

 

6. Samverkan  

I Agenda 2030 beskrivs det att vi måste arbeta i partnerskap för att klara de 

sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar vi står inför. Ängelholms 

kommun ska stärka organisationer som föreningar och folkrörelser därför att 

kontaktytor skapar engagemang. En god samverkan mellan offentlig sektor, 

näringsliv och civilsamhället är centralt för en god samhällsutveckling där ingen 

lämnas utanför.  

Målsättning  

 Ängelholms kommun arbetar aktivt för att söka dialog, samverkan och 

partnerskap inom kommunen samt med näringsliv, civilsamhälle, universitet 

samt andra kommuner och myndigheter för att utveckla och driva arbetet för 

hållbarhet framåt. Vi stärker vår förmåga att samarbeta för att nå hållbara 

lösningar på komplexa samhällsutmaningar.  

 Ängelholms kommun ska tillvarata den kompetens, erfarenhet och kvaliteter 

som civilsamhället besitter.   

  

 

 

  



 

12 
 

Nuläge 

För att beskriva nuläget i Ängelholms kommun har fullmäktiges beredning arbetat 

nära tjänsteorganisationen för att ta fram en social kartläggning. Tjänstepersonerna 

har fått berätta om sina verksamheter och visat statistik. Detta kompletteras med de 

medborgardialoger som genomförts under 2021 och 2022 för att få ett 

helhetsperspektiv och en mer verklighetsförankrad bild, vilket ger ett 

helhetsperspektiv över kommunens nuläge 

Den sociala kartläggningen som togs fram under 2021 är strukturerad efter de åtta 

nationella folkhälsopolitiska målen. Fakta baseras på den kartläggning 

referensgruppen gjort under våren 2021 där vissa delar valts att belysas. Se bilaga för 

hela sociala kartläggningen med exempel och utförligare beskrivningar. 

Det övergripande folkhälsomålet: ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 

en generation.” (Folkhälsomyndigheten, 2022) 

Bild 2. De 8 nationella folkhälsopolitiska målen 
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Målområde 1 – det tidiga livets villkor 

Styrkor/pågående aktiviteter Svagheter 

 Tydlig fokus på tidiga, behovsanpassade och 
föräldrastödjande insatser på 
familjecentralerna, Älvans verksamhet. 

 Kommunövergripande särskilda 
undervisningsgruppen, likvärdighetssatsningen, 
aktivitet förebygger, fritidsbanken, 
samhällsorienteringens kurser. 

 Samarbete mellan Vita Villan 
(Kungsgårdsskolan) och socialtjänsten. 

 Inom skola finns det stora skillnader där 
likvärdigheten saknas kopplat till måltider. 
Måltidspersonal ser skillnaderna i 
levnadsvillkor. 

 Resurserna för barnhälsoarbetet är inte 
likvärdiga de resurser som finns för 
elevhälsoarbetet. 

 Låg barnpeng i Ängelholm. 

Möjligheter Utmaningar 

 Höra barnen som individer med rätt till åsikter, 
bygga struktur för dialog och delaktighet. 

 Starkare samverkan mellan huvuduppdragen. 

 Skapa så goda förutsättningar för föreningarna 
som möjligt med deras insatser. Att nå alla 
barn och unga för att kunna ge samma 
möjligheter att ta del av kommunens kultur- 
och fritidsutbud. 

 Organisatoriskt, flexibilitet att anpassa oss 
efter nya behov. 

 Omfördelning av resurser angående 
förbyggande insatser. 

 Kommunikationsproblem i att nå utsatta 
grupper, särskilt nyanlända - då vi inte når 
alla i befintliga kanaler. 

Målområde 2 – kunskaper, kompetens & utbildning 

Styrkor/pågående aktiviteter Svagheter 

 Doktorander i lärande (DiL) erbjuder elever att 
få möta doktorander och ta del av deras 
forskning. Jag-Kan. Projekt för att hjälpa 
personer till studier och arbete. Kommunalt 
aktivitetsansvar för unga 16-19 år som inte går 
i gymnasiet. 

 Ängelholms akademi, projektet Campus 
Ängelholm. 

 Samordnade strategisk funktion på Lärande 
och familj som håller ihop det strategiska 
arbetet på övergripande nivå. 

 Det saknas generellt kompetens inom 
kommunen att nå ut till alla målgrupper. 
Det handlar både om målgrupper som är 
oorganiserade, andra modersmål, annan 
kultur, digitalt utanförskap etc. 

 Inom skola finns den största utmaningen i 
skiljelinjerna mellan nationell och lokal 
styrning. 

Möjligheter Utmaningar 

 Skapa samsyn och gemensam strategi kring hur 
Ängelholms museer kan vara en aktiv 
samarbetspartner för ökat lärande i flera 
ämnesområden. 

 Få till en fungerande samverkan och ett 
fungerande samarbete mellan barn- och 
ungdomspsykiatriska, barnrehabilitering, skola, 
elevhälsa och socialtjänst.  

 Skapa sociala värden på handläggningsnivå i 
tjänsteutlåtanden och planprocessen.  

 Det saknas inom kommunen kunskap om 
folkhälsoarbetet, det finns inga mål eller 
styrdokument efter att folkhälsoplanen gick 
ut. 

 Brist på systematik och struktur - finns inga 
nätverk eller samordnande ansvar.  

 Resurshantering och insatser för att stärka 
nyanlända barns möjligheter att uppnå 
likvärdiga skolresultat som barn från ett 
majoritetssamhälle. 

 Att bibehålla personal och få dem att 
stanna kvar efter intern vidareutbildning.  
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Målområde 3 – arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

Styrkor/pågående aktiviteter Svagheter 

 Samverkan med skola och arbetsliv. 

 Lokalförankrat samhällsorientering för 
nyanlända kopplad till arbetsmarknaden. 

 Heltid som norm, Step IN, Halv femme, 
Mångfaldsveckan, Koncept Ung omsorg, 
Läsombud, Äldreomsorgslyftet.  

 Tjänstepersoner behöver kunskap för att 
förstå hur vi ska tillvara på den yngre 
generationens kompetenser, ex. inom 
programmering, sociala medier, påverkan 
(advocacy). 

 Blir vi en äldre kommun? 

Möjligheter Utmaningar 

 Utöka sommarjobb, fler praktiktjänster och att 
använda oss av dialog med unga för att hitta 
rätt strategier.  

 Samsyn i kommunen kring sommarjobb och 
praktik.   

 Utmaningen vid insatser i hemmet för 
arbetsmiljö – dvs krav arbetsmiljö kontra 
brukarens privata hem. Krock i behov. 

 Bostadsplanering, alltmer avancerad vård 
och omsorg utförs i hemmet kan boendet 
bli en begräsning.   

 Handledning och introduktion för 
deltidsanställda.  

 

Målområde 4 – inkomster och försörjningsmöjligheter 

Styrkor/pågående aktiviteter Svagheter 

 Försörjningsstöd en del av 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet – stärker 
samarbetet mellan socialtjänst och 
arbetsmarknadsenheten (2021). 

 Samarbete med vården, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen för att bygga olika spår av 
”en väg in” utifrån olika case. 

 JagKan, Supported employment, Supported 
education, Halv femme, StepIN. 

 Samverkan mellan hela kommunen för att 
se till individens hela situation. 

Möjligheter Utmaningar 

 Arbeta mer kunskapsbaserat kring insatser för 
nyanlända för deras etablering på 
arbetsmarknaden. Kompetensförsörjning en 
viktig del av det hela och se till informella 
kompetenser. 

 Integrationsglappet inom skola och hälsa 
m.fl. Det handlar både om 
bostadsmarknaden, utmaningar kopplat till 
statliga myndigheter och nyanländas 
möjligheter på arbetsmarknaden.  

 Hållbara hyror vid boende som insats. 
Hyror för boende som beviljas som en 
insats enligt SoL och LSS är ibland högre 
än det går att få ersättning för från 
myndigheter. 
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Målområde 5 – boende och närmiljö 

Styrkor/pågående aktiviteter Svagheter 

  Det pågår upprustning av särskilda boende 
samt översyn av bostäder inom 
funktionsstöd. (2021) 

 Välfärdsteknik, nattjour. 

 Det finns en segregerad bostadsmarknad 
idag vilket påverkar möjligheterna till 
bostadsmarknaden. 

Möjligheter Utmaningar 

 Att få med de sociala frågorna tidigt i 
planprocessen, där generationsöverskridande 
mötesplatser finns med.  

 Översiktsplan som har med social hållbarhet. 

 Planenheten och socialtjänsten vill ha mer 
samarbete. 

 Mötesplatser är ett återkommande tema där 
vi behöver skapa flexibla mötesplatser som 
kan nyttjas av flera intressenter. 

 Se över kraven för att hyra lägenhet. 

 Att stimulera äldre personer till en tidigare 
flytt till ett mer anpassat boende, istället för 
en “krisflytt”. 

 Det finns behov av att bygga boenden som 
är anpassningsbara utifrån flera målgrupper 
och livets alla skeenden. 

 Problematiken med hemlöshet inte endast 
en angelägenhet för socialtjänsten utan för 
hela kommunen. 

 

Målområde 6 – levnadsvanor 

Styrkor/pågående aktiviteter Svagheter 

 Agil arena ANDTS. 

 Aktivitet förebygger, tillgänglighetsguiden.  

 Saknad av struktur och strategi med en plan 
för folkhälsoarbetet. En resursbrist överlag 
i denna fråga vilket är en utmaning. 

Möjligheter Utmaningar 

 Läsfrämjande insatser sker men finns 
behov att jobba mer över gränserna. 

 Mötesplatser beskrivs som det tredje 
offentliga rummet, som inte är skola, 
arbetsplats eller jobb. Hur kan vi arbeta 
mer med ett sådant offentligt rum? Vi kan 
utnyttja kommunens lokaler bättre, fast 
scen på torget, fritidsgårdar, 
evenemangskalender mm.   

 Det finns en avsaknad kring plan för 
tillgänglighet, där tillgänglighetsguiden är ett 
steg på vägen. 

 Utmaning med ANDTS-arbetet att det inte 
finns ett sammanhållande arbete och 
helhetsgrepp med en samordnad roll eller 
nätverk för frågorna.  

 Ensamhet ökar bland äldre.  
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Målområde 7 – kontroll, inflytande och delaktighet 

Styrkor/pågående aktiviteter Svagheter 

 Ungdomsfullmäktige och ungdomsombudet.  

 Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.  

 Biblioteken som ombud för e-tjänster. 

 Ofta samma typ av människa som deltar i 
dialogerna. 

 Rollerna som arbetar med delaktighet och 
inflytande är långt bort från 
kommunledningen.  

 Saknas naturliga mötesplatser.    

Möjligheter Utmaningar 

 Stora delar av tjänsteorganisationen vill 
samverka med invånare och arbeta mer med 
dialoger.  

 Barnkonventionen är lag.  

 Samverkan med civilsamhället, hur får vi till 
det.  

 Att få värdefulla dialoger med våra invånare 
i kommunens processer. Öka deltagandet i 
brukarundersökningar.  

 Svårigheter med att nå vissa målgrupper.  

 

Målområde 8 – en hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Styrkor/pågående aktiviteter Svagheter 

 Åtgärdsprogram suicidpreventionen. 

 Välfärdsteknik, ny enhet inom huvuduppdrag 
Hälsa (2021). 

 Besöksvän.  

 Pandemin har satt sina spår och kräver 
omställning.  

 Samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter. 

 Saknas gemensam kunskapsinsyn inom 
kommunorganisationen kring ämnet. 

Möjligheter Utmaningar 

 Satsningar på elevhälsan. 

 Utöka samverkan med civilsamhället i de 
utmaningar som välfärden står inför. 

 Anhörigas insatser är även de en grupp som 
spelar stor roll för insatser och en samverkan 
där hade varit av intresse att utveckla. 

 Demografiska utvecklingen, färre ska hjälpa 
fler.   

 

Medborgardialoger  

Hösten 2021 

I oktober och november genomfördes en medborgardialog i en viktig fråga för social 

hållbarhet – mötesplatser. Syftet med medborgardialogen var att prata med invånarna 

i en nyckelfråga för social hållbarhet kopplat till behovsanalyser angående psykisk 

ohälsa och ensamhet. Dialog fördes med gymnasieelever, på familjecentraler, öppna 

förskolan, med fältgruppens målgrupp, i hembygdsparken och träffpunkt Willans 

vårdhem. En digital enkät genomfördes med. 
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En sammanfattning av dialogerna: oavsett åldersgrupp vill invånarna träffas över 

åldersgränserna. Det saknas spontana mötesplatser där man förutsättningslöst kan 

träffa bekanta och nya personer. Det finns ett intresse hos invånarna att träffa nya 

människor och ta ansvar för integration. Det ska finnas plats för alla, och där 

gemensamma intressen kan vara en utgångspunkt. Invånarna berättar även om 

eldsjälar och bra aktiviteter som kommunen genomför men som vi som kommun är 

dåliga på att marknadsföra. Det finns även ett behov att på ett mer lättillgängligt sätt 

profilera mötesplatser så som lekplatser och vandringsstigar på kommunens externa 

hemsida. Ensamheten är stor och det är viktigt att folk får träffas, vi som kommun 

behöver uppmuntra till detta. En mötesplats innebär trygghet, social samvaro och ett 

utbyte med andra människor.  

Sommaren 2022 

Under sommaren 2022 genomfördes en undersökning där feriearbetare gick på stan 

och frågade folk vad de ansåg om bokslutets prioriterade områden. Detta 

kompletterades med en digital enkät. För att se sammanställningarna i sin helhet se 

dnr KS 2020/535.  

Sammanfattning feriearbetarnas undersökning: vad social hållbarhet är för 

invånarna skiljer sig åt. Det handlar oftast om välmående, socialt skyddsnät och 

trivsamhet – även att vi ska tillvara på befintliga resurser. Invånarna som 

feriearbetarna mötte på stan ansåg att beredningens föreslagna definition var rimlig 

och heltäckande samt tar in kommunens vision. När frågan ställdes vilka av de sex 

fokusområdena som invånarna ansågs viktigast svarade majoriteten arbete och 

utbildning, delaktighet och inflytande och god psykisk och fysisk hälsa.  

Sammanfattning digital enkät: majoriteten av de svarande anser att den förslagna 

definitionen för social hållbarhet i Ängelholms kommun är bra. I kommentarsfältet 

går det dock att utläsa att de som anser definitionen bra tycker den är heltäckande, 

medan de som är mindre positiva ifrågasätter hur detta kan omsättas i praktiken samt 

att definitionen bör förtydligas. När det gäller invånarnas egen beskrivning av vad 

social hållbarhet är nämner ett stort antal de viktiga grundstenarna som begreppet 

”social hållbarhet” inrymmer: tillit, samhörighet, inkludering, hälsa mm. De viktigaste 

fokusområdena som pekas ut är ”Arbete och utbildning” samt ”God psykisk och 

fysisk hälsa”. Till sist ställdes frågan om de ansåg at de levde i ett socialt hållbart 

samhälle där 50 personer svarade. Bland dessa skrivelser finns det en majoritet som 

ger uttryck för att de inte lever i ett social hållbart samhälle. 
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Sammanställning av den 
sociala kartläggningen 
genomförd VT21  
Social hållbarhetsberedning (KFB2) och 
referensgrupp – färdplan mot social hållbarhet  

 



 

 

Inledning  

Sammanställningen är strukturerad efter de åtta folkhälsopolitiska målen, detta ger 
en struktur och ett helhetsperspektiv. Fakta baseras på den kartläggning 
referensgruppen gjort under våren och lämnat in samt de 
föreläsningar/genomgångar som muntligen presenterats för social hållbarhets 
beredning (KFB2). Sammanställningen fokuserar på utmaningar och kommer vara 
ett underlag till det sociala bokslutet som skrivs fram under hösten 2021. 

En definition av social hållbarhet: Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, 
jämlikt och tolerant. Det handlar om att jämna ut ojämlikhet. Där känner människor 
sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta med social 
hållbarhet handlar om att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, 
där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda 
förutsättningar att ta hand om sin hälsa.1  

Det övergripande folkhälsomålet: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation.2 

 

 

 

 

 

1 https://se.ramboll.com/press/artiklar/vad-ar-social-hallbarhet?gclid=EAIaIQobChMI6oS-
wq_48AIViNGyCh2S2gzxEAAYASAAEgL1vvD_BwE [Hämtad: 2021-06-02] 
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-
lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/ [Hämtad: 
2021-06-02] 

https://se.ramboll.com/press/artiklar/vad-ar-social-hallbarhet?gclid=EAIaIQobChMI6oS-wq_48AIViNGyCh2S2gzxEAAYASAAEgL1vvD_BwE
https://se.ramboll.com/press/artiklar/vad-ar-social-hallbarhet?gclid=EAIaIQobChMI6oS-wq_48AIViNGyCh2S2gzxEAAYASAAEgL1vvD_BwE
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
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1 Målområde 1 – det tidiga livets villkor 
Målområdet: Att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som 
stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa är avgörande för att uppnå 
jämlik hälsa som barn och som vuxen. Barn som haft möjlighet att utveckla de 
grundläggande förmågorna tidigt i barndomen har fått en mer stabil grund att stå på 
och i förlängningen bättre hälsa. Särskilt barn som växer upp i ekonomisk utsatthet 
får oftare sämre hälsa som vuxna. 

1.1 Vilka utmaningar ser vi? 
Inom målområdet finns det utmaningar både organisatoriskt men även hur vi väljer 
att resursfördela. Kartläggningen pekar mycket på barn och ungas villkor i skolan, 
men även utmaningar i hur vi bygger skolor, skapar mötesplatser för unga, samt 
insatser kring LSS och SoL. Det handlar om att sätta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn, där barn hörs som en individ med rätt till åsikter. Vi behöver bygga 
strukturer för deras dialog och delaktighet.  

Det är svårt att få till omfördelning av resurser och insatser till förebyggande insatser. 
Det handlar även om behovsanalyser och en viss flexibilitet inom de kommunala 
verksamheterna kopplat till olika målgrupper. Exempelvis inom LSS. Behoven 
förändras över tid, vilket kräver en flexibilitet i verksamheten gällande till exempel 
kompetens hos personalen då antalet personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) inom LSS ökar. Sett tillbaka i tiden bestod 
målgruppen till stor del av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns 
även utmaningar för familjecentralerna, då inom gruppen vårdnadshavare som har 
en intellektuell funktionsnedsättning - det saknas resurser för föräldraskapsstöd för 
föräldrar till barn mellan 6-12 år.  

Samverkan mellan huvuduppdragen är viktigt. Dialog pågår mellan Hälsa och 
Lärande och familj (LoF) och behövs vidare för att tillförsäkra att barnet får de bästa 
insatserna utifrån sina behov och situation. Ett exempel är bostad med särskild 
service för barn eller boende i familjehem som har två olika lagstiftningar, frågan är 
då om insats ska ske enligt LSS eller SoL. Fler barn får beslut om barnboende. Här 
behövs en utökad samverkan mellan Funktionsstöd inom Hälsa och Individ och 
familjeomsorgen inom huvuduppdrag Lärande och familj. Lärande och familj kan ge 
stöd till barn och föräldrar enligt  SoL.  Inom skola finns det stora skillnader där 
likvärdigheten saknas kopplat till måltider. Måltidspersonal ser skillnaderna i 
levnadsvillkor. Måndagar och fredagar går det åt mer mat, för vissa elever är det bara 
i skolan man får ett lagat mål mat. Måltidspersonal skulle önska att man får bättre 
kunskaper kring bemötande av barn och elever med särskilda behov. 
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Målområdet handlar även om bygg- och stadsplanering, funktionella lokaler för barn 
och unga där vi kan ta hand om växande barngrupper, med barn med speciella behov 
som är resurskrävande. Resurserna för barnhälsoarbetet är inte på något sett 
likvärdiga de resurser som finns för elevhälsoarbetet. Dessutom är det en låg 
barnpeng i Ängelholm. Kartläggningen påpekar även frågan om hållbar 
trafikutveckling kring skolorna. 

I frågan om föreningar visar kartläggningen att vi behöver skapa så goda 
förutsättningar för föreningarna som möjligt med deras insatser för det tidiga livets 
villkor. Att nå alla barn och unga för att kunna ge samma möjligheter att ta del av 
kommunens kultur- och fritidsutbud. Vill erbjuda fler kostnadsfria 
aktiviteter/utbildningstillfälle, tex simskola, livräddardagar etc ,för att nå exempelvis 
ekonomiskt utsatta.  Det påpekas att det finns ett kommunikationsproblem i att nå 
utsatta grupper, särskilt nyanlända - då vi når inte alla i befintliga kanaler. Det handlar 
om delaktighet och dialog. Att nå alla nyanlända med viktig information och på det 
sätt de kan ta emot.  

Avslutningsvis, pandemin är en påverkansfaktor inom målområdet som ställer stora 
krav på flexibilitet där vi kommer se konsekvenser först på längre sikt. 

1.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet 
Familjecentralerna, en i Munka-Ljungby och en i centrum, har ett tydligt fokus på 
tidiga, behovsanpassade, föräldrastödjande insatser. T ex riktat till unga föräldrar. 
Det finns också inom Älvans verksamhet familjegrupper och resursteam riktade till 
barn och ungdomar samt fokus på att stärka föräldraskap med fokus på omsorg och 
barns utveckling. 

Barn- och elevhälsan arbetar utöver det lagstadgade uppdraget med 
specialpedagoger, psykolog och logoped riktat mot förskolan för att stärka 
barnhälsoarbetet. Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten som syftar 
till att öka barn- och elevhälsokompetensen för att kunna erbjuda en mer likvärdig 
barn-och elevhälsa. Inom ramen för detta arbete ingår även uppstarten av den 
kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen. Denna stärker kommunens 
kompetens och möjlighet att erbjuda undervisning till elever med särskilda behov. 

Det har genomförts flera konkreta satsningar med fokus på tillgängliga lärmiljöer och 
likvärdig utbildning för alla barn och elever. Den pågående Likvärdighetssatsningen 
mot språk-, läs- och skrivutveckling har utökats och omfattar nu samtliga 
verksamheter från förskola till årskurs 9. Även matematik ingår numera som ett 
prioriterat område inom satsningen. 
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Samhällsorienterings kurser (100 timmar) för nyanlända där de får information om 
barnomsorg och möjligheter vilka finns i kommunen 

Aktivitet Förebygger fortsätter med utökad satsning. Fritidsbanken är på gång. 

2 Målområde 2 – kunskaper, kompetens & 
utbildning 

Målområdet: Att utveckla människors kompetenser och kunskaper genom lärande 
och utbildning är väsentligt för att uppnå jämlik hälsa. Det finns ett starkt samband 
mellan utbildningsnivå och hälsa. Livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden 
som bidrar till god hälsa är bättre och mer hälsofrämjande bland personer med högre 
utbildningsnivå. Förvärvade kunskaper och kompetenser genom utbildning ger 
möjlighet till högre status men också till att stärka psykologiska och sociala resurser 
samt reell möjlighet att påverka den egna situationen, vilket kan minska fysiska och 
psykosociala risker. 

2.1 Vilka utmaningar ser vi? 
Målområdet berör utmaningar både inom kunskap, utbildning och kompetens. Just 
kompetensförsörjning utmärker området på flera sätt.  

Kunskaper. Det saknas generellt kompetens inom kommunen att nå ut till alla 
målgrupper. Det handlar både om målgrupper som är oorganiserade, andra 
modersmål, annan kultur, digitalt utanförskap etc. Ett exempel som ges är att 
tjänstepersonerna ofta är en rätt homogen grupp.  

Det saknas inom kommunen kunskap om folkhälsoarbetet och då social hållbarhet, 
det finns inga mål eller styrdokument efter att folkhälsoplanen gick ut. Det finns inga 
nätverk eller samordnande ansvar för frågorna, dvs brist på struktur och systematik. 
Exempelvis saknas det en plan kring könstillhörighet - hur jobbar andra 
verksamheter med dessa frågor. Kan vi göra det kommunövergripande?  

Just samverkan är något som tydligt syns i kartläggningen, det handlar ofta om 
kunskap och förståelse för varandras arbeten inom kommunen. Samverkan mellan 
huvuduppdrag. Frågor som ställs är: En översyn av samarbete mellan gränserna med 
brainstorming, vilka problem kan vi lösa? Vilka kan vi i nuläget inte lösa? Exempelvis: arbetet 
med att skapa förståelse för de möjligheter till kunskap som kan erbjudas av 
Järnvägens museum har hittills inte lett till samarbetsformer mellan museet och 
skolan. Detta innebär att barn och unga går miste om olika sätt att inhämta kunskap. 
Vi behöver skapa samsyn kring hur Ängelholms museer kan vara en aktiv 
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samarbetspartner för ökat lärande i flera ämnesområden, samt sätta en gemensam 
strategi för hur detta ska genomföras. Ett annat exempel är utmaningen att få till en 
fungerande samverkan och ett fungerande samarbete mellan barn- och 
ungdomspsykiatriska, barnrehabilitering, skola, elevhälsa och socialtjänst.  

Att skapa förståelse handlar även om att se kulturmiljövärdena som värda resurser 
att satsa på då det bidrar till ett bättre samhälle. Det handlar både om gamla och äldre 
miljöer. Kunskap om vår gemensamma kulturmiljö är viktig för människors 
välbefinnande och identitet. I de nationella kulturmiljömålen från 2013 lyfts 
kulturmiljöns roll som kunskapsbärare fram liksom människors delaktighet i 
kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 

Utbildning. Inom skola finns den största utmaningen i skiljelinjerna mellan nationell 
och lokal styrning. Den lokala politiken har mer en stödjande roll. Skollagen kap. 6-
7 reglerar skolans roll i sociala hållbarhetsfrågor. Det finns dock utmaningar kring 
trångboddhet i skolorna, resursbrist och stress. Det finns ett behov kring förnyelse 
på Kulturskolan, ny kompetens och nytt utbud. Det finns även ett behov av att 
utveckla barnets respekt och kunskap för mänskliga rättigheter.  

Det finns utmaningar i resurshantering och insatser för att stärka nyanlända barns 
möjligheter att uppnå en likvärdiga skolresultat som barn från ett majoritetssamhälle. 
Behov av resurser inom förskola och skola som tidigt kan identifiera barn med 
sårigheter och som tidigt agerar kompensatoriskt. Detta handlar även om att arbeta 
med inkludering av barn och unga i samhället, exempelvis genom mötesplatser.  

Kompetens. Det finns utmaningar i att bibehålla personal och få dem att stanna kvar 
efter intern vidareutbildning. Det handlar om kompetensförsörjning inom 
kommunen och behålla de personer vi satsat på. Vi har exempelvis få utbildade 
undersköterskor. Vidare ser vi utmaningar i att allt fler sökande saknar körkort, det 
ger därmed en svårighet att rekrytera till roller som kräver körkort. Det finns även 
behov av att validera och legitimera exempelvis vårdbiträdenas och 
undersköterskornas yrkesroll och skapa karriärvägar för dem.  

Det finns även andra utmaningar och möjligheter listade: digital utveckling kräver 
kompetens, jämställda löner, attrahera nya till bristyrken och möjlighet att vara i 
jobbdeltid under sjukskrivning.  

Kunskapsintensiva företag har en nyckelroll för kommunens och regionens 
konkurrenskraft och tillgången på kompetens och ny kunskap är centrala faktorer 
för framgång. Företag i alla branscher och över hela landet har allt svårare att hitta 
arbetskraft. Att företag hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna 
etablera sig, verka och växa i kommunen och i regionen. För att tillvarata regionens 
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inneboende kompetens och för att attrahera kompetens från andra delar behöver 
Ängelholm kunna erbjuda högre utbildningar. 

Ska kompetensförsörjningen fungera bättre måste också vägledningsarbetet i skolan 
fungera bättre. Oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur är det avgörande, både för 
företagens konkurrenskraft men också kommunens kvalitet på välfärden, att det 
finns personer med rätt kompetens. Det är en grundförutsättning att både elever i 
grundskolan men även äldre medborgare ges likvärdiga förutsättningar att göra väl 
övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. 

Vi behöver bli bättre på att skapa ett samhälle för alla, och utgå från sociala värden 
och ett barnrättsperspektiv. Det ska tydligt finnas med på handläggningsnivå i 
ärenden till nämnder i tjänsteutlåtanden, men även i olika planprocesser. 
Resursfördelning och förebyggande insatser är pågående områden i kartläggningen. 

2.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet 
För att väcka barns och elevers lust och intresse för högre utbildningar erbjuder 
satsningen Doktorander i lärande (DiL), att eleverna får möta doktorander och ta del 
av deras forskning. För att ytterligare fördjupa barns och elevers intresse för 
forskning och högre utbildning har det pågående arbetet inom DiL fördjupats genom 
gymnasieskolans medlemskap i Vetenskap och Allmänhet för att i nationell 
samverkan med andra aktörer främja öppenhet och dialog mellan forskare och det 
omgivande samhället. 

Ängelholms akademi, projektet Campus Ängelholm, ett samarbete mellan kommun, 
akademi och näringsliv verkar för att kunna erbjuda högre utbildningar på ett 
Campus i kommunen.  

Lärande och familj har tillsatt en samordnande strategisk funktion (Utvecklare Skola 
arbetsliv). Rollen håller samman det strategiska arbetet och på övergripande nivå 
skapar en röd tråd och helhet i arbetet som inkluderar all samverkan mellan skola 
och arbetsliv.  

KAA – Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar (16-19 år) som inte går i 
gymnasiet. 

Jag-Kan. Projekt för att hjälpa personer till studier och arbete. Nu sker största delen 
av arbetet utifrån arbetsmarknadsenheten.   
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3 Målområde 3 - arbete, arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö 

Målområdet: Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå jämlik 
hälsa. Människor som arbetar har i regel bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller 
sysselsättning. Gynnsamma arbetsförhållanden stärker personlig utveckling, hälsa 
och välbefinnande, medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar risken för ohälsa. 
Personer i arbetaryrken har generellt en sämre arbetsmiljö. 

3.1 Vilka utmaningar ser vi? 
Detta målområde präglas till en stor del av de förändringar vi ser för statliga 
myndigheter och dess närvaro på lokal nivå. Det kan innebära ett förändrat uppdrag 
för kommunen då arbetsförmedlingen omorganiserar och minskar sin lokala närvaro.  

Området handlar även om resursutnyttjande. Att ha ett optimalt resursutnyttjande 
samtidigt som vi ska ha en god arbetsmiljö, där det sker förändrade 
arbetsförhållanden. Exempelvis att använda välfärdsteknik är ett sätt att få en bättre 
arbetsmiljö samtidigt som det är en utmaning i införandet. Angående arbetsmiljö 
finns även utmaningen vid insatser i hemmet – dvs krav arbetsmiljö kontra brukarens 
privata hem. Här ser vi en missmatch/krock i behov. Ämnet berör även 
bostadsplanering och hur vi bygger bostäder. Då alltmer avancerad vård och omsorg 
i hemmet – boendet kan bli en begräsning i vad som kan utföras i hemmet i 
förhållande till hur arbetet behöver utföras för att upprätthålla kvalitet. 

Huvudöverenskommelsen för Lärarförbundet (HÖK-21) berör även detta 
målområde, med insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation 
och lönebildning i syfte att trygga kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort 
som lång sikt.  

Fortsatt angående resurser finns det utmaningar för handledning och introduktion 
för deltidsanställda och arbetsmarknadsåtgärder. Det krävs en dialog med unga för 
att hitta rätt strategier. Det kan handla om att utöka sommarjobb, fler praktiktjänster 
vilket flera enheter nämner, erbjuda fler unga att praktisera på ett jobb inom 
kommunen för att ge dem en bättre bild av vad det innebär att jobba hos oss och på 
den vägen kanske få fler som söker sig till oss. Det krävs även en samsyn kring hur 
vi arbetar med praktikanter och liknande tjänster. Tjänstepersoner behöver kunskap 
för att förstå hur vi ska tillvara på den yngre generationens kompetenser, ex. inom 
programmering, sociala medier, påverkan (advocacy). Det kan leda till stora framsteg 
för verksamheterna samt meningsfulla jobb för de tillfälligt anställda. Behövs 
översikt och hjälp och arbeta med matchning. Höjning av status på platserna. Detta 
handlar även om att utveckla med att införa barnkonventionen i arbetet. Hur kan vi 
få med de unga i de lokala processerna, arbetena? 
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Området präglas även om reflektioner till att ställa om till en ny vardag efter akut 
pandemiperiod, hur arbetar vi med det? Samt att det kommer ta en stund innan vi 
ser effekterna av pandemin. Samtidigt är det en utmaning att i nuläget driva aktiviteter 
under pågående pandemi, exempelvis inom integrationsarbetet. Att hitta 
meningsfulla praktikplatser då arbetsmarknaden försvinner. Detta har kopplingar till 
kompetensförsörjning. Det nämns även att efter pandemin hur biblioteken är och 
kan vara en arbetsplats för besökarna, där det erbjuds en lugn och stimulerande 
arbetsmiljö för de som inte har en arbetsplats utanför hemmet – hur förmedlar vi 
detta?  

Relevant statistik för målområdet: 
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Den demografiska förändringen angående arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
ställer frågor som: hur kommer befolkningen att se ut i framtiden?, visa olika 
befolkningspyramider?, och vem ska arbeta i framtiden? Åldersgruppen 19-30 år är 
tydlig som utflyttande från kommunen. Blir vi en äldre kommun?  

 

 

3.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet 
Den samordnande strategiska funktion (Utvecklare Skola arbetsliv) som beskrevs i 
föregående målområde täcker även en del av utmaningarna inom detta område. Prao, 
praktik, APL och dyl. är en stor del av samverkan mellan skola och arbetsliv. Likaså 
samverkan med högskolor och universitet. 
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Kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans med Budgetenheten har startat en 
dialog kring hur vi kan ställa om vår verksamhet inom befintlig budget så att vi ser 
helheten före delarna och skapar samsyn. Frågeställningarna är bland annat: Finns 
det funktioner/kompetenser som vi kan samordna? Hur kan vi utveckla samarbetet 
mellan de olika Huvuduppdragen och med Servicestödet? 

HR arbetar just nu med en undersökning om hur medarbetare i kommunen upplever 
distansarbete under pandemin 

Heltid som norm – den som vill ska få arbeta heltid. 

Step In – Eu projekt med syfte att stärka arbetslösa personer närma sig 
arbetsmarknaden eller utbildning. 

Lokalförankrat samhällsorientering för nyanlända kopplad till arbetsmarknaden. 
Projektet är finansierad av länsstyrelsen, paragraf 37, och realiseras i samarbete med 
andra kommuner inom Familjen Helsingborg. 

Halv Femme är ett samverkansprojekt mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne och 
Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att underlätta för utrikesfödda kvinnor att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att förkorta vägen till arbete 
genom enhetlig kommunikation. 

Samarbete mellan Vita Villan och socialtjänst för att hitta de barn som är mest utsatta 
i sin skolmiljö. Syftet är att förebygga att dessa barn ges förutsättningar att genomföra 
skolgången – att hitta sin bana i livet. 

Mångfaldsveckan – årligt återkommande med föreläsningar om jämlikhet och 
tolerans för 7:e-klassare i Ängelholms kommun 

Koncept Ung Omsorg, ett politiskt initiativ som i stort innebär att ungdomar ordnar 
aktiviteter för äldre som bor på särskilt boende. Ger ungdomar möjlighet till ett 
extrajobb, kunskap om äldreomsorgen samtidigt som det ger en möjlighet till ökad 
social samvaro för de äldre på boendena. 

Läsombud - finns inom verksamhetsområde funktionsstöd. Är behjälpliga med att 
ge tillgång till läsning och information. Biblioteken erbjuder också läsfrämjande 
insatser. Via träffpunkter för äldre utbildas äldre i digitala lösningar för att motverka 
digitalt utanförskap. Även här finns synergier med Biblioteken som också arbetar 
med digitalt utanförskap.  
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Äldreomsorgslyftet - målet är ökad andel utbildad omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen. 

Inom Familjen Helsingborg finns program för trainee, mentorskap och framtidens 
ledare 

4 Målområde 4 – inkomster och försörjningsmöjligheter 

Målområdet: Inkomster och försörjningsmöjligheter är ett betydelsefullt för att 
uppnå jämlik hälsa och en av de viktigaste faktorerna för sociala skillnader i hälsa. Ju 
högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten, desto friskare är 
individen och desto längre är den förväntade livslängden. 

4.1 Vilka utmaningar ser vi? 
Inom detta målområde ser vi flera utmaningar för våra verksamheter, både inom 
skola, hälsa etc angående integrationsglappet. Det handlar både om 
bostadsmarknaden, utmaningar kopplat till statliga myndigheter och nyanländas 
möjligheter på arbetsmarknaden.  

Hållbara hyror vid boende som insats. Hyror för boende som beviljas som en insats 
enligt SoL och LSS är ibland högre än det går att få ersättning för från 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Detta drabbar personer med en låg 
inkomst vars ekonomi kanske inte räcker till för att uppnå en skälig levnadsnivå enligt 
SoL. Det som då återstår är att söka försörjningsstöd från kommunen eller 
äldreförsörjningsstöd från Försäkringskassan. Eftersom dessa personer vanligen har 
en varaktig ersättning från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten löper de 
stor risk att vara beroende av ekonomiskt stöd livet ut.  

Något som beskrivs är att nyanlända ofta är sämre rustade för arbetsmarknaden, då 
kopplat till språk, formella och informella kompetenser samt sociala koder etc. 
Arbetsmarknaden har även ibland en negativ inställning mot de personer som 
kommer från andra kulturer. Här har vi även kommunikationsproblem att nå denna 
målgrupp och erbjuda dem stöd.  
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Relevant statistik för målområdet: 

 

4.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet 
Sedan den 1 januari 2021 är försörjningsstöd en del av arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet och enheten har också bytt namn till ekonomiskt bistånd. Syftet med 
förändringen är att stärka samarbetet mellan socialtjänsten och 
arbetsmarknadsenheten för att kommunen på bästa sätt ska hjälpa enskilda 
kommuninvånare till självförsörjning och ett självständigt liv genom arbete eller 
annan försörjning. När ekonomiskt bistånd finns på arbetsmarknadsenheten kan 
kommunen underlätta för kommuninvånarna i linje med arbetsmodellen en-väg-in. 
Genom att samla kompetensen på ett ställe kan samordnade insatser till jobb eller 
annan försörjning komma igång snabbare än idag. Pågår nu FINSAM finansierat 
arbete i samverkan med vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tanken 
är att bygga olika spår inom ”en väg in” utifrån olika case. Exempelvis tillsammans 
med individkoordinatorerna, KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) m.fl. Djupdyka i 
målgruppen, samt analysera och stämma av deras tankar, behov och idéer så att det 
som skapas stämmer överens med målgruppens behov. Processa fram tydlighet i 
arbetslinje, studielinje och i samverkan med de andra parterna, en linje för de som 
just nu inte står redo för arbete eller studier. Kunna nyttja tankarna, metoderna och 
erfarenheterna från såväl JagKan med individkoordinatorer och metoderna 
Supported employment och Supported education samt verktygslådan inom Halv 
femme.   

StepIN rustar arbetssökande i åldern 18–64 år, för de behov som finns i 
verksamheterna, samt matchar individer och arbetsuppgifter. Projektet finansieras 
med stöd av ESF (Europeiska socialfonden). 
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Biblioteken bidrar till att komma vidare med jobbsökning och bidragsansökningar 
genom t.ex. fri information, tillgång till wi-fi/datorer, teknikhjälp, internetguidning, 
utskrifter.  

Lönebidrag, Habiliteringsersättning – ersättning till deltagare av daglig verksamhet 
inom LSS. Finns också insatser inom SoL och LSS för att arbetsträna och närma 
sig den reguljära arbetsmarknaden eller skyddad anställning. 

Heltid som norm – Den som vill ska få arbeta heltid. 

5 Målområde 5 – boende och närmiljö 
Målområdet: Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god och jämlik 
hälsa. Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, 
trygg och trivsam boendemiljö är också ett grundläggande mänskligt behov och den 
som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att klara övriga delar av livet, 
såsom t.ex. utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse för hälsan. Att 
känna sig trygg i sitt boende har också stor betydelse för viljan och lusten att vistas 
utomhus i närområdet. Låg socioekonomisk position samvarierar med hög 
exponering för olika riskfaktorer i boende och närmiljön, och genom detta ökar 
risken för ohälsa, sjukdom och en ojämlik hälsa. 

5.1 Vilka utmaningar ser vi?  
Det finns många tankar och en del utmaningar angående social hållbarhet kopplat till 
målområdet boende och närmiljö. Det finns b.la. potential att få med de sociala 
frågorna tidigt i planprocessen. I dagsläget finns inga lagkrav eller direktiv att bejaka 
sociala hållbarhetsfrågor i plan- och byggprocesser utan det är upp till det 
kommunala självstyret. När detaljplansprocessen börjar hade det varit fördelaktigt 
för planheten att tidigt få signaler på sociala indikatorer, en samverkan med andra 
huvuduppdrag för att få med dem i analysen och få kunskap i exempelvis 
folkhälsofrågorna. Men det behöver komma tidigt, innan planbesked, och i rätt 
forum. Här finns det som sagt potential att få med de sociala frågorna, då 
planbeskeden och programmen idag är rätt allmänt hållna. Det är dock en process 
som präglas av lagkrav och korta tidsprocesser.  

Planprogrammen och detaljplaner anses vara ett bra sätt att arbeta med sociala frågor. 
Det hade varit intressant med en sådan här diskussion mellan huvuduppdragen då 
det är mycket man ska väga in. Planenheten nämner att socialtjänsten är en aktör 
som är värdefull att få med i ett framtida samarbete. Detta är intressant då även 
socialtjänsten nämner att de gärna vill vara med i sådana här frågor. Båda aktörerna 
ser ett behov av samverkan. Socialtjänsten önskar att få vara delaktiga i planering av 
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nya bostadsområden och byggnationer, och tillsammans med stadsmiljö föra dialog 
och analys. Det finns ett behov att fundera kring hur vi bygger bostadsområden och 
blanda boendetyper. Det finns en segregerad bostadsmarknad idag vilket påverkar 
integrationsfrågan. Det finns tecken på trångboddhet och att en utsatt 
socioekonomisk grupp har svårt att få möjlighet till ett förstahandskontrakt. Det 
nämns att om det genomförs en gemensam analys så blir det naturligt invävt i 
processer då kunskapen ökas, då vet vi vilken typ av analys vi ska genomföra i 
Ängelholms kommun. Hållbarhetsfrågorna generellt syns idag inledningsvis i 
processen och om nämnderna väljer att bejaka det vid beslut eller i beslutsunderlaget.  

Relaterat till skrivningen ovan ser vi utmaningar att stimulera äldre personer till en 
tidigare flytt till ett mer anpassat boende, istället för en “krisflytt” när det nuvarande 
boendet inte längre fungerar. Det finns behov av att bygga boenden som är 
anpassningsbara utifrån flera målgrupper och livets alla skeenden. Det finns även en 
utmaning att erbjuda personer inom målgruppen LSS då de har en tradition att på 
kvar i samma boende hela livet. Trots att behoven förändras över tid.  

Den övergripande utmaningen är alltid avvägningen mellan olika behov i 
planprocessen och bostadsbyggande: Vems behov ska väga tyngst? Här finns även 
aspekten av när mål står emot varandra, exempelvis sociala värden och ekologiska 
vad väger då tyngst? Behov handlar om att se till att uppfylla verkliga bostadsbehov, 
inte bara det marknaden ‘vill’ bygga. Vi behöver verka för en variant av boendetyper 
och upplåtelseformer, där även billiga bostäder behöver ha en viss standard. Vi ska 
verka och driva för innovation i hållbarhet inom boende. En sådan tydlighet hade 
varit värdefull. En annan utmaning är att få förståelse för olika besluts konsekvenser, 
hur de kommer att påverka den byggda miljön och i förlängningen människors 
livsvillkor. Det handlar om att skapa bostadsområden som är socialt hållbara och 
boendemiljöer som präglas av goda miljöfaktorer där barn och ungdomar får vara 
delaktiga. Att även få till en strukturerad samverkan med civilsamhället i exempelvis 
nybyggnationer för att skapa delaktighet i processen. 

En annan aspekt som återkommer är barnrättsfrågan som även det handlar om olika 
behov, konventionens grundprincip om barnets bästa gäller även den fysiska miljön 
och beslut om gestaltning av barns livsmiljöer. Att verkligen på ett konsekvent sätt 
utgå från barnets bästa i arbetet med detaljplaner och bygglov är en enorm utmaning. 
Även om handläggarna har ansvaret och uppdraget utifrån lagen och PBL, så hamnar 
ofta barnets bästa i konflikt med andra kriterier. På vilken nivå ska man lägga 
”barnets bästa” ä dock frågan. 

Problematiken med hemlöshet inte endast en angelägenhet för socialtjänsten utan 
för hela kommunen vilket är en utmaning.  
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När vi diskuterar närmiljö är trygghetsfrågan central. Det finns handlingsplaner i 
kommunen både för trygghet och säkerhet, samt handlingsplan för krisberedskap. 
Mötesplatser är ett återkommande tema där vi behöver skapa flexibla mötesplatser 
som kan nyttjas av flera intressenter, exempelvis skola på dagtid och föreningsliv på 
kvällstid. Att skapa ett ekonomiskt utrymme för innovation vid skapande av nya 
utemiljöer. Mobila mötesplatser nämns med.  

Relevant statistik för målområdet: 

 



 

17 (27) 

 

5.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet 
En etablering av ett campusområde i Ängelholm ställer många andra krav för att 
locka studenter till Ängelholm. Till exempel lämpliga lokaler för ändamålet, 
mötesplatser, fritidsaktiviteter, caféer, uteställen, nattklubbar, fler bostäder såsom 
studentbostäder och även andra bostäder med ett läge och en hyresnivå som passar 
ungdomar. Så denna fråga är högaktuell inom projektet Campus Ängelholm som 
nämns i målområde 2. 

Det pågår upprustning av särskilda boende– fokus på det friska och att kunna vara 
självständig i sin boendemiljö samt översyn av bostäder inom funktionsstöd. 
Välfärdsteknik – möjliggör att bo kvar i sitt ordinära hem och ger en ökad 
självständighet. 

Inom samhällsorientering får nyanlända information om bostadsmarknaden och 
kommunens roll i bostadsförsörjning. 

Sedan en tid tillbaka finns en Nattjour i kommunen. Uppdraget är att dels ge 
möjlighet till akut lösning för hemlösa men även att kunna arbeta långsiktigt med 
individen för att hjälpa denna vidare mot en mer permanent lösning. 

Bostad/sociala lägenheter. Kommunens hyresgaranti banar väg för en mer långsiktig 
lösning för individen där densamma också efterhand kan ta mer eget ansvar genom 
att t ex ta över hyreskontrakt. Vräkningsförebyggande arbete. 
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6 Målområde 6 – levnadsvanor 
Målområdet: Levnadsvanor är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Många 
av förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren och av individens egna 
val och levnadsvanor. Individers levnadsvanor skiljer sig åt beroende på deras sociala 
miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. Rökning, alkohol, dåliga 
matvanor, fysisk inaktivitet och sömnproblem är välkända riskfaktorer för att 
insjukna i bl.a. cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Socioekonomiska skillnader är 
tydliga för samtliga av dessa levnadsvanor och återfinns i alla åldersgrupper. 

6.1 Vilka utmaningar ser vi? 
Målområdet levnadsvanor präglas av diskussioner kring ANDTS-arbetet, ökad 
psykisk ohälsa, frågan om mötesplatser och förbyggande arbete. Strukturellt finns 
det ett behov och en saknad av struktur och strategi med en plan för folkhälsoarbetet. 
Vi ser en resursbrist överlag i denna fråga vilket är en utmaning. 

Utmaningen med ANDTS-arbetet är att det inte finns ett sammanhållande arbete 
och helhetsgrepp med en samordnade roll eller nätverk för frågorna. Frågan handlar 
även om hur vi skapar material som är av värde för barn för att skydda barn och 
unga från olaglig användning av narkotika och andra droger.  

Forskning påvisar att läsfrämjande insatser har en stor påverkan på levnadsvanor. 
Det görs redan mycket på området men ett behov finns att arbeta över gränserna. 
Utmaningen kring suicidpreventivt arbete är att få samtliga verksamheter inom 
kommunen att delta samt se sin del och möjlighet att delta i arbetet. Kopplat till 
psykisk ohälsa ser vi i brukarundersökningar att känslan av ensamhet ökar bland 
äldre, där pandemin har spelat en roll. En samverkan mellan kommun och region 
kring personer med behov utifrån psykisk ohälsa - rätt insats i rätt tid, vem och när? 
Här kan det även påpekas att det är över lag en hög sjukfrånvaro bland personal 
inom vård och omsorg.  

Vi ser förändrade levnadsvanor vid inflytt på boende inom LSS, en ohälsosam 
viktuppgång är vanligt förekommande. Vidare är levnadsvanor ofta kopplade till 
ekonomi och individer från socioekonomiskt utsatta grupper som har en utmaning 
att prioritera rätt angående motion, hälsosam mat m.m. 

Mötesplatser beskrivs som det tredje offentliga rummet, som inte är skola, arbetsplats 
eller jobb. Hur kan vi arbeta mer med ett sådant offentligt rum? Samarbetspartners 
med civilsamhället är också relevant för att nå bredare målgrupper.  

Det finns en avsaknad kring plan för tillgänglighet, där tillgänglighetsguiden är ett 
steg på vägen. Vi börjar se tillgänglighetsanpassning av stränder och vandringsleder. 
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Marknadsföringsinsatser generellt nämns även i andra frågor, syns vi inte finns vi 
inte.  

6.2 Analys - pågående aktiviteter 
Agil arena: ANDTS. ANDTS arbetet bland unga mycket viktigt och kommunen 
saknar idag en tydlig övergripande strategi och plan för detta arbete. Arenan behöver 
en motor, en samordnade funktion. Nationella strukturer bygger på att det finns en 
samordningsfunktion i kommunerna. Svårt att delta i olika forum som en grupp som 
arenan är. 

Agil arena: Suicidprevention. Inom arenan har IFO har ett kommunövergripande 
projekt tillsammans med säkerhetsenheten för att göra nulägesbeskrivning av det 
nuvarande suicidpreventiva arbetet, föra dialog med interna och externa aktörer samt 
framtagande av förslag till kommunövergripande åtgärdsplan.  

Integrerad beroendevård. utveckla ett arbetssätt som leder till en integrerad och 
sammanhållen vårdkedja genom en tätare samverkan inom kommunen och med 
regionen, LARO och primärvården för kommuninvånare som befinner sig i riskbruk, 
missbruk, har psykisk ohälsa samt samsjuklighet.  

Familjecentralerna arbetar med utbildning kring levnadsvanor och även anknytning 
och barns utveckling och behov. 

Inom samhällsorienteringen och SFI, får man information om levnadsvanor och hur 
de påverkar vår hälsa och välmående 

Barn- och elevhälsans skolsköterskor utför de lagstadgade hälsobesöken och träffar 
på så sätt i stort sett alla elever i skolan under deras skolår. 

Aktivitet Förebygger 

Samverkan med föreningslivet samt utveckling av friluftslivet pågår inom Kultur och 
stad. Man arbetar även med tillgänglighetsanpassningar. 

Utformningen och fördelningen av rekreationsmöjligheter av olika slag i både 
bostadsområden, stadsdelar och övergripande strukturer i kommunen som 
cykelbanor, grönstråk, motionsslingor etc  
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7 Målområde 7 – kontroll, inflytande och 
delaktighet 

Målområdet: Att människor har kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande 
och delaktighet i samhället är centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. 
Sannolikheten är större bland personer med lägre socioekonomisk position att 
uppleva sig ha sämre kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor och 
utvecklingen av samhället i stort, samt mindre gemenskap och delaktighet. 

7.1 Vilka utmaningar ser vi? 
Utmaningar kring kontroll, inflytande och delaktighet berör frågor som medborgar- 
och brukardialoger, samt hur vi får med samverkan med det civila samhället i våra 
processer. Vi ser en utmaning i att få till värdefulla dialoger med våra invånare och 
öka deltagandet i de brukarundersökningar som sker. Unga som grupp benämns 
frekvent.  

Vi ser en utmaning i att öka deltagandet i brukarundersökningar, överlag oavsett om 
det gäller brukar- eller medborgardialoger är det svårare att nå vissa målgrupper och 
socioekonomiska grupper. Det är ofta samma människor eller grupper som deltar i 
dialogprocesser och som får sin röst hörd - en utveckling vi ser i hela Sverige om inte 
särskilda insatser görs. Det saknas även kompetens inom tjänsteorganisationen hur 
vi når fler, och hur vi bäst möter olika grupper. Särskilt utsatta grupper nämns. Ett 
exempel nämns att nyanländas uppfattning om hur de kan påverka är ofta på rätt låg 
nivå. Mekanismer bakom demokrati anses ofta krångliga. Och omvärldsbevakning 
visar en trend att allt färre upplever att de har politisk representation.  

Även om det anses vara en utmaning finns det ett intresse inom stora delar av 
organisationen att samverka och “få till” medborgar- och brukardialoger. Det 
handlar om att få nulägesbilder och låta invånarna påverka. Hur får vi med hela 
organisationen för samverkan med civila samhället?  

Unga som grupp och barnrätt nämns som sagt frekvent. Det påpekas att dialogen 
med kommunens unga är en förutsättning för att vi ska ta rätt beslut om framtiden 
och de satsningar som görs samt ska göras. Här är Ungdomsfullmäktige och 
Ungdomsombudet ett viktigt arbete liksom dialogen med de unga ute på 
fritidsgårdarna kring vad de vill göra samt hur vi ska utforma verksamheten. Här är 
utmaningen att delaktigheten ska bli ”på riktigt” och inte spel för galleriet för att 
sedan köra på som vanligt. Här krävs ett tillitsskapande ledarskap där vi vågar låta de 
unga ta för sig utan att vi hämmar dem med alla måsten som vi tycker är viktiga. 
Därför måste t ex ansvaret för Ungdomsfullmäktige och Ungdomsombudet hamna 
direkt under kommunledningsgruppen för att inte marginaliseras ute i en enskild 
verksamhet. 
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Det är inte bara att nå folk som anses en utmaning inom området. Det är en utmaning 
att implementera de synpunkter som kommer in via dialog, där återkoppling är 
oerhört viktigt men svårt. Frågan ställs vilka möjligheter vi har att göra 
omprioriteringar utifrån de förslag som inkommer från medborgarna? Balansen 
mellan en ökad dialog med medborgarna och resurser att hantera detta. Här handlar 
det även om att inkorporera metoden i det dagliga arbetet och att det inte blir ett spel 
för gallerierna, att brukar- och medborgardialoger blir något organisationen är 
bekväma och vana med. Det handlar om hur vi tar dialogen till nästa steg? De arbeten 
som pågår i kommunen bör följas upp och utvärderas, där målet handlar om hur vi 
kan få en struktur för brukardialog som tar upp de stor kommunala frågorna och de 
små enhetsspecifika frågorna. Det viktigaste målet gällande detta är att få till 
medborgar- och brukardialog (planering, genomförande och utvärdering), om inte 
enbart de stora frågorna, utan också de små. Att vi införliva det i hur vi arbetar till 
vardags, att förhindra att varje brukardialog blir ett ”event”. Detta är en av de 
viktigaste strategiska frågorna den kommande tiden. Skulle vi kunna vara mer 
aggressiva i hur vi implementerar metoden? Tankarna finns om att skapa ett 
årsprogram med arrangemang helt kring exempelvis brukardialog. 

Området handlar även om mötesplatser. Utmaningen är att det saknas tillräckliga 
naturliga mötesplatser – hur förstärker vi möjligheten för människor att träffas? 
Betydelsefullt med gränsöverskridande mötesplatser, vi vill nå hela familjen över 
generationer.  

Kommunikation med brukare inom verksamhetsområde funktionsstöd, att kunna 
kommunicera på olika sätt utifrån individen, är en utmaning.  

Relevant statistik för målområdet: 
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7.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet 
Stort fokus finns på människors möjlighet att göra sin röst hörd i 
detaljplaneprocessen och bygglov, metodutveckling sker kontinuerligt. 

Medborgardialoger och former för delaktighet, särskilt i tidiga skeden 

Man genomför Husmöten/Boenderåd – på boende som kräver beslut enligt SoL och 
LSS. Valfrihet (LOV)– ökat inflytande genom aktiva val av utförare av hemtjänst. 

SIP – samordnad individuell plan (externa och interna) där brukaren själv är en part. 

Aktivitet Förebygger 

Fritidsbanken 

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 

Biblioteken är ombud för flera e-tjänster, t.ex. Ängelholmsförslaget. Har också 
lokaler som fungerar väl som forum för demokratifrågor genom samarbeten och 
arrangemang.  

Dialogen med kommunens unga är en förutsättning för att vi ska ta rätt beslut om 
framtiden och de satsningar som görs/ska göras. Här är Ungdomsfullmäktige och 
Ungdomsombudet ett viktigt arbete liksom dialogen med de unga ute på 
fritidsgårdarna kring vad de vill göra samt hur vi ska utforma verksamheten. 
Kommunens fritidsgårdsverksamhet har som grund för sin verksamhetsplan 
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barnkonventionen med speciellt fokus på artiklarna 2,3,6,12 och 31. Artikel 12 
handlar ju om barns rätt till delaktighet och inflytande. 

Finns idag 6 barnrättsstrateger som arbetar med att lyfta barnrättsfrågorna i 
kommunen samt att initiera utbildningsinsatser för såväl medarbetare, 
beslutsfattande chefer och politiker. Det saknas dock en kommunövergripande 
strategi gällande barnrättsarbetet. 

Kultur och Stad har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med brukardialog. 

Det finns ett tydligt uppdrag att stärka samverkan med civila samhället. 

Samverkan med näringslivet via fokusgrupper för utveckling av stadskärnan samt 
med byalag för utveckling av landsbygd. 

Skolornas demokratiarbete och likabehandlingsarbete. 

Barnkonventionen är lag! 

Samhällsorientering och SFI undervisning omfattar även information om frågor 
kopplade till inflytande och delaktighet. 

Familjecentralerna är HBTQ certifierade.  

Personligt Ombud. Kommunen arbetar med ombudsverksamhet genom att anlita 
PO-Skåne.  Syftet är att bidra till återhämtning, delaktighet, goda levnadsförhållande 
samt stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter 
i samhället. Men även att påtala systemfel som kan finnas inom samhällets olika 
myndigheter. 

8 Målområde 8 – en hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård 

Målområdet: Hälso- och sjukvård bör erbjuda vård som ger bästa hälsoresultat med 
befintliga resurser. Vården bör vara tillgänglig efter behov, patienter erbjudas 
hälsofrämjande och förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser av god 
kvalitet samt delaktighet och kontinuitet.  
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8.1 Vilka utmaningar ser vi? 
Den pågående pandemin ställer krav och prövar samhället i stort, vilket kräver 
omställning. Samverkan är en genomgående fråga inom målområdets kartläggning. 
Det finns potential i att utöka samverkan med civilsamhället i dessa frågor om fler 
utmaningar som välfärden står inför. Anhörigas insatser är även de en grupp som 
spelar stor roll för insatser och en samverkan där hade varit av intresse att utveckla. 
Utveckla samverkan med primärvård, slutenvård och specialistvård i det 
förebyggande arbetet. Samverkan för att se barn och ungdomens bästa, föra dialoger 
kring hur man kommer fram till barnets bästa utifrån barnens egna tankar och åsikter. 

Här påverkas vi även av den demografiska utvecklingen som nämndes under 
målområde 4 med tillhörande statistik. Allt färre ska hjälpa, stödja och försörja allt 
fler. Kompetensförsörjning är även här en aktuell fråga. Vi ser en breddad målgrupp 
som kräver ny kompetens för att möta komplexa behov. Utmaning att hitta personal 
med rätt kompetens. Matcha personalresurser i förhållande till uppdraget. 

Avslutningsvis, hälsa och levnadsvanor är sammankopplade med utbildning och 
ekonomi. Svårt att ta hand om en del utan att ta hand om helheten.  

Relevant statistik för målområdet 
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8.2 Analys - pågående aktiviteter kopplat till målområdet 
Boendestöd till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 
Individer kan ansöka om boendestöd med rehabiliterande insatser, t ex stöd och 
struktur i vardagen. 

Hälsoundersökningar till personer med allvarlig psykisk sjukdom. Personer med 
schizofreni och bipolär sjukdom har rätt till årlig hälsoundersökning via sin 
vårdcentral då personer med främst schizofreni lever i genomsnitt 10-15 år kortare 
än befolkningen i övrigt. Hälsoundersökningar erbjuds för att man ska upptäcka 
behandlingsbara sjukdomar så att behandling kan erbjudas. 

Inom samhällsorienteringen samt SFI, får man information om hur hälso- och 
sjukvården fungerar. 

Välfärdsteknik – ”ny enhet” inom Hälsa. Exempel välfärdsteknik: digitala 
inkontinensskydd, läkemedelsrobot, digitalt signeringssystem. 

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem. 
Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård. 

Besöksvän  - drivs av Ängelholms kommun i samarbete med Ängelholms sjukhus 
inom ramen för Hälsostadssamarbetet. Praktiskt innebär det att sjukhuset erbjuder 
inlagda patienter möjlighet att få en besöksvän om man känner sig ensam.  
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Projekt FRAX – samverkan kommun och region (osteporosmottagning) för att 
förebygga frakturer. 

Dagrehab - Samverkan kommun och region vid behov av dagrehab vid ”tidig 
utskrivning” - förkortad ledtid från behov till insats. 
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Undersökning social hållbarhet 

Vi är tre sommarjobbare som jobbar i Ängelholms kommun. Vi har fått uppgiften 

att undersöka vad social hållbarhet betyder för människor och vad det egentligen 

innebär i allmänhet. Undersökningen började med att vi gick igenom uppgiften noga 

med vår kollega Malin som var ansvarig och som gav oss denna uppgift. Sedan satt 

vi och tänkte hur vi kunde få upp frågan för människor och hur vi skulle göra vad 

det gällde metoder, målgrupper och så vidare. 

Vi började genom att komma på skriva ner frågor om själva ämnet som skulle vara 

basen och det som skulle ge oss bästa svar. Då började vi med att tänka igenom och 

vi bestämde oss att gå med tre olika metoder som skulle bäst passa oss och temat. Vi 

gjorde då en enkät till bekanta och familj men som vi också la ut på våra sociala media 

för andra folk att svara på. Vi har också individuellt intervjuat våra kompisar med 

mer specifika frågar för ett bättre resultat.  Sist så gick runt i stan och frågade folk 

om vad de tyckte om själva ämnet och deras åsikter kring frågan, vilket var till stor 

hjälp och gav oss mycket information. Målgrupperna vi fokuserade var för det mesta 

äldre men även yngre människor, vi ville att vi skulle ett större perspektiv på våra 

svar och tänkte det skulle var mycket bättre att fråga olika typer av människor. Totalt 

fick vi in ca 40 svar. 

Resultat på frågorna: 

1. Vad är social hållbarhet för dig? 

Svaren till den här frågan varierade enormt. Somliga fokuserade på människan, 

andra pratade om våra befintliga resurser som vi bör bibehålla (t.ex. material, 

personal samt planeringar för byggande, mark och transporter). Pratade man om 

människan handlade det mer om skyddsnät, välmående, beteende för samhället 

och miljön, trivsamhet, hjälpsamhet, kommunikation, ärlighet, respekt m.m. 

Dessa saker fick vi fram i vår undersökning, vilka är väsentliga och bra mål att 

sträva efter, men samtidigt är frågan bred och komplicerad. Därför blir svaret på 

frågan varierad.  
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2. Vad tycker du om förslag till definitionen för social hållbarhet? 

 ”Social hållbarhet handlar om människors välbefinnande och rätt till 

jämlika livsvillkor. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är 

anpassningsbart och förändringsbenäget. Ett samhälle med hög tolerans 

där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor 

känner tillit förtroende till varandra och är delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Det handlar om andan, människorna och 

platsen.” 

Generellt sett verkar det som att definitionen stämmer bra till de människorna vi 

frågade. Den är rimlig, heltäckande och tar in vår vision. Återigen är det en bred fråga 

som är olika viktigt för olika personer och verksamheter.  

3. Vilket av dessa områden tycker du är viktigast? Välj 1-3 områden. 

 Mötesplatser 

 Delaktighet och inflytande 

 Arbete och utbildning 

 Boende 

 Hälsa 

 Samverkan 

 

Områden

Mötesplatser Delaktighet & inflytande Arbete & utbildning Boende Hälsa Samverkan
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Ungefär så här kan man beskriva resultatet när vi frågade om vår undersökning. De 

flesta försöker tänka grundligt, t.ex. att arbete & utbildning, delaktighet & inflytande 

samt hälsa är de tre grundläggande delarna inom social hållbarhet. De flesta ansåg att 

samverkan av likt delaktighet och inflytande, så valde hellre det sistnämnda.  

Extrafråga (OBS! Denna är en personlig fråga som vänner/familj har besvarat på): 

 Känner du att vi lever i ett socialt hållbart samhälle? Varför/varför inte? 

Oftast så känner människor att de lever i ett socialt hållbart samhälle, dock har de 

hävdat att beteendet hos människor kommer alltid att vara ond. Det kan vara allt 

från rasism till att människor förstör miljön, som vänner/familj tycker att vi ska 

förändra.  
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Beredningskoordinator  

Alexandra Andersson 

Alexandra andersson@engelholm.se 

Undersökning social hållbarhet 

I detta dokument presenteras en kort sammanställning av den enkätundersökning 

som kommunfullmäktiges fasta beredning 2 genomfört under sommaren 2022, som 

en del av sitt arbete med medborgardialog. Detta för deras uppdrag om färdplan för 

social hållbarhet där invånarna fått kommentera beredningens slutsatser, dessa 

kommer bearbetas in i slutresultatet som lämnas över till kommunfullmäktige i 

september. Antalet svar inkomna var totalt 94 st. Se nedan för sammanfattning av 

resultatet, på sidan 2 och därefter ges en mer omfattande analys av resultatet.  

Sammanfattning  

Fråga 1. Utifrån de frågor som ställdes visar resultaten att majoriteten av 

respondenterna anser att den förslagna definitionen för social hållbarhet i 

Ängelholms kommun är bra. I kommentarsfältet går det dock att utläsa att de som 

anser definitionen bra tycker den är heltäckande, medan de som är mindre positiva 

ifrågasätter hur detta kan omsättas i praktiken samt att definitionen bör förtydligas.  

Fråga 2. När det gäller invånarnas egen beskrivning av vad social hållbarhet är 

nämner ett stort antal de viktiga grundstenarna som begreppet ”social hållbarhet” 

inrymmer: tillit, samhörighet, inkludering, hälsa mm. Samtidigt som ett mindre antal 

respondenter, i sina skrivelser, tar upp att de styrande behöver börja agera och inte 

blunda för den politiska verkligheten.  

Fråga 3. Invånarna fick även välja vilket av beredningens fokusområden de ansåg 

viktigast. De viktigaste fokusområdena som pekas ut är ”Arbete och utbildning” samt 

”God psykisk och fysisk hälsa”. Därefter är det en jämn fördelning bland vad 

invånarna tycker om de övriga fokusområden.  
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Fråga 4. Till sist ställdes frågan om de ansåg at de levde i ett socialt hållbart samhälle 

där 50 personer svarade. Bland dessa skrivelser finns det en majoritet som ger uttryck 

för att de inte lever i ett social hållbart samhälle.  

Fråga 1.  

Vad tycker du om nedan förslag till definitionen för social hållbarhet i 

Ängelholms kommun?  

 

Beredningens föreslagna definition:  

”Social hållbarhet handlar om människors välbefinnande och rätt till jämlika 

livsvillkor. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart 

och förändringsbenäget. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika 

värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende 

till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Det handlar om andan, 

människorna och platsen.” 

Svaren är många och sammantaget är det 69,2 % av deltagarna som tycker att den 

förslagna definitionen för social hållbarhet, i Ängelholms kommun, är bra eller 

ganska bra utifrån de fem alternativen, se skalan samt resultatet i tabellen nedan.  

 

Respondenterna fick även möjlighet att skriva vad de ansåg om definitionen i fritext. 

I kommentarsfältet fanns det delade meningar kring den förslagna definitionen. 

Utifrån de kommentarer som lämnats framgår det att en del anser att det är en 

heltäckande definition av vad social hållbarhet är. Andra har i stället uppgett att 

definitionen inte är tillräckligt tydlig och konkret.  
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Det som framkommer är bland annat som återkommande svar: 

 att definitionen utgör en viktig markering som visar på att Ängelholm inte 

ställer grupp mot grupp. Att alla har ett ansvar för alla och att samtliga 

invånare ska få det stöd och den hjälp som de har behov av. Kommentarerna 

speglar att Ängelholm är en kommun som inkluderar alla.  

 dock även att definitionen är  för diffus, mångordig, abstrakt, och/eller 

saknar förankring.  

 frågan ställs hur Ängelholm skall omsätta detta i praktiken.  

Ett exempel som synliggör de splittrade kommentarerna är: ”Definitionen är bra, 

dock gäller det att kunna leva upp till den och det kommer krävas hårt arbete”.  

Fråga 2.  

Med dina egna ord vad är social hållbarhet för dig? 

När det gäller invånarnas egen beskrivning av vad social hållbarhet är så förekommer 

det liknande svar. Några av de mest grundläggande grundprinciper som begreppet 

social hållbarhet innefattar nämns: 

 många hänvisar till att ett social hållbart samhälle handlar om att säkerställa 

så att invånare och andra som finns i kommunen upplever lika livsvillkor, 

samhörighet, tillit och en trygghet.  

 det handlar likaväl om att främja interkulturalitet det vill säga, att personer 

med skilda kulturer kan mötas.  

 men det handlar minst lika mycket om invånarnas hälsa och välmående och 

om jämlikhet och jämställdhet, samt möjligheten att komma till tals i viktiga 

frågor som rör kommunen.  

 av ett fåtal nämns det även att social hållbarhet för de innebär att de styrande 

tar sitt ansvar och ser den politiska verkligheten.  
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Fråga 3.  

Den politiska gruppen har tagit fram sex olika fokusområden som de vill att 

kommunen arbetar särskilt med. Vilket av dessa områden tycker du är viktigast? 

Kryssa i de 1-3 viktigaste områdena. Områdena är strukturerade i alfabetisk 

ordning och knyter tydligt an till kommunens vision. 

Av de sex olika fokusområdena anser de flesta som deltagit i undersökningen att 

Ängelholms kommun behöver prioritera fokusområdena ”Arbete och utbildning” 

samt ”God psykisk och fysisk hälsa”. Därefter är det mellan resterande 

fokusområden en någorlunda jämn fördelning bland ja-svar. Detsamma gäller för de 

områden som fått ett nej-svar. Nedan redovisas ett stapeldiagram som visar hur 

invånarna har svarat.  

 
Fråga 4.  

Känner du att vi lever i ett social hållbart samhälle? Beskriv gärna varför eller 

varför inte. 

Totalt har det inkommit 50 kommentarer och av dessa är det fåtalet som uppger eller 

är tveksamma till att de lever i ett socialt hållbart samhälle. Medan majoriteten 
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understryker att de anser att de inte gör det. Anledningen till att majoriteten svarat 

nej på frågan beror på flera olika skäl och dessa framgår i bilaga 1.  
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Bilaga 1 – fråga 4  
 
Fråga 4. Känner du att vi lever i ett socialt hållbart samhälle? Beskriv gärna varför eller varför 

inte.  

Det bros på lite, jag tycker att Ängelholm erbjuder mycket aktiviteter och 
evenemang för sina invånare, men det är nog svårt att få alla grupper i 
samhället att delta. Någonstans så kommer ofta den ekonomiska och den 
ekologiska hållbarheten före i många sammanhang. Jag tror att människor 
måste få upp ögonen för den sociala hållbarheten och förstå vikten av att den är 
minst lika viktig som de andra två dimensionerna.  

Nej tyvärr gör jag det inte dels genom mitt arbete, dels även i det privata, i mitt 
arbete så är allt på minuten och att ta sig mellan brukarna betyder oftast att 
man stressar inte har tid egentligen pga. att arbetsgivaren anser vi flyger då 
tidsmåttet avser luftvägen eller att precis allt är tidsbestämt i minuter, sjukt! 
Där blir både äldre, psykiskt sjuka m.fl. och arbetarna påverkade negativt. När 
personer med kognitiv svikt lever i misär pga. att de måste själv vilja få hjälp till 
tex boende mm e inte klokt eller att det inte görs riktiga utredningar, att inte 
kunna ge dem den hjälpen de behöver förarens de går så långt att det förts 
måste ske en olycka som hade kunnat undvikas. Är väl heller knappast hållbart 
att kommunen låter fastigheter bli i så dåligt skick att rivning och bygga nytt är 
hållbart. Eller att kommunen satsar allt på vissa områden inte så att alla bor där 
i kommunen.  

I dag är den som är sjuk jagad av Försäkringskassan. De som blir utförsäkrade 
och måste sen kämpa med socialen för att överhuvudtaget få mat på bordet. 
Orimlig karv ställs.  

Alla ovan nämnda rubriker är viktiga i vårt samhälle, men vi brister på många 
sätt. Det saknas mötesplatser, framför allt för ungdomar. Hur ska de kunna 
mötas och ta del av olika perspektiv?  

Jag tycker att det alltid finns saker som kan förbättras och den sociala 
hållbarheten behöver konstant bearbetas och förbättras på flera olika områden 
för att alla människor ska inkluderas och ha rätt till samma möjligheter.  

Nej. Det känns som medborgarna står utanför o politikerna agerar över 
huvudet...  

Nej. Nedskärningarna inom skola, vård o omsorg. Dyra bostäder. Ett sjukhus på 
orten som blir mindre o mindre i sin verksamhet. Varför ska kvinnor i 
Ängelholms närområde åka till Hbg för att göra en mammografiundersökning 
som tar mindre än 10 min men resa kommunalt tar en dryghalv dag?  
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Nej, för mycket maktkänsla bland politiker i stället för att tillsammans göra det 
bästa för samhället.  

Tveksamt. Vi behöver bli bättre på samverkan mellan nivåer/sektorer, ex idrott - 
skola.  

Till viss del, tyvärr finns det många som idag lever i utanförskap.  

Ja det gör jag. Däremot tycker jag det är svårt för ungdomar med jobb och 
boende. Bor man dessutom utanför Ängelholm utan kommunikation så är det 
svårare att delta i sociala sammanhang utan att behöva köra. Då kan det bli 
svårt att hitta parkering. Så en cykelväg hade varit kanon!  

Nej verkligen inte. Det finns mycket att önska kring Utbildning på grund och 
gymnasienivå, nytt system verkar behövas där kvalitet faktiskt får före. 
Utbildning är en gårdisk knut som är viktig att läsa (med det följer både arbete 
och bättre psykisk hälsa). Psykiska hälsan är körd i botten, för de flesta av oss, 
även för oss som är resilienta. Vi har mycket kvar att göra innan vi kan bli ett 
socialt hållbart samhälle!  

För mig men inte för alla  

Delvis, mer krav på individer som tär på samhället bör ställas. Solnas modell 
med praktikplats för bidrag är ett föredöme. Då får människor en fot in och blir 
en del av ett sammanhang.  

Ovan är bra ord men bara ord om inte befolkningen lyssnas på. Tex Pyttebron, 
stadshuset, järnvägsområdet,  

Nej. Vi slösar bort våra resurser. Hyr till skyhöga summor. Tar inte tillvara på 
kunskapen ute bland vanligt folk. Ingen är gladare än jag över att kommunen 
ändå köpte (så klart för våra skattepengar!) Kronoskogen. Mer engagemang är 
att önska från styrande politiker, inte bara inför valtider. Se problemen med att 
äldre kan ha jobbigt att inte kunna sköta vardagen bara för att några 
bestämmer sig för att man måste mejla eller boka tid via dator för många 
ändamål. Hållbart socialt blir det om vi hjälps åt. Ge ungdomar sommarjobb, det 
kostar att de springer vind för våg ute om nätter och sover bort halva dagar. Vi 
får ett helt annat kontaktnät mellan olika människor om styrande verkligen går 
med ut och t ex natt vandrar, klara besked vem som har hand om vad? Javisst 
JAG kan gå in på datorn och FÖRSÖKA hitta vem jag kontaktar vid olika 
händelser, jag kan lägga en felanmälan i mobilen. Men för många äldre är det 
svårt och därför kommer saker många ggr inte upp till ytan. Social hållbarhet: 
kan vi få om vi känner att de styrande lyssnar och inte försvårar för 
medborgarna att komma med bra förslag till förbättring. Bra är det också om vi 
förstår varandra, alltså inte bara språkförbistring utan olika åldersgrupper, vi 
har så otroligt mycket att lära av varandra.  
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Ja  

Bara att man bryr sig är ett steg på rätt väg  

Nej inte så länge människor lever i utanförskap, fattigdom eller att skolan inte 
ger god utbildning o förutsättningar för våra barn  

Ja  

Önskar att det görs mer för de pigga och friska äldre Dom behöver mötesplats, 
typ ʺ fritidsgårdʺ för att kunna träffas och mötas i olika aktiviteter. Alla är inte 
föreningsmänniskor och behöver andra alternativ. Finns många äldre som sitter 
ensamma där Tv:n är enda sällskap.  

Om man släpper in friskolor i kommunen, kommer våra skolor att bli 
segregerade. I dagsläget finns det en härlig mix av barn med olika bakgrund i 
våra grundskolor.  

Nej, allt handlar om inne i Ängelholm den finns byar utanför också som blir 
bortglömda.  

Det gör vi inte. För mycket pengar läggs på mindre önskvärda projekt.  

Nej. För att minska ungdomskriminaliteten behövs det resurser i många 
områden. De äldre som rekryterar de yngre vet vilka de ska fånga in. De ser det 
bland annat på kläder. Men, vi börjar så här: Tänk dig som ett litet barn, du har 
ännu inte börjat skolan. Dina vänner frågar dig om du vill följa med att bada, du 
svarar att du inte kan eftersom du inte har några badkläder. De frågar dig om du 
vill följa med att åka pulka, åter svarar du att du inte kan eftersom du inte har 
en pulka. Du blir bjuden på kalas men kan inte gå för du har inte råd med 
presenter. Åren går, du börjar i skolan. Du har kanske svårt med något ämne 
som du behöver extra stöd av dina föräldrar med men dina föräldrar kan inte 
hjälpa dig. De kanske inte själva kan räkna, eller de har inte ork. Du blir mobbad 
för du har slitna smutsiga och för små kläder. Du går där ensam över Stortorget 
och de äldre grabbarna börjar pratar med dig, de ser dig och frågar dig saker 
som får dig att känna att du är någon. Sen kommer frågan: vill du tjäna 1000 
kronor, du ska bara lämna detta kuvert till en annan. Du gör det för de äldre har 
varit snälla mot dig och du ser vad du kan köpa för pengarna. Du kan hjälpa dina 
föräldrar med att köpa mat och du kan köpa något åt dig själv. Med detta vill jag 
ha sagt att det behövs resurser mot barnfattigdom, i skolan så att alla barn som 
behöver det får stöd redan i förskolan, socialtjänsten behöver resurser så att de 
kan stötta familjerna i hemmet samt även ekonomiskt.  

Det finns politiska krafter som vill motverka integration. Dessa bör vi akta oss 
för. Vi får inte skapa ett ”vi” och ”de andra”.  

Skattetrycket i Ängelholms kommun är för högt i relation till vad jag får för mina 
skattekronor. Sänk skatten på arbete i Ängelholms kommun.  
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Nej vårt samhälle idag är otryggt och svårt för de som hamnat i utanförskap på 
grund av sjukdom, nedsättning och fattigdom. Det är mycket viktigt att planera 
framåt för ett socialt hållbart samhälle som inkluderar alla och ger goda 
förutsättningar.  

Nej  

Nej, inte fullt ut. Det finns fortfarande ett alltför stort utanförskap, enligt min 
mening. Det måste finnas tillräckligt med resurser att lägga på de yngsta barnen 
och deras familjer för inkludering och psykisk hälsa.  

Nej. För många som inte bidrar till samhället och de som verkligen behöver 
hjälp får inte den hjälp de behöver för pengar läggs där de inte ska läggas.  

På väg men finns mycket att göra i dessa tider då många mår psykiskt dåligt o 
känner sig stressade. Att verkligen få chansen att utvecklas och att få må bra 
och att vi satsar på våra barn som är framtiden  

Nej det gör vi inte en illusion. Ingen får säga vad de egentligen tycker och 
tänker. alla måste tycka lika osv och sluta med detta tjafs om hållbart hit o dit  

Hyfsat, dock inte fullt ut för äldre och handikappade  

Delvis. Finns mycket positivt men känslan är att klyftor ökar och cementeras, 
åsiktsbubblor uppstår och radikaliserar, samhället glider sakta isär. 
Maktfördelningen svarar inte längre mot människors behov och situation. 
Teknikutvecklingen påverkar mycket starkt utvecklingen. Förutsättningarna för 
folk är mycket olika och skillnaderna blir större.  

Ensamhet, är ett stort problem, när vi blir äldre. Det är viktigt för alla åldrar att 
det finns mötesplatser, gärna där vi kan röra på oss, tillsammans. I varje 
bostadsområde, borde det finnas någon lokal att träffas i.  

Nej det saknas idrottshallar. Våra ungdomar behöver fler möjligheter till 
fritidsaktiviteter och då bygger det på att klubbarna får halltider. Det saknas 
mängder med halltider i höst. Katastrof att hallar ska vara det som begränsar att 
ta hand om våra ungdomar.  

Det låter mycket bra i texten men det måste också avsättas resurser för 
genomförandet. Att ständigt öka antalet administratörer, ta in konsulter, öka 
antalet mellanchefer ökar bara kostnaderna. Prata i stället med alla de anställda 
som finns i servicesektorerna under Hälsa, vård och omsorg, psykisk 
funktionsnedsättning men även övriga områden. Finns mycket kunskap att 
hämta, och pengar att då spara.  

Nej. Naturen blir allt mindre allt eftersom fler människor flyttar hit och nya hus 
byggs.  

Det finns fortfarande mycket värderingar hos människor som behöver förändras 
för att vi ska uppnå ödmjukhet och respekt gentemot varandra. Det finns 
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fortfarande mycket försommar och det heter att man ska få ʺvara den man ärʺ. 
Dock stämmer detta många gånger endast så länge man ändå håller sig inom en 
viss ram och tar man ett kliv utanför så visar människor sitt missnöje genom att 
exkludera. Detta beteende syns i många typer av medier. Utfrysning och 
nedvärdering av människor som inte har de ʺrätta åsikternaʺ är tyvärr en vardag 
för många. Det måste bli mer accepterat att föra en dialog kring allt möjligt 
även om det handlar om ämnen som inte är allmänt vedertagna. Det behöver 
finns en större flexibilitet för att vi är olika och behöver olika och att detta är ok. 
Sedan är det heller inte socialt hållbart det är dåligt gränssättning mot 
människor som beter sig illa och skadar andra. Detta skapar en misstro och en 
otrygghet.  

Ekonomiskt är ganska hållbart. Trygghet inte längre med dagliga skjutningar. 
Ängelholm är ju bra än så länge.  

Nej tyvärr. I den kassa verkligheten så har dementa personer inte samma 
rättigheter som andra. En av samhällets största problem är den stora mängd 
personer som lever med psykisk ohälsa. Här befinner vi oss i medeltiden! Detta 
handlar om en skrämmande stor del medborgare i hela landet. Och hur i hela 
friden kan det vara så i Sverige 2022. Ängelholm är känd av större 
kranskommuner att dåligt ta detta på största allvar. Källa person i hög ställning i 
Helsingborg med insyn i den delen av vården. Bla. för att viktiga instanser inte 
samverkar. Livsavgörande SIP möten uteblir. Det lovas saker som aldrig hålls. 
GDPR hålls inte gentemot psykiskt sjuka och bla. missbrukare. Andelen hemlösa 
ökar i Ängelholm och detta sopas under mattan. Svaga individer får svårt i sin 
situation att hävda sin rätt och bevisa när de behandlats nervärderande. 
Uttrycket ʺEtt samhälle är inte starkare än dess svagaste länkʺ borde anammas 
och tas på fullaste allvar. Soc och psyk i Ängelholm är under all kritik och kanske 
handlar det om dåligt utbildade personer, dåliga resurser och låg status. De 
flesta i samhället blundar för det faktum att andelen med psykisk ohälsa ökar 
och vi får fler bostadslösa och helt hemlösa. Var finns utbildningarna då? Vilka 
resurser i kommunen prioriteras på det? Soc behöver en rejäl uppdatering samt 
kontor nere i city för de som inte orkar ta sig upp dit där de befinner sig. 
Andelen med psykisk ohälsa ökar! Andelen missbrukare ökar! I skolorna finns 
inga föreläsningar, information etc. till barn och föräldrar. Ett fungerande 
samhälle måste även konstant arbeta preventivt. På 35 år i denna kommun har 
jag icke mött detta. Så svaret på er fråga, NEJ JAG KÄNNER INTE ATT 
ÄNGELHOLM SOM JAG LEVER I ÄR ETT SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE. Till de 
styrande på alla nivåer vill jag säga Skäms på er!  

Ja det känner jag. Men genom mitt arbete ser jag att barn börjar må dåligt i tidig 
ålder. De ska finnas i stora barngrupper från ett års ålder, där det inte finns 
rätten till vila och återhämtning. Gärna vara på våra förskolor 40-50 timmar i 
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veckan, kanske utan rast. Detta kommer att påverka att fler inte orkar med sitt 
framtida välmående. Några att ta tag i alla kommuner.  

Om ni vill ha ja eller nej svar så tycker jag att ni skall sätta ett frågetecken efter 
det som ni vill att man skall svara på.  

Nej. Samhället idag är byggt på ʺsköt sig själv och strunta i andra ʺ. Klimatet har 
blivit betydligt kallare och skola/vård fungerat endast bristfälligt. Det finns stora 
hål i det skyddsnät som fanns i samhället när jag växte upp.  

Nej. Ängelholm har en stor segregation, och vi måste ge skolor förutsättningar 
att klara sina uppdrag - det är för stor skillnad på vart en elev bor sett utifrån 
resultat. Se artikel som HD skrivit ang. Helsingborgs skolors olika 
förutsättningar, det tyvärr lika hos oss i Ängelholm.  

Nej, vi skulle behöva ta mer egen ansvar för att vårda oss själv och om andra  

Nej, ingen möjlighet till skolbyte för min dotter som vill ta livet av sig på 
nuvarande skola. Nekas byte  

Så länge allt sker i Ängelholm så finns inte socialt hållbart samhälle, vi är många 
i byarna runtomkring som gärna vill ha något för våra skattepengar. Men då är 
det för dyrt. Alla varken kan eller vill ta sig in till Ängelholm.  

Nej. Folk kan inte bete sig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 193 Dnr. KS 2021/330 

Försäljning av del av Söndrebalj 7:2 till AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan för skola och idrott i anslutning till Söndrebalj skola vann laga 
kraft i augusti 2020 (DP 1122). AB Ängelholmslokaler uppför en ny idrottshall 
inom planområdet och önskar förvärva kvartersmarken inom detaljplanen.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmslokaler, 
upprättat förslag till köpekontrakt rörande del av fastigheten Söndrebalj 7:2 samt 
servitutsavtal för gc-väg, fördröjningsmagasin samt dagvattenledning. Detta i 
enlighet med detaljplan för Söndrebalj 11:1 m.fl. Hjärnarp (DP 1122). 

Ängelholms kommun förvärvar genom fastighetsreglering den allmänna plats inom 
planområdet som idag ägs av AB Ängelholmslokaler. Parterna har upprättat en 
överenskommelse om fastighetsreglering. 

Samtliga handlingar är undertecknade av AB Ängelholmslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 augusti 2022 
• Köpekontrakt avseende del av fastigheten Söndrebalj 7:2 med bilaga 1-6 
• Servitutsavtal (även bilaga 3-5 till köpekontrakt) 
• Överenskommelse om fastighetsreglering (även bilaga 6 till köpekontrakt) 
• Kartskiss 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Karl-
Otto Rosenqvist (MP), Charlotte Engblom Carlsson (L) och Patrik Olsson (SD) 
yrkar bifall till arbetsutskottet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att  godkänna upprättat förslag till köpekontrakt avseende del av fastigheten 
Söndrebalj 7:2. 

att godkänna upprättade förslag till servitutsavtal för fördröjningsmagasin  
och gc-väg. 

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsbildning 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpeavtal, servitutsavtal och 

överenskommelse om fastighetsreglering i original. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 151 Dnr. KS 2021/330 

Försäljning av del av Söndrebalj 7:2 till AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan för skola och idrott i anslutning till Söndrebalj skola vann laga 
kraft i augusti 2020 (DP 1122). AB Ängelholmslokaler uppför en ny idrottshall 
inom planområdet och önskar förvärva kvartersmarken inom detaljplanen.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmslokaler, 
upprättat förslag till köpekontrakt rörande del av fastigheten Söndrebalj 7:2 samt 
servitutsavtal för gc-väg, fördröjningsmagasin samt dagvattenledning. Detta i 
enlighet med detaljplan för Söndrebalj 11:1 m.fl. Hjärnarp (DP 1122). 

Ängelholms kommun förvärvar genom fastighetsreglering den allmänna plats inom 
planområdet som idag ägs av AB Ängelholmslokaler. Parterna har upprättat en 
överenskommelse om fastighetsreglering. 

Samtliga handlingar är undertecknade av AB Ängelholmslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 augusti 2022 
• Köpekontrakt avseende del av fastigheten Söndrebalj 7:2 med bilaga 1-6 
• Servitutsavtal (även bilaga 3-5 till köpekontrakt) 
• Överenskommelse om fastighetsreglering (även bilaga 6 till köpekontrakt) 
• Kartskiss 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna upprättat förslag till köpekontrakt avseende del av fastigheten 
Söndrebalj 7:2. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att godkänna upprättade förslag till servitutsavtal för fördröjningsmagasin  
och gc-väg. 

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsbildning 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpeavtal, servitutsavtal och 

överenskommelse om fastighetsreglering i original. 
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Mark- och exploateringsingenjör 
Sara Elmefjärd 
0431-46 89 87 
Sara.elmefjard@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2021/330 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-08-05 
 

Försäljning av del av Söndrebalj 7:2 till AB Ängel-
holmslokaler   

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan för skola och idrott i anslutning till Söndrebalj skola vann laga 
kraft i augusti 2020 (DP 1122). AB Ängelholmslokaler uppför en ny idrottshall 
inom planområdet och önskar förvärva kvartersmarken inom detaljplanen.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmslokaler, upp-
rättat förslag till köpekontrakt rörande del av fastigheten Söndrebalj 7:2 samt servi-
tutsavtal för gc-väg, fördröjningsmagasin samt dagvattenledning. Detta i enlighet 
med detaljplan för Söndrebalj 11:1 m.fl. Hjärnarp (DP 1122). 

Ängelholms kommun förvärvar genom fastighetsreglering den allmänna plats inom 
planområdet som idag ägs av AB Ängelholmslokaler. Parterna har upprättat en 
överenskommelse om fastighetsreglering. 

Samtliga handlingar är undertecknade av AB Ängelholmslokaler. 

Beslutsunderlag  
o Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 augusti 2022 
o Köpekontrakt avseende del av fastigheten Söndrebalj 7:2 med bilaga 1-6 
o Servitutsavtal (även bilaga 3-5 till köpekontrakt) 
o Överenskommelse om fastighetsreglering (även bilaga 6 till köpekontrakt) 
o Kartskiss 

Utredning 
Köpekontrakt 
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AB Ängelholmslokaler önskar förvärva kvartersmarken inom ny detaljplan för 
skola och idrott i anslutning till Söndrebalj skola (DP 1122). Detta för att uppföra 
ny idrottshall samt få möjlighet till ombyggnation/utökning av skolverksamheten 
inom fastigheten Söndrebalj 11:1. Se aktuellt område i blått i karta nedan. Mark- 
och exploateringsenheten har tillsammans med AB Ängelholmslokaler, upprättat 
förslag till köpekontrakt för del av Söndrebalj 7:2. 

 

Tillträde 
Fastigheten tillträds 30 september 2022, eller det senare datum när 
köpekontraktet undertecknats av båda parter.  
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Köpeskilling 
Köpeskillingen för Fastigheten är 5 800 000 kronor. Ängelholms 
kommun har låtit värdera Fastigheten, se Bilaga 2 till köpekontrakt.  
 
Från köpeskillingen avgår:  
650 000 kronor som omfattar Ängelholms kommuns andel av kostnader för flytt 
av kommunal gång- och cykelväg inom Fastigheten. 

509 260 kronor som omfattar kostnader för, inom Fastigheten, anläggande av dag-
vattenledning till framtida bostadsområde öster om Fastigheten 

Markföroreningar 
Om föroreningar påträffas inom Fastigheten i en koncentrations som kräver sane-
ring, svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och transporter upp 
till 100 000 kronor. Om kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar 
Säljaren för kostnader upp till 1 000 000 kronor. Eventuella ytterligare kostnader 
därutöver delas lika mellan Säljaren och Köparen. Detta gäller föroreningar upp till 
nivå för mindre känslig markanvändning (MKM) inom område som ska bebyggas 
för idrottsändamål och upp till känslig markanvändning (KM) inom området som 
ska bebyggas för skoländamål. 

Fastighetsbildning 
Den del av Söndrebalj 7:2 som förvärvas av AB Ängelholmshem ska genom fastig-
hetsreglering införlivas i Söndrebalj 11:1. Kommunen ansöker om fastighetsbild-
ning. Förrättningskostnaderna betalas av AB Ängelholmslokaler.  

Överenskommelse om fastighetsreglering 
En mindre del av den allmänna platsen inom planområdet (gc-väg) är belägen 
inom AB Ängelholmslokalers fastighet Söndrebalj 11:1. Ängelholms kommun för-
värvar genom fastighetsreglering den allmänna plats inom planområdet som idag 
ägs av AB Ängelholmslokaler. Parterna har upprättat en överenskommelse om fas-
tighetsreglering, se bilaga 6 till köpekontrakt. 

Servitutsavtal 
Gång- och cykelväg 
Inom planområdet finns en kommunal gång- och cykelväg som idag är tryggad ge-
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nom ett avtalsservitut belastande Söndrebalj 11:1 till förmån för Söndrebalj 7:2. 
Gång- och cykelvägen kommer i samband med byggnation av ny idrottshall delvis 
flyttas. Befintligt servitutsavtal för gc-väg ändras till att endast omfatta den del av 
gc-vägen som fortsatt ligger inom AB Ängelholmslokalers fastighet Söndrebalj 
11:1, se bilaga 3 till köpekontrakt.  

Fördröjningsmagasin 
Nytt servitut till förmån för Söndrebalj 11:1 belastande Ängelholms kommuns fas-
tighet Söndrebalj 7:2 upprättas för fördröjningsmagasin, se bilaga 4 till Köpekon-
trakt. Magasinet fördröjer dagvatten från skolområdet innan det leds vidare mot ett 
dikningsföretag. AB Ängelholmslokaler förbinder sig att efter överenskommelse 
med Harnacka (Söndrebalj)-Kärragårda dikningsföretag, ta skälig del i dikningsfö-
retagets underhållskostnader utefter den nytta och belastning utloppet från fördröj-
ningsmagasinet medför. 

Dagvattenledning 
Nytt servitutsavtal för dagvattenledning belastande ombildade Söndrebalj 11:1 till 
förmån för Söndrebalj 7:2, tecknas efter lagakraftvunnen fastighetsbildning, se Bi-
laga 5 till köpekontrakt. Dagvattenledningen anläggs i samband med byggnation av 
idrottshall med syfte att i framtiden kunna användas för dagvatten från kommande 
bostadsområde öster om planområdet.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att  godkänna upprättat förslag till köpekontrakt avseende del av fastigheten 
Söndrebalj 7:2. 

att godkänna upprättade förslag till servitutsavtal för fördröjningsmagasin  
och gc-väg. 

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsbildning 
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Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Niklas Lidström 
Mark- och exploateringschef 

 
Mårten Nilsson 
Mark- och exploateringschef  

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten med köpeavtal, servitutsavtal och överenskom-
melse om fastighetsreglering i original. 
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SERVITUTSAVTAL 
 
   
Härskande fastighet: Ängelholm Söndrebalj 11:1  
 
  AB Ängelholmslokaler  (556851-4557) 
  Box 1045   
  262 21 Ängelholm 
   
Tjänande fastighet:  

Ängelholm Söndrebalj 7:2   
 
  Ängelholms kommun  (212000-0977)  

 Östra vägen 2 
  262 80 Ängelholm 
 

  
Upplåtelse 
Tjänande fastighet upplåter härmed rätt för härskande fastighet att nyttja rött markerat område på 
karta, sida 3, för fördröjningsmagasin,.  
 
Ägare till härskande fastighet äger rätt att: 

 
inom servitutsområdet anlägga, bibehålla och underhålla fördröjningsmagasin om 1 200 m² med 
tillhörande ledningar, se karta sida 3. 
 
Ägare till tjänande fastighet förbinder sig: 

 
a) att inte gräva, schakta eller spränga i sådan närhet av servitutsområdet så att magasinet 

riskerar att skadas. 
 

b) att vid eventuell framtida utbyggnad av bostäder öster om Söndrebalj 11:1 bekosta för 
bostadsområdet nödvändig utökning av magasinet. 

 
Ägare till härskande fastighet förbinder sig: 

 
a) att tillse att anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utförs på sådant sätt att 

minsta möjliga skada, intrång eller olägenhet uppstår. 
 
b) att efter arbetenas avslutande tillse att berörd mark, vägar och andra anläggningar i 

anslutning till servitutsområdet återställs i det skick som var före arbetenas påbörjande. 
 

c) att underhålla fördröjningsmagasinet 
 

d) att efter överenskommelse med Harnacka (Söndrebalj)-Kärragårda dikningsföretag, ta 
skälig del i dikningsföretagets underhållskostnader utefter den nytta och belastning 
utloppet från fördröjningsmagasinet medför. 

  
Ersättning  
Ingen ersättning utgår för upplåtelsen. 
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Inskrivning:  

Servitutshavaren får på egen bekostnad låta inskriva detta avtal. Innan sådan inskrivning sker, är 
ägare till tjänande fastighet skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav göra förbehåll 
för servitutsupplåtelsen. 

 

Övrigt   

Tvister med anledning av detta kontrakt eller härledda från kontraktet ska avgöras i allmän 
domstol. 
 
Detta servitutsavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
  
 
Ängelholm 2022-   Ängelholm 2022- 
För Söndrebalj 11:1   För Söndrebalj 7:2 
AB Ängelholmslokaler   Ängelholms kommun 

   
 

………………………………  …………………………… 
     
     
 
………………………………  ……………………………. 
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SERVITUTSAVTAL 
 
   
Härskande fastighet: Ängelholm Söndrebalj 7:2   
 
  Ängelholms kommun  (212000-0977)  

 Östra vägen 2 
  262 80 Ängelholm 
   
Tjänande fastighet: Ängelholm Söndrebalj 11:1  
 
  AB Ängelholmslokaler  (556851-4557) 
  Box 1045   
  262 21 Ängelholm 
  
Tidigare avtal: 
Detta servitutsavtal ersätter tidigare servitut för gång- och cykelväg (IM 2014/3032), se bilaga 1. 
Den aktuella gång- och cykelvägen har i samband med byggnation av ny idrottshall 
omlokaliserats. Parterna är överens om att servitutsavtal (IM 2014/3032) upphör att gälla vid 
tecknandet av detta avtal. 
 
Upplåtelse 
Tjänande fastighet upplåter härmed rätt för härskande fastighet att för gång- och cykelväg, 
nyttja med rött markerat, 2 meter brett område på kartor, sida 3.  
 
Ägare till härskande fastighet äger rätt att: 

 
inom servitutsområdet anlägga, bibehålla och underhålla gång- och cykelbana. Området ska vara 
tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik. 
 
Ägare till tjänande fastighet förbinder sig: 

 
a) att inte gräva, schakta eller spränga i sådan närhet av servitutsområdet att gång- och 

cykelbanan riskerar att skadas. 
 

b) att vid eventuell framtida utbyggnad av skola bekosta nödvändig flytt av gång- och 
cykelvägen till intilliggande allmän plats enligt gällande detaljplan. 

 
Ägare till härskande fastighet förbinder sig: 

 
a) att tillse att anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utförs på sådant sätt att 

minsta möjliga skada, intrång eller olägenhet uppstår. 
 
b) att efter arbetenas avslutande tillse att berörd mark, vägar och andra anläggningar i 

anslutning till servitutsområdet återställs i det skick som var före arbetenas påbörjande. 
 

c) att underhålla gång- och cykelvägen 
  
Ersättning  
Ingen ersättning utgår för upplåtelsen 
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Inskrivning:  

Servitutshavaren får på egen bekostnad låta inskriva detta avtal. Innan sådan inskrivning sker, är 
ägare till tjänande fastighet skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav göra förbehåll 
för servitutsupplåtelsen. 

 

Övrigt   

Tvister med anledning av detta kontrakt eller härledda från kontraktet ska avgöras i allmän 
domstol. 
 
Detta servitutsavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
  
 
Ängelholm 2022-   Ängelholm 2022- 
För Söndrebalj 11:1   För Söndrebalj 7:2 
AB Ängelholmslokaler   Ängelholms kommun 

   
 

………………………………  …………………………… 
     
     
 
………………………………  ……………………………. 
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
 
Denna överenskommelse om fastighetsreglering har ingåtts mellan ägarna av: 
 
Ängelholm Söndrebalj 7:2   
Ängelholms kommun   (212000-0977) 
262 80 Ängelholm 
 
och 
 
Ängelholm Söndrebalj 11:1  

Ängelholmslokaler AB                                                   (556851-4557)  
Box 1045 
262 21 Ängelholm 
 
Ägarna till berörda fastigheter är överens om följande: 
 
 Fastighetsreglering  
Från Söndrebalj 11:1 överförs figur 1, med blått markerat på kartskiss nedan, till Söndrebalj 7:2.  
Berört område är utlagt som allmän plats i gällande detaljplan för Söndrebalj 11:1 m.fl. Hjärnarp 
(DP 1122). 
 
 

 
 
 
 
Ersättning    
Ingen ersättning utgår för överlåtelsen.  

 
Tillträde  
Tillträde sker när förrättningen vunnit laga kraft.  
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Ansökan om förrättning   
Ängelholms kommun ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningen. AB Ängelholmslokaler 
biträder härmed ansökan.  
 
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt och 
en bifogas med ansökan till Lantmäteriet. 
 
 
 
Ängelholm 2022 -    Ängelholm 2022- 
 
För Ängelholm Söndrebalj 7:2  För Ängelholm Söndrebalj 11:1 
Ängelholms kommun   AB Ängelholmslokaler 
 
 
 
 
 
……………………………………  ………………………………. 
 
     
 
 
……………………………………  ………………………………. 
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Köpekontrakt 
 
 

1. Parter 

 
Säljare: Ängelholms kommun                 (212000- 0977)  

Östra vägen 2 
262 80 Ängelholm 

 
Nedan kallad Säljaren 

 
Köpare: Ängelholmslokaler AB                (556851-4557)  

Box 1045 
262 21 Ängelholm 

 
Nedan kallad Köparen 

 
2. Fastighet 
Del av Söndrebalj 7:2, markerad med blå färg i karta, Bilaga 1. 

 
Nedan kallad Fastigheten. 

 
3. Överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen. 

 
4. Köpeskilling 
Köpeskillingen för Fastigheten är 5 800 000 kronor. 
 
Säljaren har låtit värdera Fastigheten, se Bilaga 2.  
 
Från köpeskillingen avgår:  
 
o 650 000 kronor som omfattar Ängelholms kommuns andel av kostnader för flytt av 

kommunal gång- och cykelväg inom Fastigheten. 
o 509 260 kronor som omfattar kostnader för, inom Fastigheten, anläggande av 

dagvattenledning till framtida bostadsområde öster om Fastigheten. 
 

Köpeskillingen erläggs kontant senast på tillträdesdagen. 

 
5. Tillträde 

Tillträde sker när fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, eller det senare datum 
då köpeskillingen till fullo erlagts. 

 
Köparen får innan tillträdesdagen, på egen risk disponera fastigheten för att påbörja 
byggnation av idrottshall. 

 
6. Villkor 

Utan Säljarens medgivande får Köparen inte överlåta fastigheten innan byggnationen 
godkänts vid slutbesiktning. 
 

7. Fastighetens skick 
Köparen har besiktigat och godtar Fastighetens befintliga skick och med bindande verkan 
avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i Fastigheten. Säljaren svarar 

ej för på fastigheten rådande grundförhållanden. 
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En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts i samband med förprojektering 2017. 
Köparen svarar för detaljerad geotekniska undersökningar på Fastigheten. Köparen svarar för 
samtliga kostnader för grundläggningsarbete oavsett rådande geotekniska förutsättningar. 
 
Inga hinder föreligger för bebyggelse med avseende på arkeologiska förutsättningar.  
Om arkeologiska fynd påträffas vid grundläggningen svarar Säljaren för de kostnader 
Köparen drabbas av till följd av de arkeologiska fynden. 
 
8. Anläggningsarbeten 
Köparen 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 Köparens arbeten inom kvartersmarken. Kostnader för 

eventuella utredningar, tomtuppfyllnader, bortschaktning av jordmassor med mera betalas av 
Köparen. 
 
Anläggningsarbeten som berör kommunala anläggningar ska ske i samråd med kommunens 
enhet för stadsmiljö, och i enlighet med kommunal standard. De handlingar som ska ligga till 
grund för anläggandet ska godkännas av enheten för stadsmiljö.  
 
9. Markföroreningar 
Om föroreningar påträffas inom Fastigheten i en koncentrations som kräver sanering, svarar 
Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och transporter upp till 100 000 kronor. Om 
kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar Säljaren för kostnader upp till 1 
000 000 kronor. Eventuella ytterligare kostnader därutöver delas lika mellan Säljaren och 
Köparen. Detta gäller föroreningar upp till nivå för mindre känslig markanvändning (MKM) 
inom område som ska bebyggas för idrottsändamål och upp till känslig markanvändning (KM) 
inom området som ska bebyggas för skoländamål. 
 
Köparen ska samråda med Säljaren innan eventuella utredningar och arbeten påbörjas. 
Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 

Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna kostnader i 

enlighet med 
ovanstående stycke. 
 
10. Rättigheter 

Inom Fastigheten finns en kommunal gång- och cykelväg som är tryggad genom ett 
avtalsservitut belastande Söndrebalj 11:1 till förmån för Söndrebalj 7:2. Gång- och cykelvägen 
kommer i samband med byggnation av ny idrottshall delvis flyttas. Nytt servitutsavtal som 
ersätter befintligt servitut, tecknas mellan Köparen och Säljaren i samband med detta 
köpekontrakt, se Bilaga 3. 
 
Nytt servitutsavtal för fördröjningsmagasin belastande Söndrebalj 7:2 till förmån för Söndrebalj 
11:1, tecknas mellan Köparen och Säljaren i samband med detta köpekontrakt, se Bilaga 4. 
 
Nytt servitutsavtal för dagvattenledningar belastande ombildade Söndrebalj 11:1 till förmån för 
Söndrebalj 7:2, tecknas mellan Köparen och Säljaren efter lagakraftvunnen fastighetsbildning, se 
Bilaga 5. 

 
10. VA-anslutning och gatukostnader m.m. 
Anläggningsavgift för vatten och avlopp ingår inte i köpeskillingen. 

 
Gatukostnaden för i detaljplanen utlagd allmän plats ingår i köpeskillingen. Dock ska 
Säljaren bekosta hälften av flytt av befintlig kommunal gång- och cykelväg inom 
Fastigheten. Säljaren utför byggandet av gång- och cykelvägen.  
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Köpeskillingen reduceras med kommunens andel av kostnaden. 

 

Köparen svarar för infrastrukturåtgärder som uppkommer med anledning av byggnationen. 
Exempel på sådana åtgärder är att inom fastigheten anlägga väg för in- och utfart samt ansluta 
el, fjärrvärme och fiber. 

 
11. Lagfart 
Köparen söker och bekostar lagfart på sitt förvärv. 

 
12. Fastighetsbildning 

Fastigheten ska genom fastighetsreglering införlivas i Söndrebalj 11:1. Säljaren ansöker 
om fastighetsbildning. Förrättningskostnaderna betalas av Köparen.  
Köparen biträder genom detta avtal förrättningsansökan. 
 
I samband med detta köpekontrakt tecknas även en överenskommelse om 
fastighetsreglering av allmän platsmark inom Söndrebalj 11:1, se Bilaga 6. Regleringen 
sker i enlighet med gällande detaljplan för Söndrebalj 11:1 m.fl. Hjärnarp (DP 1122). 

 
13. Övriga bestämmelser 
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. 

 
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av avtalsbrott eller 
för nedlagda kostnader. 

 

 

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna erhåller var sitt. 

Ängelholm 2022- Ängelholm 2022- 

För Ängelholmslokaler AB För Ängelholms kommun 
 
 
 
 
 
……………………………….. …………………………………. 

 
Namnförtydligande: Namnförtydligande: 
 

 
 
 
 
……………………………….. …………………………………. 

 
Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

 
 

 
 

Säljarens underskrift bevittnas: 
 

 
 
………………………………….                                 ………………………………….. 
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Bilaga 1 
 

 

 
 

 
 

Blå yta omfattar Fastigheten. På markområdet ska uppföras en idrottshall i enlighet gällande detaljplan (DP 
1122). 



 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Byggrätt avseende skola och idrott inom del 

av Ängelholm Söndrebalj 7:2 
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Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr.: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av byggrätt avseende skola och idrott inom del av Ängelholm Söndrebalj 7:2. 

 

Källa: Metria, Eniro 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Ängelholms Kommun, genom Annika Andersson.  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Ängelholms Kommun.  

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde.  

Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag inför eventuell försäljning.  

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-04-15. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur 

värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade 

bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 
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Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är 

oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar för värdering av byggrätt 

Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar 

utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören-/erna förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom 

kvartersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän platsmark ingår, det vill 

säga att de inte kommer att belasta köparen-/arna av marken. Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte 

i det bedömda värdet.  

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er, inklusive kostnader för 

detaljplan, förutsätts regleras i exploaterings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Särskilda förutsättningar 

Värderingen utgår vidare från följande särskilda förutsättningar: 

• Laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål.   

Värderingsunderlag 

En översiktlig besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-02-27 av Thomas Green.   

Uppdragsgivaren har tillhandahållit följande uppgifter: 

• Kommande byggnation; typ av verksamhet, belägenhet.  

Uppgifter om genomförda markanvisningar och försäljningar av mark och byggrätter har inhämtats genom 

lagfarna register, kommunala protokoll och/eller från företrädare på respektive kommun. 

Vidare har offentliga uppgifter och statistik från Bolagsverket, fastighetsregistret, SCB med flera inhämtats 

och bearbetats som underlag för analysen.   

2. Värderingsobjekt 

Läge och omgivning 

Värderingsobjektet är beläget inom Hjärnarp, ca 10 kilometer norr om Ängelholm.  

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder samt jordbruksmark. Viss offentlig och kommersiell service 

finns inom Hjärnarp.  

Allmänna kommunikationer finns i form av buss med hållplats i anslutning till värderingsobjektet 

(Söndrebalgsskolan). Av-/påfart till E6/E20 på ca 500 meters avstånd. 
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Beskrivning av marken 

Tomten utgörs av jordbruksmark. 

Tomtarea har i detta skede inte fastställts, men förutsätts vara tillräcklig för verksamhetens behov.  

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Rättsliga förhållanden 

I bilaga återfinns utdrag ur fastighetsregistret (avser hela fastigheten Ängelholm Söndrebalj 7:2).  

Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

• Eventuella inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Förutsättningarna för eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter har inte utretts. 

Eventuella arrenden och dylikt har inte beaktats.  

I värderingen förutsätts att det inte finns några belastande rättigheter av betydelse för genomförbarheten av, 

och för ekonomin i, en exploatering av värderingsobjektet. 

Planförhållanden 

Värderingen utgår från laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål, nuvarande planförhållande har inte 

beaktats.  

Ängelholms Kommun förutsätts vara huvudman för eventuell allmän platsmark. 

Planerad byggnation 

Enligt uppdragsgivaren planeras för: 

- Möjlig utökning av Söndrebaljs Skola samt för uppförande av idrottshall (att användas inom skol- och 

föreningsverksamhet). 

Tomtarea har i detta skede inte fastställts, men förutsätts vara tillräcklig för verksamhetens behov.  
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3. Marknadsförutsättningar    

Marknadsförutsättningar – Förskola / Skola 

Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på 

fastighetsmarknaden. Direktavkastningskraven har sjunkit under senare år. Trots den goda utvecklingen 

bedöms det fortfarande finnas viss potential, om än begränsad, för ytterligare press nedåt på 

avkastningskraven. 

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under 

senare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och vissa 

kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än i 

fastighetsägande).  

För mindre enheter är det vanligt med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också bedriver 

verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet det 

viktiga, inte driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför lokaler direkt till 

den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  

Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 

att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 

renodla beståndet (privata aktörer).  

På lång sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsutvecklingen 

och barnkullarnas storlek i närområdet. Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan 

komma att leda till ett minskat intresse för skol-/förskolefastigheter, och särskilt för objekt med hyresgäster 

från privat sektor. Denna typ av politisk risk är svår för investerare att hantera.  

Inslaget av privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är också förknippad med viss risk. 

För investerare är det att föredra om verksamheten bedrivs i offentlig regi (stabil aktör, ingen hyresrisk, ingen 

politisk risk).  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare begränsar hyresmarknaden då dessa 

lokaler därmed inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så kallade 

internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor.  

Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på lokalernas anpassning till 

aktuell verksamhet (funktionalitet), genomförda investeringar, hyresavtalets löptid och ansvars-

/kostnadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, med mera. Marknaden är inte lika 

konjunkturberoende som för kommersiella lokaler i övrigt. Några betydande upp- eller nedgångar på 

hyresmarknaden är därmed svåra att notera. 

Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara mycket låg. Risk för långsiktiga vakanser 

uppkommer främst om lokalerna inte längre är ändamålsenlig för aktuell verksamhet. Då blir möjlig 

alternativanvändning av stor vikt. Då lokalerna ofta är uppförda direkt för aktuell verksamhet, eller 

specialanpassade i efterhand, kan kostnaderna för omställning till annan verksamhet vara betydande. 

Efterfrågan på privatmarknaden vad gäller byggrätt för skola/förskola är relativt begränsad, trots det stora – 

och växande – intresset för denna typ av fastigheter (avser då det färdigställda projektet). En viktig faktor är 

huruvida det finns ett fastställt projekt/hyresavtal kopplat till själva byggrätten.  
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Storlek, tomt 

För skola/förskola finns verksamhetsspecifika krav på ”friyta”; att tomten ska inrymma möjlighet till lek, 

rekreation samt fysisk/pedagogisk aktivitet. Boverket har riktlinjer om 30 kvm/barn i skola respektive 40 

kvm/barn i förskola. Därmed finns det i praktiken ett krav på ”obligatorisk” tomtarea (som givetvis även måste 

beakta själva byggnaden, eventuella komplementbyggnader, p-platser för personal, m.m.).  

Tillkommande tomtarea utgör emellertid ett mervärde; dels p.g.a. förutsättningarna för lek/rekreation, dels då 

det möjliggör utvecklingsmöjligheter för verksamheten (något som kan vara en viktig parameter, särskilt för 

nyetablerade verksamheter inom stadsdelsområden där det är svårt att prognostisera efterfrågan på sikt). 

Betalningsvilja för tillkommande tomtarea bedöms också vara kopplad till närområdets karaktär. Med lek- och 

rekreationsmöjligheter i nära anslutning till fastigheten kan detta nyttjas ”gratis” inom verksamheten 

(fastighetens mikroläge kan då motivera ett något högre värde/pris, se nedan).  

Tillkommande tomtarea är förknippad med vissa merkostnader i samband med exploatering, och i löpande 

tillsyn & skötsel. Då tillkommande tomtarea sannolikt utgörs av enkla lek- och rekreationsytor torde dessa 

merkostnader emellertid vara så pass låga att de utgör avgörande parameter vid investeringsbeslut. 

Sammantaget bedöms det som rimligt med ett lägre pris för tillkommande (mindre kvalitativ) tomtarea jämfört 

med den ”obligatoriska” (kvalitativa) tomtarean.  

Storlek, antal elever 

Fastigheter för skola/utbildning utgör ett attraktivt investeringssegment på fastighetsmarknaden, med god 

efterfrågan även inom mindre delmarknader (som Ängelholm).  

Storlek är en viktig parameter (avser då i praktiken byggnadens storlek då det förutsätts att det finns 

erforderlig tomtarea för verksamhetens behov/krav).  

Förenklat kan sägas:  

- Stora enheter: Rationella (relativt) förvaltningsenheter, ofta med långa hyresavtal (15-20 år), vilket 

utgör attraktiva investeringsobjekt för aktörer med fokus på långsiktigt kassaflöde.  

Det stora investeringsintresset återspeglas till viss del på marknaden för mark/byggrätt då de stora, 

privata (kapitalstarka) aktörerna satsar allt mer på projektutveckling och nyproduktion.  

Intresset för mark/byggrätt är emellertid knutet till att det (inför förvärv eller villkorat därav) tecknas 

ett hyresavtal med Ängelholms Kommun (mest fördelaktigt) eller med en privat aktör (bör då vara en 

etablerad aktör, som Internationella Engelska Skolan eller dylikt).  

- Små enheter: Marknaden utgörs i huvudsak av lokala aktörer, såväl investerare som 

verksamhetsutövare/hyresgäst (ofta egenanvändare). Investeringens storlek är emellertid vanligen 

otillräcklig för att attrahera de kapitalstarka, nationella aktörerna.  

Mindre aktörer har vanligen relativt begränsad betalningsvilja-/förmåga, något som återspeglas på 

marknaden för mark/byggrätt. Projektet utgör en betydande risk (myndighetskrav, försening, 

överskriden budget, m.m.). 

Sammantaget bedöms det finnas en något högre betalningsvilja-/förmåga för mark/byggrätter där det finns 

avsikt att uppföra ett stort projekt. Betalningsvilja-/förmåga är emellertid främst knuten till ett (eventuellt) 

hyresavtal. Mark/byggrätt för skola/förskola/idrott förvärvas inte ”på spekulation”, oavsett storlek.   

  

Dnr 2021/330 Bilaga 2



2020-04-15 Ordernummer: 172564   

Byggrätt avseende skola och idrott inom del av Ängelholm Söndrebalj 7:2 

 

7 (15) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr.: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Ändamål, skola/förskola 

- Skola: Stort investeringsintresse, dock till stor del beroende på förvaltningsobjektets storlek (se 

ovan). Såväl lokala som regionala och nationella aktörer är intressenter på mark/byggrätt. 

- Förskola: En ”lokal” marknad, vanligen med relativt små enheter, (se ovan). I huvudsak lokala 

aktörer, varar flertalet egenanvändare, är intressenter på mark/byggrätt. 

- Idrott: Klart begränsad marknad, nischade aktörer. Få intressenter på mark/byggrätt.   

Sammantaget bedöms det finnas en något högre betalningsvilja-/förmåga för mark/byggrätter för skola, 

jämfört med förskola (som i sin tur har högre betalningsvilja-/förmåga jämfört med idrott).  

Som ovan gäller emellertid att mark/byggrätt för skola/förskola/idrott inte förvärvas ”på spekulation”, oavsett 

ändamål. Betalningsvilja-/förmåga är knuten till efterfrågan, och framför allt till ett (eventuellt) hyresavtal. 

Läge 

Den traditionella lägesfaktorn (indelning A-/B/-C-läge) vad gäller lokaler – och därmed för mark/byggrätt – för 

skola/förskola/idrott är av mindre vikt såtillvida det finns ett tillräckligt stort ”kundunderlag” inom närområdet 

(som t.ex. inom eller i anslutning till bostadsområde). 

Ett centralt läge är inte nödvändigtvis är att föredra, ett mer ”lantligt” läge kan till och med vara positivt 

(beroende på verksamhet) då detta medför närhet till natur och lek-/rekreationsmöjligheter, enklare parkering 

o.d. Särskild hänsyn måste därför tas till mikroläge, som närhet till fritids-/rekreations-/idrottsmöjligheter, 

”klustereffekt” med likartade verksamheter, allmänna kommunikationer, med mera.    

Betalningsvilja-/förmåga främst är knuten till ett (eventuellt) hyresavtal så mark/byggrätt för 

skola/förskola/idrott inte förvärvas ”på spekulation”. Ett långt hyresavtal (15-20+ år) vilket i princip är norm vid 

nyproduktion av skola/förskola), säkerställer ett stabilt, långsiktigt kassaflöde vilket medför att lägesfaktorn 

nedprioriteras.  

Vidare ”utjämnar” skolpengen till viss del skillnader i betalningsvilja-/förmåga mellan olika delmarknader. 

En viktig parameter är eventuell alternativanvändning; att aktuell mark/byggrätt kan inbringa ett högre pris 

om detaljplan möjliggör bostäder (det är inte ovanligt att detaljplan möjliggör såväl skola/förskola som 

bostäder inom en fastighet).  

Sammantaget bedöms läget inte vara en betydande faktor vad gäller betalningsvilja-/förmåga för 

mark/byggrätter för skola/förskola förutsatt att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag inom närområdet.  

Marknadsförutsättningar – Sport- och idrottsanläggningar 

Vad gäller sport-/fritidsanläggningar är fastighetsmarknaden klart begränsad, såväl investeringsmarknaden 

som lokalhyresmarknaden.  

Anläggningens typ (vilken/vilka idrotter som inryms inom verksamheten) samt storlek är avgörande 

parametrar. Mindre anläggningar är i princip endast intressanta för ”egenanvändare”, det vill säga den 

operatör (ofta en lokal förening) som också bedriver den huvudsakliga verksamheten inom lokalerna. För att 

aktörer med fokus på förvaltning ska visa intresse krävs vanligtvis rationella förvaltningsenheter med långa 

hyresavtal, företrädesvis med hyresgäst från offentlig sektor (=kommunen).  
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Beståndet ägs i huvudsak av kommunerna (eller kommunala bolag). Då kommun är fastighetsägare sker 

uthyrning i huvudsak till egna verksamheter, och då främst skolornas idrotts- och gymnastikundervisning 

(dagtid), samt till lokala idrottsföreningar (kvällstid och helger). Även vid uthyrning till lokala idrottsföreningar 

bör det noteras att dessa till stor del är beroende av olika typer av offentliga bidrag. 

Den ”externa” hyresmarknaden för sport-/fritidsanläggningar är därmed klart begränsad. Hyrorna varierar 

inom ett stort intervall på grund av typ av anläggning/verksamhet, specialanpassningar, skick/standard, 

hyresavtalets längd och ansvarsfördelning med mera. För moderna anläggningar kan hyran vara en faktor 

av investeringen (produktionskostnadsbaserad hyra). Några trender, upp- eller nedgångar, på 

hyresmarknaden är därmed inte aktuella. 

Nyproduktion är relativt ovanligt och sker främst som ”ersättningslokaler” av icke-ändamålsenliga 

anläggningar, vid utveckling av nya stadsdelar eller vid uppförandet av nya skolor (idrottshallens utgör då del 

av skolverksamheten, eventuellt kompletterat med föreningsverksamhet på icke-skoltid). Det är ovanligt att 

denna typ av objekt uppförs av privata aktörer. Undantaget är stora, ”kommersiella” arenor där det finns 

möjlighet till sponsoravtal och andra intäkter (klart begränsad delmarknad) samt mindre anläggningar som 

uppförs av egenanvändare, typ ridhus och padel-hallar. 

Så länge lokalerna är ändamålsenliga för aktuell verksamhet finns det inte någon egentlig vakansrisk. 

Däremot kan det sägas finnas en vakansrisk i hur effektivt anläggningen nyttjas (”beläggningsgraden”). Äldre 

anläggningar som ersätts av nyproduktion är dock problematiska då det inte finns någon rimlig 

alternativanvändning för sport-/fritidsanläggningar, åtminstone inte utan mycket omfattande investeringar. 

För anläggningar som inte längre ses som ändamålsenliga torde det mest rationella vara att riva befintlig 

byggnation för att möjliggöra en vidareutveckling av tomten.  

Parkeringsmöjligheter och närhet till allmänna kommunikationer är av stor vikt, särskilt vid olika evenemang.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Under 2019 – 2028 väntas befolkningen i Ängelholm öka med 4 850 invånare (förutsatt erforderlig 

bostadsproduktion, uppskattningsvis 2 000 nya bostäder). I takt med befolkningstillväxt är det av stor vikt att 

det även investeras i teknisk och social infrastruktur (vård/skola/omsorg). Såväl barn/ungdomar (0-20 år) som 

äldre (80+ år) väntas öka. Därmed torde det finnas god efterfrågan, såväl vad gäller nya lokaler för 

skola/förskola som för olika typer av särskilda boende (sannolikt finns även ett visst behov av att 

renovera/modernisera äldre, icke-ändamålsenliga lokaler inom befintligt bestånd.    

Hjärnarp utgör en ”lokal” delmarknad, men beaktat befintlig befolkning (och förväntad befolkningstillväxt) finns 

det sannolikt underlag för utveckling av befintlig skola samt ”komplettering” med idrottshall.  

Tomtarea har i detta skede inte fastställts, men förutsätts vara tillräcklig för verksamhetens behov.  

Att värderingsobjektet utgör ”tillskottsmark” till befintlig verksamhet begränsar marknadsförutsättningarna; i 

princip finns endast en köpare (det bedöms inte som rimligt att se till skola respektive idrott som två separata 

ändamål, med två separata verksamhetsutövare/fastighetsägare).  

Att det inom värderingsobjektet även avses uppföras en idrottshall är positivt (kompletterar verksamheten 

inom Söndrebaljs Skola, möjliggör intäkter från ”externa” verksamheter). Samtidigt måste beaktas att 

marknaden för detta ändamål också är klart begränsad, sannolikt med låg betalningsvilja-/förmåga från det 

lokala föreningslivet.   
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4. Exploateringsförutsättningar 

Inom värderingsobjektet planeras för möjlig utökning av Söndrebaljs Skola samt för uppförande av idrottshall 

(att användas inom skol- och föreningsverksamhet). 

Tomtarea har i detta skede inte fastställts, men förutsätts vara tillräcklig för verksamhetens behov.  

Värderingen utgår från laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål.  

Vid en kommande exploatering kan såväl lokalgator som den tekniska infrastrukturen i övrigt komma att 

behöva byggas ut för att möjliggöra byggnation inom kvartersmark (=värderingsobjektet). Ängelholms 

Kommun förutsätts vara huvudman för allmän platsmark (fördelningen av kostnader mellan kommun och 

fastighetsägare/exploatör förutsätts regleras i exploateringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen; 

det bedömda värdet förutsätter att kostnader för allmän platsmark ingår). 

Parkering (erforderlig besöks- och personalparkering för verksamhetens behov) förutsätts ske inom 

kvartersmark. 

Det förutsätts att det inte finns några riksintressen, arkeologiska eller geotekniska förhållanden eller dylikt 

som påverkar genomförbarheten i en kommande exploatering. Vidare förutsätts marken vara fri från 

eventuella miljöbelastningar. I värdebedömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund av 

miljöbelastning (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Marken utgörs av jordbruksmark.  

Markens lämplighet för exploatering bedöms därmed översiktligt som god vilket tillsammans med 

värderingsobjektets egenskaper i övrigt sannolikt innebär att kostnaderna i samband med en kommande 

exploatering blir förhållandevis normala.   

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 

görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement kan 

användas en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick 

minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan 

bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerheter och i huvudsak får ses som 

kontrollmetod.  

För mark och byggrätter för olika typer av allmänt ändamål, som skola/förskola, bedöms emellertid 

exploateringskalkylen vara av mindre betydelse på grund av de särskilda marknadsförutsättningarna. Vidare 

gäller att eventuella hyresavtal ofta tecknas på 15 – 25 år där hyran fastställs utifrån den totala 

investeringskostnaden, inklusive markförvärv, vilket ger ett visst cirkelresonemang. Värderingen utgår 

därmed endast från ortsprismetoden.  
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6. Värdering  

Ortsprismetod 

Försäljningar av mark och byggrätter för skola/förskola/idrott är relativt ovanliga, en naturlig följd av att det 

uppförs förhållandevis få objekt av denna typ. Dessutom har en stor del av senare års utbyggnad av lokaler 

för skola/förskola/idrott (inklusive pågående/planerade projekt) skett på mark som innehas av kommunerna.  

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter och råmark med bebyggelseförväntningar för 

skola/förskola/idrott i Ängelholm sedan 2015-01-01.  

Ortsprisunderökningen omfattar: 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 210 (småhusenhet, tomtmark). 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 310 (hyreshusenhet, tomtmark). 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 810 (specialenhet, tomtmark). 

- Obebyggda enheter (feltaxerade objekt) av fastigheter med typkod 823 (vård), 824 (bad/sport/idrott) 

och 825 (skola).  

- Kommunala markanvisningar-/försäljningar.  

Skola / Förskola – Ängelholm 

En försäljning av intresse är:  

 

Några andra lagfarna försäljningar eller kommunala markanvisningar-/överlåtelser av ”fristående” objekt för 

skola/förskola har, såvitt känt, inte gjorts i Ängelholm.  

Det är inte ovanligt att detaljplan, åtminstone i stora exploateringsområden, möjliggör skola/förskola 

”integrerat” med bostads-/kontorsfastighet (då vanligen en lokal i bottenplan inom fastigheten). Några 

lagfarna försäljningar eller kommunala markanvisningar-/överlåtelser av ”integrerade” objekt för 

skola/förskola har, såvitt känt, inte gjorts i Ängelholm. 

Vidare kan detaljplan inom nya grupphusområde möjliggöra såväl ”bostäder” som ”skola/förskola”, men där 

köparen har för avsikt att endast uppföra bostadsbyggnation. Som exempel på detta kan nämnas Envibo 

AB:s förvärv i sept-18 av fastigheterna Ängelholm Loddan 1 och 2 (Ärrarps Ängar). Detaljplan möjliggör 

”bostäder och förskola”, men köparen har för avsikt att uppföra ett friliggande småhus inom respektive tomt.  

Idrott – Ängelholm 

Vad gäller idrott har det noterats två objekt av intresse:  

 

 

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Ängelholm Räfsan 3 nov-18
DP: Skola/Vård/Bostäder.

(Förskola, 4 avd).
AB Ängelholmslokaler 6 865 258

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Ängelholm Lasarettet 3 maj-15
DP: Badhus med tillhörande verksamheter.

(Avser nya badhuset)
Kunskapsporten 5 912 1 438

Ängeholm Ängelholm 5:52 okt-11 DP: Idrott. Ängelholms Kommun 2 150 70
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Ängelholm 5:52 utgör förvisso en intressant notering, men denna är nästan 10 år gammal.  

Lasarettet 3 avser ”Vattnets Hus, som förutom bad även har gym, spa, bistro och konferens. Därmed bedöms 

inte marknadsförutsättningarna vara jämförbara med värderingsobjektet.  

Tomtmark för verksamhetsfastigheter – Ängelholm  

Som ett ”lägsta-värde” har det även bedömts intressant att se till försäljningar av mark för olika lager-/industri-

/verksamhetsändamål (det har noterats försäljningar av mark för skola/förskola/idrott där pris likställts med 

kommunens pris för verksamhetsmark, dock inte i Ängelholm). 

Under de senaste 3 åren har det, efter gallring med avseende på ett tydligt intresseförhållande mellan köpare 

och säljare, endast skett 14 lagfarna försäljningar av lager-/industriändamål (avser typkod 411) inom 

Ängelholms kommun.  

Priserna varierar inom ett stort intervall, men i huvudsak ca 100 – 300 kr/kvm tomtarea.  

Vad gäller försäljningar gjorda av Ängelholms Kommun (som bedöms vara de mest tillförlitliga) har priserna 

i huvudsak legat inom ett intervall om ca 100 – 250 kr/kvm tomtarea (med ett genomsnitt kring 175 kr/kvm).  

Försäljningar mellan två privata aktörer har skett till priser som i huvudsak ligger klart högre än ovanstående 

intervall. I detta sammanhang måste emellertid särskilt beaktas att det kan vara svårt att tillförlitligt fastställa 

vad som ingått i köpet, till exempel vad gäller nedlagda markarbeten och andra investeringar (som säljaren 

förväntas få ersättning för). 

Köpare är i huvudsak lokala aktörer, sannolikt i syfte att uppföra byggnation för den egna verksamheten.  

Ängelholms Kommun har mark till försäljning inom Åkerslund till priser om 200 kr/kvm och i Munka Ljungby 

till 100 kr/kvm.   

Skola / Förskola – Öresunds- och Helsingborgsmarknaden 

På grund av det begränsade ortsprismaterialet har även inkluderats objekt inom (huvudsakligen) Öresunds- 

och Helsingborgsregionen i övrigt sedan 2015: 

Till kända noteringar hör: 

 

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Höganäs Stubbarp 34:24 feb-20
DP: Skola, 2 vån, max 1 800 kvm BYA.

(Förskola, 6 avd, 100 elever)
SBB 6 230 506

Laholm Potatisen 1 jan-20
DP: Skola, 1 vån.

(Förskola, 4 avd, kommunal regi)

Kommunfastigheter i 

Laholm
2 670 400

Lund Östra Torn 27:2, del av 2020
DP: Skola/Förskola. 

(F-9, 450 elever, privat aktör)
- 16 200 1 235

Helsingborg Närlunda 

Västra 2, del av
jun-19

DP: Skola, Vård, Centrum.

(Förskola, 120 elever)
Helsingborgs Stad 4 928 548

Svedala Svedala 306:34 jun-19
DP: Skola/Förskola/Idrott.

(Förskola, 140-160 elever, kommunal regi)
Kunskapsporten 9 605 416

Kristianstad Näsby 35:4, 

Näsby 35:47
jan-19

DP: Förskola.

(Privat aktör)

Kristianstad Barnomsorg 

AB
3 250 475

Eslöv Stehag 5:80 dec-18
Pågående DP: Förskola.

(Förskola, 100-135 elever)
Eslövs Kommun 3 045 518

Vellinge Östra Grevie 41:1, 

del av
nov-18

Pågående DP: Förskola.

(Förskola, kommunal regi)
Vellinge Kommun 4 281 251

Laholm Skummeslöv 12:122 nov-18
DP: Skola/Bostäder/Kontor/Vård. 

(Förskola, 60 elever, privat aktör)
Curahill 4 000 525
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Vad gäller ”integrerade” objekt kan främst noteras markanvisningar-/överlåtelser inom utvecklings-

/omvandlingsområden som Malmö, Hyllie och Malmö, Västra Hamnen. Någon uppdelning av pris har, såvitt 

känt, då inte skett med avseende på de olika ändamålen. 

Idrott – Öresunds- och Helsingborgsmarknaden 

På grund av det begränsade ortsprismaterialet har även inkluderats försäljningar av mark/byggrätt för idrott 

inom Öresunds- och Helsingborgsregionen i övrigt sedan 2015. 

Även här är urvalet klart begränsat. Till kända noteringar hör: 

 

Generellt 

Utöver ovanstående noteringar har uppgifter från Svefas tidigare genomförda värderings- och analysuppdrag 

samt annan känd, men inte offentlig information, beaktats i värdebedömningen.  

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Kristianstad Degeberga 

26:60
okt-18

DP: Bostäder (småhus).

(Förskola, privat aktör)

Montessoriförskolan i 

Degeberga
1 134 353

Vellinge Hököpinge 68:5, del 

av
sep-18 Pågående DP: Skola + Sport/Kultur/Fritid Vellinge Kommun 35 000 385

Båstad Hemmeslöv 5:25 sep-18
DP: Skola/förskola, Bostäder.

(Förskola, 5 avd, privat aktör)

Båstad Hemmeslöv 

Fastighets AB
4 000 714

Hässleholm Intendenten 6 aug-18
DP: Skola, 2 vån.

(Kommunal regi)
Hässleholms Kommun 10 171 471

Klippan Nejlikan 19 jun-18
DP: Skola/Förskola. 

(Förskola, 8 avd, kommunal regi)
Klippans Kommun 9 989 200

Lund Sandby 64:1, 

del av
nov-17

FÖP: "En för social service och barnomsorg 

strategiskt lämplig placering".
Lunds Kommun 16 500 273

Staffanstorp Stora Uppåkra 

12:302
nov-17

DP: Skola.

(Förskola, 90-95 elever, kommunal regi)
Hemsö 2 996 900

Staffanstorp Stanstorp 6:1, 

del av
maj-17

DP: Skola/Förskola. 

(F-9, ca 700 elever, kommunal regi)
Hemsö 15 000 1 000

Helsingborg 

Prisman 4
okt-16

DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 8 avd, 100 elever, privat aktör)
Midroc 2 976 1 196

Helsingborg 

Tenoren 1
sep-16

DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 108 elever, privat aktör)
Brinova 2 804 1 027

Helsingborg Havsmannen 1 sep-16
DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 80 elever, privat aktör)
Göran Ström Fastigheter 2 249 1 201

Lomma Lomma 11:325 jun-16
DP: Skola/Bostäder/Kontor.

(Förskola, 8 avd, kommunal regi)
Lomma Kommun 11 956 920

Staffanstorp Stora Uppåkra 

12:303
jun-16

DP: Skola/Idrott.

(Skola/Förskola, F-6+idrott, kommunal regi)
Hemsö 15 900 797

Landskrona Borstahusen 

1:8-9
nov-15

DP: Skola/Idrott.

(Skola, privat aktör)
Hemsö 22 900 200

Helsingborg Klövholmen 1 maj-15
DP: Förskola/Skola.

(F-6, 140 elever, privat aktör)
Klövholmen Fastighets AB 4 444 833

Helsingborg Berga 1:8, del 

av
mar-15

DP: Förskola.

(Förskola, 5 av, 80 elever, privat aktör)
Göran Ström Fastigheter 2 250 1 000

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Sjöbo Lövestad 46:14, del av dec-14
DP: Skola/Idrott.

(Ny sporthall i anslutning till Lövestad skola)
Sjöbohem 3 390 40

Kristianstad Infanteristen 6-7 maj-17 DP: Padel- och racketverksamhet. Kristianstad Rackethall 6 139 275

Hörby Ludvigsborg 1:12, del 

av
maj-17

DP: Idrottshall.

(Allaktivitetshall)

Intresseföreningen 

Ludvigsborgshallen
6 600 50
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Vid markanvisningar utgår priserna generellt från ”projekterad/planerad” byggrätt vilket inte nödvändigtvis 

sammanfaller med den i detaljplanen tillåtna byggrätten. Vad gäller tomtmark för skola/förskola är det 

emellertid av mindre vikt då pris ofta utgår från tomtarea, snarare än möjlig BTA (särskilt vad gäller 

”fristående” objekt).  

Priserna ovan avser laga kraftvunnen detaljplan (eller förutsätter att detaljplan vinner laga kraft). 

Fastigheterna/objekten avser, såvitt känt (och då inte annat anges), ”byggklar mark” där det inte tillkommer 

några ytterligare kostnader för köparen (som gatukostnadsersättning eller dylikt). Då specifika villkor i 

exploaterings-/markanvisningsavtal inte är kända förutsätts att kostnads- och ansvarsfördelningen mellan 

kommun och exploatör följer den normala (jämför ”Grundförutsättningar för värdering av byggrätt” i avsnitt 1 

ovan). 

För priser fastställda i markanvisningsavtal gäller att dessa generellt indexeras (Fastighetsprisindex, 

Entreprenadindex eller dylikt) fram till faktisk överlåtelse. 

Resultat 

Urvalet relevanta objekt i Ängelholm är klart begränsat, men ser man till noteringarna inom Öresunds- och 

Helsingborgsregionen kan i huvudsak noteras: 

Tomtarea ca 200 – 1 250 kr/kvm tomtarea, genomsnitt kring 640 kr/kvm tomtarea 

BTA ca 1 400 – 3 200 kr/kvm BTA, genomsnitt kring 2 250 kr/kvm BTA 

I princip samtliga noteringar ovan utgår från pris i kr/kvm tomtarea. För de objekt där 

planerad/faktisk bebyggelse är känd, eller rimligen kan antas baserat på tillgängliga 

uppgifter, kan tomtmarkspriserna emellertid räknas om till prisintervallet ovan.   

Antal barn ca 15 000 – 35 000 kr/barn, genomsnitt kring 27 500 kr/barn 

Avser verksamheter där antalet barn/elever är känt eller rimligen kan antas (vad gäller 

förskoleverksamheter används ett nyckeltal om 15-20 barn/avdelning)  

Vad gäller försäljningar av mark/byggrätt för ”renodlade” idrottsändamål ligger dessa generellt lägre än 

ovanstående intervall (dock ett mycket begränsat urval, vilket även gäller för objekt där detaljplan möjliggör 

såväl skola/förskola som idrott).   

Den stora prisskillnaden kan sannolikt till viss del förklaras av att det är stor skillnad i hur pass rationellt de 

olika tomterna utnyttjas, det vill säga hur stor bebyggelse som uppförs i relation till tomten i övrigt. 

Vidare bör man ha i åtanke att säljaren inte nödvändigtvis har ett ”vinstmaximerande” syfte vid försäljningen 

av tomtmark för skola/förskola (till exempel då säljaren är en kommun och etablering av en skola/förskola 

kan ses som en nödvändighet för att möjliggöra övrig exploatering inom området).  

Beaktat det begränsade jämförelsematerialet är det svårt att se någon tydlig trend vad gäller prisutveckling. 

Marknaden för samhällsfastigheter (vård/skola/omsorg) har emellertid utvecklats starkt under senare år och 

beaktat den demografiska utvecklingen torde detta, åtminstone till viss del, ”spilla över” på marknaden för 

byggrätter. Vidare har det noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl offentliga som privata aktörer, att 

åsätta mark för skola/förskola ett rimligt marknadsvärde (motsvarande har förvisso inte noterats för idrott, 

men detta utgör en mycket nischad marknad). Inom flera delmarknader bedöms detta leda till högre priser 

än vad som tidigare noterats.  
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Vad gäller tomtmark för skola/förskola bedöms lägesfaktorn vara av mindre vikt såtillvida det finns ett 

tillräckligt ”kundunderlag” i närområdet, vilket det bedöms finnas i Hjärnarp.  

Då planerat/faktiskt projekt inom värderingsobjektet avser vidareutveckling av befintlig verksamhet inom 

Söndrebaljs Skola förutsätts att tomtarean är erforderlig för detta behov.   

Att värderingsobjektet utgör ”tillskottsmark” till befintlig verksamhet begränsar marknadsförutsättningarna (i 

praktiken finns det endast en sannolik köpare). Att uppföra en idrottshall kompletterar skolverksamheten, 

samt medför möjlighet till intäkter från ”externa” verksamheter, men betalningsvilja-/förmåga för denna typ av 

verksamhet bedöms som begränsad.  

Ortsprismetoden bedöms därmed sammantaget – för värderingsobjektet som helhet – ge ett värde kring 

300 – 400 kr/kvm tomtarea. 

Möjligheten att avyttra byggrätter för skola/förskola/idrott ”på spekulation” bedöms emellertid som starkt 

begränsade. Värdebedömningen ovan förutsätter därmed att tomten säljs till en egenanvändare (privat aktör 

eller Ängelholms Kommun) alternativt att det inför försäljning har tecknats ett långt hyresavtal (minst 15 år) 

med en etablerad operatör.  

Exploateringskalkyl 

För mark och byggrätter för olika typer av allmänt ändamål, som skola/förskola/idrott, bedöms 

exploateringskalkylen inte vara tillämpbar (specifika marknads-/exploateringsförutsättningar, mark/byggrätt 

förvärvas inte ”på spekulation”, d.v.s. med kommersiella förutsättningar som t.ex. bostäder eller 

kontor/handel).  

Vidare gäller att eventuella ”externa” hyresavtal ofta tecknas på åtminstone 15 – 20 år där hyran fastställs 

utifrån den totala investeringskostnaden, inklusive markförvärv (och vinst/risk), vilket medför ett visst 

cirkelresonemang.  
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetod    ca 300 – 400 kr/kvm tomtarea  

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet – 

byggrätter för skola och idrott inom del av Ängelholm Söndrebalj 7:2 – vid värdetidpunkten till: 

 

 350 kr/kvm tomtarea 
Trehundrafemtio kronor per kvadratmeter tomtarea 

 

 

Uppdelning på olika ändamål 

Vid en uppdelning på skola respektive idrott bedöms det som rimligt med marknadsvärde enligt följande:  

- Skola 500 kr/kvm tomtarea  

- Idrott  200 kr/kvm tomtarea 

OBS. Tomtarea har inte fastställts, men det förutsätts att respektive tomt är av tillräcklig storlek för den 

planerade verksamheten (med avseende på riktlinjer för ”friyta” och dylikt).  

 

 

 

 

Malmö 2020-04-15 

                                                    

Thomas Green     
Civilingenjör Lantmäteri     
av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare  
 

Bilagor 

Bilaga Utdrag ur fastighetsregistret 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

ÄNGELHOLM SÖNDREBALJ 7:2 2019-03-05 2019-10-03 12:38 2020-03-06
Nyckel: 120722745
UUID: 909a6a60-80ea-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Hjärnarp
Distrikt: Hjärnarp

ADRESS
Adress
Bjäredalsvägen 1026
266 97 Hjärnarp

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6242929.7 371955.1
3 6242798.8 370299.9
5 6242633.5 371000.2

AVSKILD MARK
Beteckning
ÄNGELHOLM HARNACKA 4:105
ÄNGELHOLM SÖNDREBALJ 7:4, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14, 7:16, 7:17, 7:18, 7:19, 7:20, 7:21, 7:24, 7:25, 7:26, 7:27, 7:28, 7:29, 7:30, 7:31, 7:32, 7:33, 7:34,
7:35, 7:36, 7:37, 7:38, 7:39, 7:40, 7:41, 7:42, 7:43, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:48, 7:49, 7:50, 7:51, 7:52, 7:53, 7:54, 7:55, 7:56, 7:57, 7:58, 7:59, 7:60, 7:61,
7:62, 7:63, 7:64, 7:65, 7:66, 7:67, 7:68, 7:69, 7:70, 7:71, 7:72, 7:73, 7:74, 7:75, 7:94, 7:95, 7:96, 7:97, 7:98, 7:99, 7:100, 7:101, 7:102, 7:103, 7:104, 7:105,
7:106, 7:107, 7:108, 7:109, 7:110, 7:111, 7:112, 7:113, 7:114, 7:115, 7:116, 7:117, 7:118, 7:119, 7:120, 7:121, 7:122, 7:123, 7:124, 7:125, 7:126, 7:127,
7:128, 7:129, 7:130, 7:131

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 1 097 426 kvm 1 097 426 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0977
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 ÄNGELHOLM
Köp: 1977-03-14
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 14/10462

1/1 1977-03-30 77/628

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: LEDNING MM 1970-01-28 70/411
2 Avtalsservitut: ELLEDNING MM 1976-03-24 76/3773
3 Nyttjanderätt: OMRÅDE 1998-10-19 98/7159
4 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen
1966-07-06 66/3195

5 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1966-06-15 66/2908

6 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1966-07-06 66/3194

7 Avtalsservitut: ELLEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1976-04-07 76/4168

8 Avtalsservitut: LEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

2006-09-22 06/35541

9 Nyttjanderätt: JORDKABEL MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1970-07-01 70/3484

10 Avtalsservitut: ELLEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen D-2018-00469927:1

1938-03-02 38/222

11 Nyttjanderätt: JORDKABEL MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen D-2018-00469927:1

1970-07-01 70/3483

12 Avtalsservitut: ELLEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen D-2018-00469927:1

1976-04-07 76/4169

13 Avtalsservitut: MARK FÖR BUSSKUR
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen D-2018-00469927:1

1997-12-17 97/12252

14 Avtalsservitut: DAGVATTENLEDNINGAR
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen D-2018-00469927:1

2000-01-27 00/723

15 Avtalsservitut: VAledningar
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen D-2018-00469927:1

2015-02-03 D-2015-00042007:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
GAS Last Ledningsratt 1182-351.1
Anmärkning: VISSA FASTIGHETER UPPLÅTER ENBART VÄG ÄNDRAD STRÄCKNING INOM BÅSTAD FRESTENSFÄLLA 3:1,NIDINGSTORP
1:12,ÄNGELHOLM SKÖRPINGE 7:2,10:7,10:11,ÅVARP 1:10,3:1 SE AKT 1182-351 DEL 4 LEDNINGSRÄTTEN FORTSÄTTER SOM 1380-86/29.1 INOM
N-LÄN.
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1182-712.1
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RÄTTIGHETER
AVLOPP Last Officialservitut 11-HJÄ-540.2
VATTENLEDNING Förmån Officialservitut 11-HJÄ-768.1
AVLOPP Last Ledningsratt 11-HJÄ-787.1
AVLOPP Last Ledningsratt 11-HJÄ-839.1
VÄG Förmån Officialservitut 11-HJÄ-853.1
ELLEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-38/222.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 11-IM5-66/2908.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 11-IM5-66/3194.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 11-IM5-66/3195.1
LEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-70/411.1
ELLEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-76/3773.1
ELLEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-76/4168.1
ELLEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-76/4169.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1292-1489.1
VÄG Last Officialservitut 1292-2184.1
UTRYMME Last Officialservitut 1292-2299.1
VATTEN Last Ledningsratt 1292-2325.1
AVLOPP Last Ledningsratt 1292-2325.2
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1292-2631.1
LEDNING MM Last Avtalsservitut 1292IM-06/35541.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/11158.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/11169.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/14294.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/3032.1
Anmärkning: BEVILJAD 14/5521
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5483.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5493.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5499.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5506.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5508.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5513.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5529.1
GÅNGVÄG MM Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5981.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/5988.1
GÅNGVÄG MM Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/6004.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/6005.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/6020.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/6045.1
OMRÅDE Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/6965.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/6974.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/6977.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/6985.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/8602.1
GÅNG OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 1292IM-14/8606.1
DAGVATTENLEDNINGAR Last Avtalsservitut 12-IM12-2000/723.1
MARK FÖR BUSSKUR Last Avtalsservitut 12-IM12-97/12252.1
GÅNGVÄG,CYKELVÄG,LEDNINGAR Förmån Avtalsservitut D201400416174:1.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut D201400443044:1.1
VA-LEDNINGAR Last Avtalsservitut D201500042007:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: SÖNDREBALJ 7:2, DEL AV, M FL, ÄNDR 1990-05-15

Genomf. start: 1990-06-07
Genomf. slut: 1995-06-06

1182-P90/0515

Detaljplan: SÖNDREBALJ 7:62 2005-06-21
Laga kraft: 2005-07-08
Genomf. start: 2005-07-09
Genomf. slut: 2010-07-08
Registrerad: 2005-11-23

1292-P05/102

Detaljplan: HARNACKA 4:5, DEL AV, MM 2002-02-26
Laga kraft: 2002-03-28
Genomf. start: 2002-03-29
Genomf. slut: 2007-03-28

1292-P02/67

Detaljplan: UGGLEHUSGATAN(DEL AV SÖNDREBALJ 7:2), ÄNDR Avregistrerad 1988-05-17
Senast ajourföring: 2005-11-23

1182-P88/0517

Detaljplan: DEL AV SÖNDREBALJ 7:2 M FL(FÖRSKOLA), HJÄRNARP 2013-05-27
Laga kraft: 2013-06-25
Genomf. start: 2013-06-26
Genomf. slut: 2018-06-25
Registrerad: 2013-09-03

1292-P220
1292 DP 1062

Byggnadsplan 1980-02-18
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2017-10-20

11-HJÄ-849

Byggnadsplan 1979-06-01
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2013-10-31

11-HJÄ-838

Delområde för andra anm.: DELVIS UPPHÄVD(INOM SÖNDREBALJ 7:2)SE AKT 1182-P96/1119
Detaljplan: HJÄRNARP 3:23 M FL, HJÄRNARP 2011-07-04

Laga kraft: 2011-08-10
Genomf. start: 2011-08-11
Genomf. slut: 2016-08-10
Registrerad: 2011-09-27

1292-P186
1292 DP 1035

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2015-12-02 L1986:4784

12000000171247
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Fornlämning Registrerad: 2013-05-27 L1986:5261

12000000145978
Fornlämning Registrerad: 2013-05-27 L1986:5293

12000000146738

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
266979-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
7 984 000 SEK 7 984 000 SEK 1019986 kvm
Ingående värden Värde Areal
Skogsmark 561 000 SEK 9 ha
Åkermark 7 423 000 SEK 83 ha
Övrig mark 8 ha
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0977
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 ÄNGELHOLM

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet åkermark 44665267
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
7 423 000 SEK 83 ha 12048
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
9 000 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Värderingsenhet skog 44663267
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
561 000 SEK 9 ha 1204
Värde före ev. justering Bonitet
680 000 SEK
Virkesklass Virkesförråd Godhetsklass
4 177 kbm/ha
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
266980-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556089-7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG

1/1 Ägare till byggnad å Övriga aktiebolag

Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
272134-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
77440 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0977
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 ÄNGELHOLM

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
ÄNGELHOLM SÖNDREBALJ GA:1
ÄNGELHOLM HJÄRNARP GA:4
ÄNGELHOLM HUNTLY GA:1
ÄNGELHOLM SKORSTENSGÅRDEN GA:1
Samfälligheter Andel
ÄNGELHOLM BJÄLLEGÅRDEN S:1 37/144Mantal
ÄNGELHOLM HARNACKA S:1 1/14Mantal
ÄNGELHOLM HJÄRNARP S:1 149/336Mantal
ÄNGELHOLM HJÄRNARP S:3 331/1008Mantal
ÄNGELHOLM KYRKOGÅRDEN S:4 1/16Mantal
Anmärkning: KYRKOGÅRDEN 7:30 ANDEL I KLOFVEMOSSE(AKT 1292-
2018/9)

SKATTETAL
DESSUTOM SKATTETAL I ANNAT SKIFTESLAG:BJÄLLEGÅRDEN
37/144(3:6,3:14),HJÄRNARP 1/23(6:17),TURAGÅRDEN 1/14(10:10)
Skattetal Typ av skattetal
3/8 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Laga skifte AV INRÖSNINGSJORD, Littera: GA 1848-01-28 11-HJÄ-63
Delning AV UTMARK, Littera: A 1868-12-28 11-HJÄ-126
Delning AV TORVJORD, Littera: L 1874-12-28 11-HJÄ-143

Dnr 2021/330 Bilaga 2



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING ÄNGELHOLM SÖNDREBALJ 7:2 Sidan 4 av 4
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2020-03-08 18:24

ÅTGÄRDER
Fastighetsreglering 1977-03-11 11-HJÄ-791
Fastighetsreglering 1979-03-30 11-HJÄ-833
Fastighetsreglering FIG 1,2 1980-03-07 11-HJÄ-851
Fastighetsreglering FIG 1 1981-10-23 11-HJÄ-881
Ledningsåtgärd 1987-09-25 1182-351
Ledningsåtgärd 1990-01-26 1182-569
Fastighetsreglering 1990-08-17 1182-616
Fastighetsreglering FIG 1 1991-03-01 1182-651
Fastighetsreglering FIG 1,2 1991-04-26 1182-689
Fastighetsreglering 1991-10-23 1182-712
Fastighetsreglering 1994-11-18 1182-976
Fastighetsreglering 1996-09-25 1182-1073
Anläggningsåtgärd 1999-05-21 1292-1280
Ledningsåtgärd 2002-06-10 1292-1489
Anläggningsåtgärd 2003-07-11 1292-1551
Fastighetsreglering 2006-03-16 1292-1765
Fastighetsreglering 2007-03-23 1292-1813
Fastighetsreglering 2007-05-28 1292-1882
Fastighetsreglering 2010-06-07 1292-2101
Anläggningsåtgärd 2011-09-13 1292-2184
Fastighetsreglering 2012-02-27 1292-2299
Fastighetsreglering 2012-03-22 1292-2275
Ledningsåtgärd 2012-08-23 1292-2325
Fastighetsreglering 2016-03-08 1292-2488
Ledningsåtgärd 2018-08-08 1292-2631
Fastighetsreglering 2018-09-26 1292-2018/9

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-HJÄRNARP SÖNDREBALJ 3,4:2 1917-06-05
L-HJÄRNARP SÖNDREBALJ 7:2 1991-09-25 1183-927

URSPRUNG
ÄNGELHOLM SÖNDREBALJ 7:1
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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SERVITUTSAVTAL 
 
   
Härskande fastighet: Ängelholm Söndrebalj 7:2   
 
  Ängelholms kommun  (212000-0977)  

 Östra vägen 2 
  262 80 Ängelholm 
   
Tjänande fastighet: Ängelholm Söndrebalj 11:1  
 
  AB Ängelholmslokaler  (556851-4557) 
  Box 1045   
  262 21 Ängelholm 
  
Tidigare avtal: 
Detta servitutsavtal ersätter tidigare servitut för gång- och cykelväg (IM 2014/3032), se bilaga 1. 
Den aktuella gång- och cykelvägen har i samband med byggnation av ny idrottshall 
omlokaliserats. Parterna är överens om att servitutsavtal (IM 2014/3032) upphör att gälla vid 
tecknandet av detta avtal. 
 
Upplåtelse 
Tjänande fastighet upplåter härmed rätt för härskande fastighet att för gång- och cykelväg, 
nyttja med rött markerat, 2 meter brett område på kartor, sida 3.  
 
Ägare till härskande fastighet äger rätt att: 

 
inom servitutsområdet anlägga, bibehålla och underhålla gång- och cykelbana. Området ska vara 
tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik. 
 
Ägare till tjänande fastighet förbinder sig: 

 
a) att inte gräva, schakta eller spränga i sådan närhet av servitutsområdet att gång- och 

cykelbanan riskerar att skadas. 
 

b) att vid eventuell framtida utbyggnad av skola bekosta nödvändig flytt av gång- och 
cykelvägen till intilliggande allmän plats enligt gällande detaljplan. 

 
Ägare till härskande fastighet förbinder sig: 

 
a) att tillse att anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utförs på sådant sätt att 

minsta möjliga skada, intrång eller olägenhet uppstår. 
 
b) att efter arbetenas avslutande tillse att berörd mark, vägar och andra anläggningar i 

anslutning till servitutsområdet återställs i det skick som var före arbetenas påbörjande. 
 

c) att underhålla gång- och cykelvägen 
  
Ersättning  
Ingen ersättning utgår för upplåtelsen 
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Inskrivning:  

Servitutshavaren får på egen bekostnad låta inskriva detta avtal. Innan sådan inskrivning sker, är 
ägare till tjänande fastighet skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav göra förbehåll 
för servitutsupplåtelsen. 

 

Övrigt   

Tvister med anledning av detta kontrakt eller härledda från kontraktet ska avgöras i allmän 
domstol. 
 
Detta servitutsavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
  
 
Ängelholm 2022-   Ängelholm 2022- 
För Söndrebalj 11:1   För Söndrebalj 7:2 
AB Ängelholmslokaler   Ängelholms kommun 

   
 

………………………………  …………………………… 
     
     
 
………………………………  ……………………………. 
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SERVITUTSAVTAL 
 
   
Härskande fastighet: Ängelholm Söndrebalj 11:1  
 
  AB Ängelholmslokaler  (556851-4557) 
  Box 1045   
  262 21 Ängelholm 
   
Tjänande fastighet:  

Ängelholm Söndrebalj 7:2   
 
  Ängelholms kommun  (212000-0977)  

 Östra vägen 2 
  262 80 Ängelholm 
 

  
Upplåtelse 
Tjänande fastighet upplåter härmed rätt för härskande fastighet att nyttja rött markerat område på 
karta, sida 3, för fördröjningsmagasin,.  
 
Ägare till härskande fastighet äger rätt att: 

 
inom servitutsområdet anlägga, bibehålla och underhålla fördröjningsmagasin om 1 200 m² med 
tillhörande ledningar, se karta sida 3. 
 
Ägare till tjänande fastighet förbinder sig: 

 
a) att inte gräva, schakta eller spränga i sådan närhet av servitutsområdet så att magasinet 

riskerar att skadas. 
 

b) att vid eventuell framtida utbyggnad av bostäder öster om Söndrebalj 11:1 bekosta för 
bostadsområdet nödvändig utökning av magasinet. 

 
Ägare till härskande fastighet förbinder sig: 

 
a) att tillse att anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utförs på sådant sätt att 

minsta möjliga skada, intrång eller olägenhet uppstår. 
 
b) att efter arbetenas avslutande tillse att berörd mark, vägar och andra anläggningar i 

anslutning till servitutsområdet återställs i det skick som var före arbetenas påbörjande. 
 

c) att underhålla fördröjningsmagasinet 
 

d) att efter överenskommelse med Harnacka (Söndrebalj)-Kärragårda dikningsföretag, ta 
skälig del i dikningsföretagets underhållskostnader utefter den nytta och belastning 
utloppet från fördröjningsmagasinet medför. 

  
Ersättning  
Ingen ersättning utgår för upplåtelsen. 
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Inskrivning:  

Servitutshavaren får på egen bekostnad låta inskriva detta avtal. Innan sådan inskrivning sker, är 
ägare till tjänande fastighet skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav göra förbehåll 
för servitutsupplåtelsen. 

 

Övrigt   

Tvister med anledning av detta kontrakt eller härledda från kontraktet ska avgöras i allmän 
domstol. 
 
Detta servitutsavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
  
 
Ängelholm 2022-   Ängelholm 2022- 
För Söndrebalj 11:1   För Söndrebalj 7:2 
AB Ängelholmslokaler   Ängelholms kommun 

   
 

………………………………  …………………………… 
     
     
 
………………………………  ……………………………. 
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SERVITUTSAVTAL 
 
   
Härskande fastighet: Ängelholm Söndrebalj 7:2  
 
  Ängelholms kommun  (212000-0977)  

 Östra vägen 2 
  262 80 Ängelholm 
 
   
Tjänande fastighet: Ängelholm Söndrebalj 11:1   
 
   

AB Ängelholmslokaler  (556851-4557) 
  Box 1045   
  262 21 Ängelholm 
 

  
Upplåtelse 
Tjänande fastighet upplåter härmed rätt för härskande fastighet att nyttja rött markerat område på 
karta, sida 3, för dagvattenledning. Upplåtet utrymme är 2 meter brett med ledningen i mitten. 
 
Ägare till härskande fastighet äger rätt att: 

 
inom servitutsområdet bibehålla, underhålla och förnya dagvattenledning. 
 
Ägare till tjänande fastighet förbinder sig: 

 
a) att inte gräva, schakta eller spränga i sådan närhet av servitutsområdet så att ledningen 

riskerar att skadas. 

 
Ägare till härskande fastighet förbinder sig: 

 
a) att tillse att anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utförs på sådant sätt att 

minsta möjliga skada, intrång eller olägenhet uppstår. 
 
b) att efter arbetenas avslutande tillse att berörd mark, vägar och andra anläggningar i 

anslutning till servitutsområdet återställs i det skick som var före arbetenas påbörjande. 
  
Ersättning  
Ingen ersättning utgår för upplåtelsen. 
 

Inskrivning:  

Servitutshavaren får på egen bekostnad låta inskriva detta avtal. Innan sådan inskrivning sker, är 
ägare till tjänande fastighet skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav göra förbehåll 
för servitutsupplåtelsen. 

 

Övrigt   

Tvister med anledning av detta kontrakt eller härledda från kontraktet ska avgöras i allmän 
domstol. 
 

UTKAST

Dnr 2021/330 Bilaga 5



Detta servitutsavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
  
 
Ängelholm 2022-   Ängelholm 2022- 
För Söndrebalj 11:1   För Söndrebalj 7:2 
AB Ängelholmslokaler   Ängelholms kommun 

   
 

………………………………  …………………………… 
     
     
 
………………………………  ……………………………. 
     
     
      
  UTKAST

Dnr 2021/330 Bilaga 5



 
 

Kartorna kommer att kompletteras efter att fastighetsbildning är klar. Detta är endast exempel. 

UTKAST

Dnr 2021/330 Bilaga 5



Dnr 2021/330 1(2) 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering 
 
Denna överenskommelse om fastighetsreglering har ingåtts mellan ägarna av: 
 
Ängelholm Söndrebalj 7:2   
Ängelholms kommun   (212000-0977) 
262 80 Ängelholm 
 
och 
 
Ängelholm Söndrebalj 11:1  

Ängelholmslokaler AB                                                   (556851-4557)  
Box 1045 
262 21 Ängelholm 
 
Ägarna till berörda fastigheter är överens om följande: 
 
 Fastighetsreglering  
Från Söndrebalj 11:1 överförs figur 1, med blått markerat på kartskiss nedan, till Söndrebalj 7:2.  
Berört område är utlagt som allmän plats i gällande detaljplan för Söndrebalj 11:1 m.fl. Hjärnarp 
(DP 1122). 
 
 

 
 
 
 
Ersättning    
Ingen ersättning utgår för överlåtelsen.  

 
Tillträde  
Tillträde sker när förrättningen vunnit laga kraft.  
 

Bilaga 6



Dnr 2021/330 2(2) 

 

Ansökan om förrättning   
Ängelholms kommun ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningen. AB Ängelholmslokaler 
biträder härmed ansökan.  
 
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt och 
en bifogas med ansökan till Lantmäteriet. 
 
 
 
Ängelholm 2022 -    Ängelholm 2022- 
 
För Ängelholm Söndrebalj 7:2  För Ängelholm Söndrebalj 11:1 
Ängelholms kommun   AB Ängelholmslokaler 
 
 
 
 
 
……………………………………  ………………………………. 
 
     
 
 
……………………………………  ………………………………. 
 
 
 
 
     
 

Bilaga 6



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 194 Dnr. KS 2019/317 

Antagande av Detaljplan Klitterbyn 2 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-11-11 § 204 att meddela positivt planbesked samt 
att pröva planläggning av området för både bostäder och centrumverksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 8 februari 2022 att godkänna ett förslag till 
detaljplan för granskning. Granskning har nu genomförts och redovisas i upprättat 
granskningsutlåtande. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom planområdet. För en flexibel 
markanvändning med möjlighet till lokal service och tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning c-centrum. I övrigt är syftet att säkerställa en utformning 
enligt huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial i planbeskrivningen samt 
säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering. 

Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande för detaljplanen meddelat 
att aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens granskningsyttrande för 
översiktsplanen övergick handläggningen från standard till utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 
• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 26 maj 2022 
• Bilaga 2, Planbeskrivning den 26 maj 2022 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 19 januari 2022 
• Bilaga 4, Granskningsutlåtande den 26 maj 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Torbjörn Nilsson, Planarkitekt 

Yrkande 
Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Karl-Erik Asp (M), Charlotte Engblom Carlsson 
(L), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD) och Patrik Olsson (SD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta detaljplanen. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 152 Dnr. KS 2019/317 

Antagande av Detaljplan Klitterbyn 2 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-11-11 § 204 att meddela positivt planbesked samt 
att pröva planläggning av området för både bostäder och centrumverksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 8 februari 2022 att godkänna ett förslag till 
detaljplan för granskning. Granskning har nu genomförts och redovisas i upprättat 
granskningsutlåtande. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom planområdet. För en flexibel 
markanvändning med möjlighet till lokal service och tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning c-centrum. I övrigt är syftet att säkerställa en utformning 
enligt huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial i planbeskrivningen samt 
säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering. 

Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande för detaljplanen meddelat 
att aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens granskningsyttrande för 
översiktsplanen övergick handläggningen från standard till utökat förfarande. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 
• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 26 maj 2022 
• Bilaga 2, Planbeskrivning den 26 maj 2022 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 19 januari 2022 
• Bilaga 4, Granskningsutlåtande den 26 maj 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Torbjörn Nilsson, planarkitekt 

Yrkande 
Ordförande Robin Holmberg (M) yrkar att anta detaljplanen samt 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att uppdra Huvuduppdrag Samhälle att revidera planbeskrivningen genom att 
förtydliga de delar som avser erosions och översvämningsrisk. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta detaljplanen, samt 
 
att  uppdra Huvuduppdrag Samhälle att revidera planbeskrivningen genom att 
förtydliga de delar som avser erosions och översvämningsrisk. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planarkitekt 
Torbjörn Nilsson 
0431-87 000 
plan@engelholm.se 

Till: Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienummer: SBN 2019/172 
Ytterligare dnr: KS 2019/317, PL 17-2019 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-06-17 
 

Antagande av detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-11-11 § 204 att meddela positivt planbesked samt 
att pröva planläggning av området för både bostäder och centrumverksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 8 februari 2022 att godkänna ett förslag till 
detaljplan för granskning. Granskning har nu genomförts och redovisas i upprättat 
granskningsutlåtande. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av bo-
stadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom planområdet. För en flexibel mar-
kanvändning med möjlighet till lokal service och tillfällig övernattning prövas även 
markanvändning c-centrum. I övrigt är syftet att säkerställa en utformning enligt 
huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial i planbeskrivningen samt säkerställa 
en ändamålsenlig dagvattenhantering. 

Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande för detaljplanen meddelat 
att aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens granskningsyttrande för översikts-
planen övergick handläggningen från standard till utökat förfarande. 
 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 

• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 26 maj 2022 

• Bilaga 2, Planbeskrivning den 26 maj 2022 

• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 19 januari 2022 

• Bilaga 4, Granskningsutlåtande den 26 maj 2022 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Utredning 
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området redovisat 
som ”pågående markanvändning bostäder” på mark- och vattenanvändningskartan. 
På digital karta redovisas delar av befintlig bebyggelse som befintlig verksamhets-
bebyggelse. 

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare i detaljplan DP 1036 utan kvarva-
rande genomförandetid. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En mil-
jökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Området är redan idag planlagt 
och ianspråktaget för bebyggelse. I planbeskrivningen redovisas bland annat aspek-
ter kring riksintressen, dagvatten, översvämningsrisk samt vägtrafikbuller. 

Detaljplanen bedöms, genom den förtätning den innebär, medföra en mer effektiv 
markanvändning och därigenom bidra positivt till möjligheterna att uppfylla miljö-
mål. De sociala konsekvenserna av förslaget bedöms som positiva utifrån att områ-
det får en god tillgänglighet, en trafiksäker miljö för barn att röra sig närmast bostä-
derna, en integration av en annan bostadstyp än vad som finns på platsen och i 
dess omgivning idag samt bidra till att uppfylla kommunens bostadspolitiska mål 
om fler bostäder. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta detaljplanen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del  
 
att  förklara beslutspunkten som omedelbart justerad. 
 

Pernilla Fahlstedt 
Chef Samhälle 

Anna Thott 
Verksamhetschef 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 
• Kommunstyrelsen 



    
  GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
  2022-05-26 Dnr KS 2019/317 
   SBN 2019/172 
   PL 2019-0017 
  
    
  
 
 
 
  

 
 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 

 

Detaljplan för Klitterbyn 2 m fl, 
Havsbaden, Ängelholm, Ängelholms 
kommun  
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 19 januari 2022. I 
samrådsredogörelsen redovisas och kommenteras inkomna synpunkter. De 
kompletteringar av planhandlingarna som gjordes efter samrådet redovisas 
också sammanfattade i samrådsredogörelsen. 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning den 21 februari 2022 till 
och med den 23 mars 2022. Förslaget har hållits tillgängligt på 
www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm, samt i stadshuset.  
Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 21 februari 2022. 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2022-02-22 
 Öresundskraft AB, 2022-02-25 
 Länsstyrelsen, 2022-03-18 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Lantmäteriet, 2022-03-08 
 Nennes 5, 2022-03-23 
 Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2022-03-23 
 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan.  

MYNDIGHETER  
Länsstyrelsen, 2022-03-18 
Redogörelse för ärendet 
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Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom planområdet. För en 
flexibel markanvändning med möjlighet till lokal service och tillfällig 
övernattning prövas även markanvändning C-centrum. I övrigt är syftet att 
säkerställa en utformning enligt huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial 
samt säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering. Kommunen bedömer att 
planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Planprocessen genomförs 
med ett utökat förfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken (MB). Under samrådet hade länsstyrelsen formella synpunkter 
angående: riksintresse för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv, risk för 
översvämning, risk för erosion, buller och markföroreningar. 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ 
PBL. 
Kommentar: yttrandet noteras. 
 
Lantmäteriet, 2022-03-08 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-01-19) har 
följande noterats: 
Genomförandebeskrivning 
Gällande kommande servitut som ska bildas vilka beskrivs på sidan 24 så 
framgår det inte om hur dessa ska tillkomma. Det bör förtydligas om det är 
avtalsservitut eller officialservitut som planeras. Om det är ett officialservitut 
vill Lantmäteriet påpeka att servituten då prövas enligt tillämpbar lagstiftning 
och att det exempelvis finns villkor om att rättigheten ska vara av väsentlig 
betydelse för förmånsfastigheten, för att den ska kunna inrättas. 
På sidan 24 står även att tre olika markområden förslås överföras till eller från 
Klitterbyn 2. På sidan 25 nämns dock att fråga om ersättning inte bedöms 
uppkomma. Stycket om marköverföringar bör kompletteras med information 
om genomförandet är tänkt att grundas på överenskommelse/köp eller ej. Om 
något avtal inte träffas kommer Lantmäteriet vid förrättning att pröva frågan 
om ersättning. 
Kommentar: Texten i planbeskrivningen om servitut samt om att marköverföringar 
förtydligas. 

 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2022-03-23 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda detaljplan. Med 
anledning av 
detta vill NSR framföra följande: 
• I planbeskrivningen, s 22, står att ”avfallstömmande fordon kommer köra in 
och backvända (t-vändning) inom området”. NSR vill understryka att i 
samband med nybyggnation ska det inte planeras för att backvändning ska ske. 
Ytan till vänster om byggnad markerad med nr 3, ser dessutom ut att korsas av 
en gång/cykelväg varför det är ytterligare skäl till att inte planera för 
backvändning. 
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• Om byggnader markerade med nr 1, 2 och 3 i bilden till höger, antas vara 
miljörum, så bör ytan utanför nr 3 utformas som en vändzon med en diameter 
om minst 18 m. 

 
För att undvika långa dragvägar bör avfallsutrymmen placeras så nära farbar 
väg som möjligt, där det är möjligt för renhållningsfordon att stanna. För att 
ytterligare underlätta chaufförens arbete behövs även fri dragväg, utan kanter 
eller vegetation, från avfallsutrymmet fram till renhållningsfordonet. 
Avfallsutrymmen får ej blockeras av parkerade bilar eller annat som gör att 
renhållningsfordonen hindras att stanna och tömma på ett säkert sätt. 
• Det är viktigt att verksamheter och invånare inom detaljplaneområdet följer 
EU:s avfallshierarki samt att avfallshanteringen utformas på ett sådant sätt att 
den gynnar en ökad utsortering och avfallsminimering. NSR kan hjälpa till vid 
dimensionering, optimering eller vid behov av annan hjälp vid planering av 
avfallsutrymmen. Kontakta då gärna avfallsrådgivare Heidi Semenius i god tid 
innan bygglovshandlingar upprättas. 
• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska, att uppmärksamma 
frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska 
användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplanskedet. 
Man kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och planera 
för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av massor. 
• I aktuell renhållningsordning för Ängelholms kommun 
(https://nsr.se/wpcontent/ uploads/2020/12/renhallningsordning-
angelholm.pdf) finns föreskrifter kring avfallshanteringen i kommunen. Se 
bilaga 1 nedan för de viktigaste aspekterna vad gäller framkomlighet. 
Kommentar: Detaljplanen medger utrymme för vändzon så att avfallstömmande fordon 
kommer kunna köra in och vända på vändzon (utan att behöva backvända/t-vändning) 
inom området. 

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 

 
Fastighetsägare till Fastighet Nennes 5, 2022-03-23 
Det egentliga Havsbaden och de anknytande områdena Klitterbyn och 
Parallelltrapetsen utmärks av ett måttfullt markutnyttjande som ger området 
dess karaktär. Den för Klitterbyn nu gällande planen tar hänsyn till detta och 
begränsar därför byggrätten. Den byggrätt som föreslås i planförslaget är alltför 
omfattande. Den innebär en okänslig exploatering som bryter mot den 
småskaliga miljön. Behovet av bostäder har rimligen inte förändrats så, sedan 
den befintliga planen antogs, att en avvägning mellan befintliga förhållanden 

https://nsr.se/wpcontent/
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och behovet av bostäder kan falla annorlunda ut. För övrigt är det en 
avvägning som skall göras mot intresset av att bevara en unik kulturmiljö. Den 
byggnation som tillkommit sedan den förra planen antogs är inte heller 
tillräckligt varsamt utformad. När det sedan gäller byggnadernas utformning i 
delar som inte handlar om storleken så måste planförslaget kompletteras med 
föreskrifter så att nya byggnader stilmässigt passar in i stugbyn. Att märka är att 
planförslaget helt saknar föreskrifter om respekt för kulturmiljövärdena på 
plats. Med en plan utformad enligt förslaget torde en ansökan om bygglov för 
byggnader med plåttak och fasader i gult tegel eller vitputsad Minerit svårligen 
kunna avslås. 
Kommentar: Gestaltning av föreslagen bebyggelse och regleringen av denna på plankartan tar 
sin utgångspunkt i den befintliga bebyggelsens struktur och därmed kulturmiljövärden, vilket 
redovisas i planbeskrivningen. Föreslagna byggrätter bedöms som lämpliga utifrån en 
avvägning mellan befintliga förhållanden och behovet av nya bostäder. Det bedöms inte 
lämpligt att reglera materialval eller kulörer då det skulle kunna utesluta material och 
kulörer som kan vara lämpliga med hänsyn till platsens förutsättningar. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
 Texten i planbeskrivningen om servitut samt om att marköverföringar förtydligas. 

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Nennes 5 
 Fastighetsägare till Bonde 14 

 

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Nennes 5 
  

BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Nennes 5 
 Fastighetsägare till Bonde 14 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Torbjörn Nilsson 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 26 maj 2022. 
 
 
Pernilla Theselius   Torbjörn Nilsson  
Tf Planchef   Planarkitekt                
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Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas 
endast i detta specifika planärende samt vid 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 Klitterbyn 2 m fl, 
Havsbaden, Ängelholm, Ängelholms 
kommun  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

GRANSKNINGSHANDLING 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 15 februari till och med 15 
mars 2021. 
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i 
Ängelholm samt i stadshuset.  
Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 15 februari 2021. 
 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 E.ON Energidistribution AB, 2021-02-15 
 Tele2, 2021-02-15 
 Region Skåne, 2021-03-12 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Lantmäteriet, 2021-02-18 
 Skanova (TeliaCompany) AB, 2021-03-10 
 Fastighetsägare till Bonde 14, 2021-03-11 
 Öresundskraft AB 2021-03-12 
 Fastighetsägare till Nennes 5, 2021-03-15 
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2021-03-15 
 Länsstyrelsen 2021-03-31 

Inkomna yttranden med synpunkter eller frågor redovisas och kommenteras 
nedan. 
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MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen, 2021-03-31 
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för 
uppförande av bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom 
planområdet. Det ges möjlighet till service och för tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning C-centrum. I övrigt är syftet att säkerställa en 
utformning enligt huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial samt säkerställa 
en ändamålsenlig dagvattenhantering. Planförslaget innebär att befintlig 
bebyggelse inom planområdet kan ersättas av ny bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus med totalt ett fyrtiotal lägenheter. I planförslaget föreslås ett 
fyrtiotal bostäder i flerbostadshus. 
 
Inom planområdet finns idag byggnader som använts till i huvudsak 
konferensändamål. Inom planområdet finns idag inte några 
permanentbostäder. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare i detaljplan 
DP 1036 laga kraft 2011 utan kvarvarande genomförandetid. Gällande 
detaljplan tar tillvara på de värden som föregående detaljplanen för Klitterbyn 
som togs fram i mitten 1970 - talet och stod färdig 1978, Arkitekt var Peter 
Broberg i Landskronagruppen AB. Klitterbyn som ligger invid Ängelholms 
havsbad uppfördes som en turist- och konferensanläggning där de 106 
uthyrningsstugorna ligger i tätt samlade grupper med konferensanläggningen i 
centrum. Ändamålet i gällande detaljplan inom aktuellt planområde är C-
centrumändamål med syfte att bilda en egen fastighet med vissa 
utbyggnadsmöjligheter. Kompletterande byggnation inom ändamålet ska ske 
med varsamhet och anpassning till befintlig bebyggelse. En planbestämmelse 
har därför tillförts plankarta k - karaktärsdragen och värden i bebyggelsen ska särskilt 
beaktas vid ändring. För området gäller översiktsplan för Ängelholms kommun 
2035. Enligt översiktsplanen är området utpekat som pågående markanvändning 
bostäder. Av Länsstyrelsens granskningsyttrande framgår att frågor framförda i 
yttrandet gällande risk för översvämning och erosion berör nu aktuellt planområde. 
Aktuell detaljplan avviker av denna anledning från Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. 
 
Kommunen har inte tagit ställning till om att planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen. Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. 
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 
11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintressen för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv enligt 4 kap MB 
samt friluftsliv 3 kap MB  
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 § MB - 
Bjärekusten-Skälderviken [FM 01] och riksintresse för högexploaterad kust 
enligt 4 kap. 1 § och 4 § MB - sträckningen kustområdena och skärgårdarna 
från Brofjorden till Simpevarp. Sådana områden är med hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet av riksintresse. 
Planområdet har även beröring på riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
1 §och 2 § MB - Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden. 
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Vid tillämpningen av bestämmelserna ska man inte bara utgå från hur en viss 
åtgärd påverkar den närmaste omgivningen utan utifrån ett helhetsperspektiv 
på vad som är en lämplig utveckling inom kustzonen utifrån riksintressenas 
värden. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att hela planområdet planläggs som kvartersmark 
med bostäder och att kommunen i sin nu gällande översiktsplan inte pekar ut 
något utbyggnadsområde i Klitterbyn. Befintlig bebyggelse som utgör en 
stugby med konferensanläggning. Länsstyrelsen efterfrågar redovisning och 
bedömning av hur allmänhetens tillträde till området kan säkerställas, vilket är 
en viktig utgångspunkt för att tillgodose riksintresset för friluftsliv och rörligt 
friluftsliv. Samt att i en sådan redovisning behöver bedömningar även göras i 
ett större sammanhang och utgå från de värden som finns i området i sin 
helhet, samt beakta kumulativa effekter.  
 
Risk för översvämning  
Kommunen behöver beskriva och bedöma platsens förutsättningar utifrån 
risken för översvämning under bebyggelsens förväntade livslängd. När det 
gäller risken för översvämning från havet bör för havets medelvattennivå, 
IPCC:s klimatscenario RCP 8.5 (övre percentilen) eller värre scenario, 
kombinerat med högsta beräknade havsvattenstånd, beaktas i de flesta fall. När 
det gäller sannolikheten för översvämning från vattendrag är det ofta lämpligt 
att bebyggelsen lokaliseras på en nivå belägen över nivån för beräknat högsta 
flöde. Kommunen behöver därför redovisa hur planerad bebyggelse förhåller 
sig till scenarierna ovan och tydliggöra på vilket sätt beskriven skyddsvall och 
klitter skyddar mot de nivåer som scenarierna ovan kan ge upphov till.  
 
Specifikt för denna plats är en viktig aspekt hur översvämningsrisk och 
grundläggningsförhållanden kommer att påverkas av en förhöjd 
grundvattennivå. Om havsytan får en högre medelvattennivå medför det att 
grundvattennivån närmast kustlinjen stiger i motsvarande utsträckning 
eftersom jordarten huvudsakligen består av sand. Länsstyrelsen bedömer 
därför att den höjning av grundvattennivån som förväntas ske till följd av ett 
förändrat klimat kan innebära risk för översvämning av området vid kraftig 
nederbörd kombinerat med en högre medelvattennivå i havet. Då 
dagvattenutredning och de geotekniska utredningarna beaktar 
förutsättningarna i dagens klimat behöver planförslaget beakta och bedöma hur 
en förhöjd grundvattennivå kan komma att påverka risken för översvämning 
under bebyggelsens förväntade livslängd. 
 
För att säkerställa att de förutsättningar som ligger till grund för 
dagvattenutredningen kommer att finnas kvar i framtiden är det lämpligt med 
en reglering som innebär att kommunen bestämmer i detaljplanen att det krävs 
marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet (PBL 
9 kap 12§ punkt 3). Hur genomförandet av svackdiken för dagvattenhantering 
ska kunna säkerställas är otydligt. Det kan därför finnas anledning att reglera 
att svackdiken anläggs med stöd av PBL 4 kap 14§ punkt 4.  
 
Risk för erosion  
Länsstyrelsen bedömer på en övergripande nivå att planområdet inte riskerar 
drabbas av erosion i det tidsperspektiv som omfattar bebyggelsens förväntade 
livslängd. Med hänsyn till det kustnära läget och att SGU:s kartvisare redovisar 
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att det är en strand med betydande erosion, där erosionen sannolikt kommer 
att öka i framtiden, är det lämpligt att kommunen redovisar 
erosionsförhållanden och bedömning i planbeskrivningen.  
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Länsstyrelsen kan inte utläsa vilket prognosår bullerbedömningen utgår från 
för väg- och järnvägstrafik. Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader ska bullerutredningar ta hänsyn till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen. Trafikverkets senaste basprognos sträcker sig 
till 2040. Länsstyrelsen menar att bullerutredningen behöver utgå ifrån den 
senaste basprognosen för 2040 och att detta ska redogöras för i 
planbeskrivning. Värdet för buller beräknas till den gräns för byggrätt som 
planen medger i full utbyggnad, för samtliga våningsplan, och inte utifrån 
illustrationsplan.  
 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar  
Länsstyrelsen utläser ur planbeskrivning att planområdet består av en 
gårdsbyggnad/jordbruksfastighet med omland. Länsstyrelsen anser med 
bakgrund av detta att det inte går att utesluta att marken kan vara förorenad då 
det kan finnas spill av olja eller pesticider från tidigare lantbruksdrift. 
Beskrivning av vad denna mark har använts till historiskt saknas likaså en 
bedömning om eventuell markförorening. Om misstanke om förorening 
kopplad till historisk verksamhet föreligger inom planområdet bör marken 
undersökas. Om marken visar sig vara förorenad, och en efterbehandling kan 
göra marken lämplig, ska markens lämplighet säkerställas antingen innan 
planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. 
 
Finns det eller har det funnits byggnader inom planområdet som antingen är 
uppförda, renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973 så föreligger risk att 
PCB förekommer i mark. Detta behöver tas hänsyn till i den historiska 
genomgången av området och i eventuella provtagningar av mark. Även om 
PCB sedan dess har avlägsnats från byggnaderna (i enlighet med PCB-
förordningen) kan det ha spridits till fasadnära mark. Länsstyrelsen menar att 
kommande planhandlingar behöver kompletteras med uppgifter om hur 
kommunen bedömer risken för PCB i mark samt om kommunen bedömer att 
det finns behov av avhjälpandeåtgärder för att göra marken lämplig. 
 
Länsstyrelsens rådgivning  
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 
5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
 
Kulturmiljö, arkitektur och gestaltad livsmiljö  
Länsstyrelsen kan inte utläsa hur kommunen har kommit fram till 
bedömningen att den berörda bebyggelsen har ett begränsat kulturhistoriskt 
värde. Att en öppen gårdmiljö har byggts igen behöver inte vara synonymt med 
att miljöns kulturvärden gått förlorade, utan det kan vara en acceptabel 
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utveckling av verksamheten. Ett av de nationella kulturmiljömålen är att ha ett 
en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.  
 
I den byggnadsantikvariska rapporten Fritidens landskap vid kusten (2014) 
som Länsstyrelsen har tagit fram som en fördjupning till det regionala 
kulturmiljöprogrammet för Skåne, beskrivs anläggningen som särskilt 
kulturhistoriskt värdefull med motiveringen: 
Intressant variant på stugby. Dessutom Skånes största. Det var vanligt att de små 
uthyrningsstugorna fick något ”traditionellt” över sig, som faluröda träfasader eller 
”korsvirke” men här har husen också förlagts tätt, som en förtätad bymiljö. En modern 
tolkning av ”traditionellt” byggande: tätt, lågt och folkligt. 
 
Kommunen bör beskriva hur de har kommit fram till sin slutsats och hur 
enskilda och allmänna intressen har vägts samman. Nuvarande detaljplan tar 
hänsyn till miljöns kulturmiljövärden och reglerar att all tillbyggnad och 
nybyggnation ska ske varsamt och med anpassning till befintlig bebyggelse i 
form, material, färg och utförande. Dessa bestämmelser har utgått i 
detaljplaneförslaget, vilket kan innebära negativa följder för helhetsmiljön.  
 
Detaljplanen saknar kulturmiljöperspektivet i konsekvensbedömningen vilket 
behöver kompletteras. Länsstyrelsen föreslår att det görs under miljömålen 
kopplat till God bebyggd miljö eller möjligen som en del av social hållbarhet. 
Kulturmiljöer bidrar till ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. 
 
Råd om planteknik/planförfarande  
Länsstyrelsen informerar att det utifrån tydlighetskravet är bra om 
planbeskrivningen redogör för när planuppdrag gavs och vilken version av 
Boverkets planbestämmelsekatalog som detaljplanen baseras på. 
 
Länsstyrelsen påminner om att det av planbeskrivningen enligt 4 kap. 33§ ska 
framgå om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör 
det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang erinra om 
att länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 20§ gäller tillsammans med 
översiktsplanen. För planer som inte är förenliga med översiktsplanen eller 
länsstyrelsens granskningsyttrande ställer PBL krav på utökat förfarande och 
att det av kungörelse ska framgå om förslaget avviker från översiktsplanen eller 
länsstyrelsens granskningsyttrande. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust, risk 
för översvämning och erosion, hälsa och säkerhet - markföroreningar och buller, varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10 - 11§§ PBL. 
 
Kommentar:  
Med bakgrund av att Länsstyrelsen ovan meddelat att aktuell detaljplan avviker från 
Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen övergår handläggningen från 
standard till utökat förfarande. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats avseende kulturmiljövärden. 
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Planbeskrivningen förtydligas avseende riksintresse friluftsliv. 
 
Planbeskrivningen kompletteras avseende planförslagets förenlighet med översiktsplanen. 
 
Planbeskrivningen kompletteras avseende trafikbuller, ny trafikbullerutredning har tagits 
fram (prognosår 2040). 
 
Planbeskrivningen kompletteras avseende kulturmiljöperspektivet i konsekvensbedömningen. 
 
Angående Hälsa och säkerhet – markföroreningar så nämns inte något om 
”gårdsbyggnad/jordbruksfastighet med omland” i planbeskrivningen. I planbeskrivningen 
står bl a ”Före Klitterbyn uppfördes var området obebyggt.” (skog). Som anges i 
planbeskrivningen uppfördes bebyggelsen 1978, d v s efter 1973 med avseende på PCB. 
 
I Boverkets tillsynsvägledning naturolyckor under rubriken tidsperspektiv anges bland annat 
”När det gäller byggnadsverk i detaljplanen bör det vara ett minimum att beakta effekter av 
ett förändrat klimat under byggnadsverkens förväntade livslängd. För sammanhållen 
bebyggelse och samhällsstrukturer som kan väntas vara bestående längre än enstaka 
byggnader behöver kommunen förhålla sig till strukturernas förväntade livslängd.” Då 
planområdet enbart omfattar kvartersmark och inte allmän plats med t ex gatumark bedöms 
tillämpligt tidsperspektiv sträcka sig fram till år 2100. 
 
Planbeskrivningen kompletteras avseende översvämningsrisk från havet, erosion, 
översvämningsrisk från Rönne å samt översvämningsrisk framtida förhöjda 
grundvattennivåer. 
 
Plankartan kompletteras med bestämmelse om att det krävs marklov för markåtgärder som 
kan försämra markens genomsläpplighet samt bestämmelse om svackdike. Lägsta nivå för 
färdigt golv regleras till +3,5 meter. 
 
Lantmäteriet, 2021-02-18 
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:  
Plankartan är redovisad i ganska liten skala vilket gör det svårt att utläsa vilka 
bestämmelser som gäller var inom planområdet. Detta innebär att 
tydlighetskravet i 4 kap 32 § 2 st PBL inte förefaller vara uppfyllt 
tydlighetskravet och behöver därför åtgärdas.  
Under rubriken Fastighetsbildningsåtgärder på sid 19 skrivs att Klitterbyn 2 har 
andelstal i Klitterbyn ga:1. Men det skrivs inget om vilka 
fastighetsbildningsåtgärder som är tänkt att genomföras vad gäller 
gemensamhetsanläggningen. Är det ens tänkt att det ska genomföras några 
ändringar med gemensamhetsanläggningen?  
Vi eventuell avstyckning av ny fastighet från Klitterbyn 2 kommer Lantmäteriet 
att besluta om att den nya fastigheten ska anslutas till klitterbyn ga:1 med ett 
visst andelstal.  
Under rubriken Fastighetskonsekvenser på sid 19 står inget om vem som 
eventuellt ska ansöka och betala de lantmäterikostnader som uppstår vid en 
eventuell fastighetsbildning.  
Kommentar: plankartan är redovisad i skala 1:1000 vilket är vedertagen skala för de flesta 
detaljplaner. Plankartan bedöms inte så detaljrik (varken i utskrivet pappersformat, eller 
digitalt) att den skulle behöva redovisas i annan skala. Det bedöms inte nödvändigt med 
några fastighetsbildningsåtgärder för ga:1 för ett genomförande av planförslaget. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att det är fastighetsägaren till 
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Klitterbyn 2 som ska ansöka om och betala de lantmäterikostnader som uppstår vid en 
eventuell fastighetsbildning. 
 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2021-03-15 
Räddningstjänsten har följande synpunkt på planförslaget: 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området för att betjäna kvartersmark 
med markanvändning C. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med 
vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna 
ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och 
avloppverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska vara 20 
l/s. 
Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte 
överstiga 75 meter. Detta ska framgå i planbeskrivningen. Om avsteg ska göras 
från VAV P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst. 
 
Information inför byggprocessen 
Utrymning 
Utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning kan nyttjas, 
observera dock att detta inte är tillämpligt för byggnader i byggnadsklass Br2 
och Br3 (som ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten) enligt 
Boverkets Byggregler. 
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (≤11 meter) 
Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning får inte 
avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke och marken överstiga 11 
meter. Uppställningsytan ska vara minst 3 meter lång och 2,5 meter bred, 
placerad 1–1,5 meter ut från ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska 
kunna nås med stegen. Uppställningsytan bör vara hårdgjord (asfalt, grus, 
gräsarmering) men gräsmatta kan accepteras om det bedöms att denna har 
tillräcklig bärighet för att klara stegen samt vikten från två personer (totalt 
minst 250 kg). 
För förtydligande av ovanstående hänvisar räddningstjänsten till dokumentet 
Råd och anvisningar för utrymning med hjälp av räddningstjänsten som går att 
finna på rsnv.se 
 
Övriga upplysningar 
De flesta bostadsbränderna börjar på spisen. Räddningstjänsten 
rekommenderar att spisvakt och nätanslutna brandvarnare installeras vid 
nyproduktion av bostäder. 
 
Kommentar: planbeskrivningen kompletteras med information om att avståndet mellan 
brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. För att i övrigt 
beakta räddningstjänstens synpunkter har i samråd med räddningstjänsten konstaterats att 
plankartan kompletteras med en planbestämmelse ” Bygglov får inte ges för markanvändning 
c förrän erforderlig brandvattenförsörjning har kommit till stånd”. 
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LEDNINGSÄGARE 
 
Öresundskraft AB, 2021-03-12 
Elnät 
Transformatorstationen (står direkt öster om planområdet) kan försörja 
planområdet. 
Vi har ledningar som korsar Klitterbyn 2, anslutna i transformatorstationen på 
Klitterbyn 1. Krävs flyttning av våra anläggningar bekostas de av beställaren. 
Säkerhetsavstånd (brandskydd) mellan transformatorstation och brännbar 
byggnadsdel är fem meter. 
Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Ingen erinran. 
Kommentar: Eventuell flytt av befintliga kablar bekostas av exploatören. Säkerhetsavstånd 
fem meter innehålls. 
 
Skanova (Telia Company) AB, 2021-03-10 
Yttrande 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om Skanovas anläggningar. 
Exploatören kommer att bekosta eventuella undanflyttningsåtgärder eller skydd av kablar. 
 

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   

 
Fastighetsägare till Bonde 14, 2021-03-11 
Jag motsätter mig mer bebyggelse i området som begränsas av Havsbadsvägen, 
Råbockavägen, Sommarvägen och Klittervägen. Skälet är att när bygglov 
beviljades för Klitterbyn i slutet av 1970-talet gjordes det med villkoret att 
ingen ytterligare bebyggelse skulle tillåtas i framtiden, eftersom hela områdets 
tillåtna bebyggelse koncentrerades till det som idag är Klitterbyn. 
Kommentar: Kommunstyrelsen beslöt 2019-11-11 att meddela positivt planbesked samt att pröva 
planläggning av området för både bostäder och centrumverksamhet. Planområdet är detaljplanelagt sedan 
tidigare i detaljplan DP 1036 utan kvarvarande genomförandetid. 
 
Fastighetsägare till Nennes 5, 2021-03-15 
Nuvarande plan medger byggrätt 1.900 m2. Vidare föreskrivs beträffande 
byggnader en högsta totalhöjd om 9 m och högsta byggnadshöjd 5 m. Den 
nuvarande planen bygger på en balans mellan den småskaliga stugbyn och 
byggnationen på Klitterbyn 2. 
Förslaget medger byggrätt med omkring 2.800 m2 och betydligt högre 
byggnader än enligt nuvarande plan. Den täta byggnationen och de stora husen 
passar inte alls in i den fina miljö som stugbyn skapar. 
Planen bör därför medge endast byggrätt som motsvarar den som finns i dag 
och inte högre byggnader än enligt nu gällande plan. 
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Byggnader bör inte tillåtas så långt norrut som enligt nu gällande plan. 
Bebyggelsen bör i norr ha samma gränslinje mot skogen som de bredvid 
liggande stugorna längs Klitterbygatans norra sida. 
Det finns inget behov av att i norr överföra mark från Klitterbyn 1 till 
Klitterbyn 2. Med den lägre byggrätt som jag föreslår finns det i norr inom den 
befintliga fastigheten Klitterbyn 2 tillräckligt med plats för 
fördröjningsmagasin. 
Vidare bör planbestämmelser meddelas om byggnaders utformning så att de 
stilmässigt passar in i stugbyn. Det skall alltså vara fasader av stående träpanel i 
kulörer som stämmer överens med befintlig bebyggelse, alltså falurött eller 
svart, med möjlighet att utföra den nedre delen av fasaden i vit puts. 
Kommentar: Föreslagna byggrätter bedöms som lämpliga utifrån en avvägning mellan 
befintliga förhållanden och behovet av nya bostäder. Det bedöms inte lämpligt att reglera 
materialval eller kulörer på det sätt som framförs då det skulle utesluta andra material och 
kulörer som kan vara lämpliga med hänsyn till platsens förutsättningar. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
 Planbeskrivningen kompletteras med information om Skanovas anläggningar. 
 Planbeskrivningen kompletteras med information om att avståndet mellan brandpost och 

uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Plankartan kompletteras med 
en planbestämmelse ” Bygglov får inte ges för markanvändning c förrän erforderlig 
brandvattenförsörjning har kommit till stånd”. 

 Med bakgrund av att Länsstyrelsen meddelat att aktuell detaljplan avviker från 
Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen övergår handläggningen från 
standard till utökat förfarande. 

 Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats avseende kulturmiljövärden. 
 Planbeskrivningen förtydligas avseende riksintresse friluftsliv. 
 Planbeskrivningen kompletteras avseende planförslagets förenlighet med översiktsplanen. 
 Planbeskrivningen kompletteras avseende trafikbuller, ny trafikbullerutredning har tagits 

fram (prognosår 2040). 
 Planbeskrivningen kompletteras avseende kulturmiljöperspektivet i 

konsekvensbedömningen. 
 Planbeskrivningen kompletteras avseende översvämningsrisk från havet, erosion, 

översvämningsrisk från Rönne å samt översvämningsrisk framtida förhöjda 
grundvattennivåer. 

 Plankartan kompletteras med bestämmelse om att det krävs marklov för markåtgärder 
som kan försämra markens genomsläpplighet samt bestämmelse om svackdike. Lägsta 
nivå för färdigt golv regleras till +3,5 meter. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att det är fastighetsägaren till 
Klitterbyn 2 som ska ansöka om och betala de lantmäterikostnader som uppstår vid en 
eventuell fastighetsbildning 

 
 

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Nennes 5 
 Fastighetsägare till Bonde 14 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Torbjörn Nilsson 
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 19 januari 2022. 
 
 
   
Linda Svederberg  Torbjörn Nilsson 
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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SAMMANFATTNING 
Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, 
inom planområdet. Totalt i storleksordningen 
ett fyrtiotal lägenheter. För en flexibel 
markanvändning med möjlighet till lokal 
service och tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning C-centrum. I övrigt 
är syftet att säkerställa en utformning enligt 
huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial 
samt säkerställa en ändamålsenlig 
dagvattenhantering.

Planområdet omfattar delar av området 
Klitterbyn i stadsdelen Havsbaden, 
Ängelholm. Planförslaget innebär 

sammanfattningsvis att befintlig tidigare 
konferensbebyggelse kan ersättas av ny 
flerbostadshusbebyggelse.

Konsekvenserna av planförslaget bedöms 
som relativt begränsade då större delen av 
planområdet redan idag är bebyggt.

Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt 
samrådsyttrande för detaljplanen meddelat att 
aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens 
granskningsyttrande för översiktsplanen 
övergår handläggningen från standard till 
utökat förfarande.

Föreslagen bebyggelse illustrerad tillsammans med befintlig bebyggelse i Klitterbyn. Råbockavägen till vänster i bild.
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DETALJPLANEPROCESSEN
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. 
Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt 
samrådsyttrande för detaljplanen meddelat att 
aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens 
granskningsyttrande för översiktsplanen 
övergår handläggningen från standard till 
utökat förfarande.

OM DETALJPLAN 
En detaljplan styr hur mark- och 
vattenområden får användas inom ett visst 
område, exempelvis till ändamålen bostäder, 
handel eller kontor. Det går även att reglera 
utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd 
och vilket avstånd huset 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 
planförslaget och dess innebörd finns 
denna planbeskrivning. Den redovisar bland 
annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.

SAMRÅD GRANSKNING GRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

UNDERRÄT-
TELSE LAGA KRAFTKUNGÖRELSE SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE ANTAGANDE
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består vid antagandet av 
följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:1 000
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Tekniskt PM Geoteknik (Bjäre 

Entreprenad / Bjäre Markkonsult AB, 
2020-06-15).

• Markteknisk undersökningsrapport, 
MUR, (Bjäre Entreprenad / Bjäre 
Markkonsult AB, 2020-06-15).

• Utredning, dagvatten och VA (Marklaget 
AB, 2021-12-14).

• Bullerutredning (Ramboll 2021-05-27)
• PM Modellbeskrivning Rönne Å (Sweco 

2021-03-26)
• PM - Högvattenberäkningar Ängelholm 

(Sweco 2021-03-05)
• Naturvärdesinventering (Ekologigruppen 

2021-09-19).
• PM geoteknik, Geoteknisk utredning 

avseende förhöjda grundvattennivåer 
(Sweco 2021-12-20).

PLANENS SYFTE
Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, 
inom planområdet. För en flexibel 
markanvändning med möjlighet till lokal 
service och tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning C-centrum. I övrigt 
är syftet att säkerställa en utformning enligt 
huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial 
samt säkerställa en ändamålsenlig 
dagvattenhantering.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- 
och bygglagen (PBL SFS 2010:900). 

Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt 
samrådsyttrande för detaljplanen meddelat att 
aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens 
granskningsyttrande för översiktsplanen 
övergår handläggningen från standard till 
utökat förfarande. Planen förväntas kunna 
antas av Kommunfullmäktige tredje kvartalet 
2022. 

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om redovisning av detaljplan 
(BFS 2020:6).

BAKGRUND
Kommunstyrelsen beslöt 2019-11-11 
att meddela positivt planbesked samt att 
pröva planläggning av området för både 
bostäder och centrumverksamhet. Tidigare 
konferensanläggningsverksamheten bedrivs 
inte längre då befintlig bebyggelse inte är 
ändamålsenlig för detta.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar fastigheten 
Klitterbyn 2 samt en mindre del av Klitterbyn 
1. Området avgränsas av befintlig bebyggelse 
i väster och öster. Planområdet gränsar i 
söder till befintlig parkering/Råbockavägen 
och i norr mot vegetationsområde på 
fastigheten Klitterbyn 1. Planområdets areal 
är cirka 7000 kvadratmeter.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Klitterbyn 2 ägs av Fastighets 
Ab Klitterbyn 2. Klitterbyn 1 ägs av 
Bostadsrättsföreningen Klitterbyn 1.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
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.
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Området är redan idag planlagt 
och ianspråktaget för bebyggelse. I 
planbeskrivningen redovisas bland annat 
aspekter kring riksintressen, dagvatten, 
översvämningsrisk samt vägtrafikbuller.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området redovisat 
som ”pågående markanvändning bostäder” 
på mark- och vattenanvändningskartan. 
På digital karta redovisas delar av 
befintlig bebyggelse som befintlig 
verksamhetsbebyggelse.

På mark- och vattenanvändningskartan står 
bland annat:
”PRINCIPER
LOKALISERING AV BOSTÄDER
• Förtätning i centralorten och i de större tätorterna.
• Bebyggelse i huvudsak vid kollektivtrafik- och 
stationsnära läge.”

Detaljplaneförslaget bedöms utifrån ovan 
vara förenligt med översiktsplanens kartor 

och beskrivning. Dock har länsstyrelsen i sitt 
samrådsyttrande för detaljplanen meddelat att 
aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens 
granskningsyttrande för översiktsplanen 
(frågor gällande risk för översvämning och 
erosion berör nu aktuellt planområde).

Detaljplanen bedöms, genom den 
förtätning den innebär, medföra en mer 
resurseffektiv markanvändning.  Föreslagen 
markanvändning med flerbostadshus medför 
en integration av en annan bostadstyp än vad 
som finns på platsen och i dess omgivning 
idag samt bidra till att uppfylla kommunens 
bostadspolitiska mål om fler bostäder.

DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare 
i detaljplan DP 1036 utan kvarvarande 
genomförandetid. 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i samrådsområde 
hinderfria ytor för flygplatsen, inom 
riksintresse för flyget. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2 

Karta tätort, område som definieras som tätort enligt SCB markerat med blått. 
Planområdet rödmarkerat
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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. Inom 
planområdet är högsta tillåtna totalhöjd lägre 
än 20 meter varför riksintresset inte berörs.

Planområdet är beläget inom Riksintresse 
högexploaterad kust enligt Miljöbalken (MB) 
4 kap 1 § och 4 §. Enligt MB 4 kap 1 § utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter. Planförslaget bedöms 
utgöra utveckling av befintlig tätort, se karta 
på föregående sida.

Planområdet är beläget inom Riksintresse 
rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 1 § och 2 §. 
Enligt MB 4 kap 1 § utgör bestämmelserna 

inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter. Planförslaget bedöms utgöra 
utveckling av befintlig tätort, se karta tätort 
föregående sida.

Planområdet är beläget inom Riksintresse 
friluftsliv enligt MB 3 kap 6 §. Kommunens 
översiktsplan anges som principer för 
lokalisering av bostäder ”Förtätning i 
centralorten och i de större tätorterna. Bebyggelse i 
huvudsak vid kollektivtrafik- och stationsnära läge.” 
Då området redan idag är detaljplanelagd 
kvartersmark för bebyggelse bedöms 
planförslaget inte medföra någon försämring 
avseende påverkan på riksintresset, jämfört 
med dagsläget. Föreslagen detaljplan reglerar 
bebyggelsestruktur/byggrätter på ett sätt som 
bättre tillgodoser möjligheter för gående/
cyklister (däribland allmänhet) att röra sig 
genom området i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning jämfört med nu gällande 
detaljplan. Detta bedöms som positivt sett 
till riksintresseområdet som helhet och även 
utifrån kumulativa effekter.

Foto befintlig bebyggelse. Befintlig byggnad försvårar 
naturligt stråk genom området

Byggrätt/byggnad i befintlig detaljplan, 
hindrar rörelsestråk genom området.

Begränsning av byggrätter i föreslagen 
detaljplan (ovan) möjliggör för stråk 
genom området

E
nt

ré
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FÖRORDNANDEN

NATURRESERVAT
Planområdet är beläget cirka 250 meter 
nordost om ett område som är naturreservat 
enligt MB 7 kap 4 §. Då planområdet 
redan idag är detaljplanelagd kvartersmark 
för bebyggelse bedöms planförslaget 
inte medföra någon förändring avseende 
påverkan på naturreservatsområdet. 
Planområdet avvattnas inte heller i riktning 
mot naturreservatsområdet.

NATURA 2000
Planområdet är beläget cirka 250 meter 
nordost om Natura 2000 område. Då 
planområdet redan idag är detaljplanelagd 
kvartersmark för bebyggelse bedöms 
planförslaget inte medföra någon förändring 
avseende påverkan på Natura 2000 området. 
Planområdet avvattnas inte heller i riktning 
mot Natura 2000 området.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse 
inom planområdet kan ersättas av ny 
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. 
Totalt ett fyrtiotal lägenheter. För en flexibel 
markanvändning med möjlighet till lokal 
service och tillfällig övernattning prövas även 
markanvändning C-centrum. 

OMRÅDETS HISTORIA
I skriften ”Fritidens landskap vid kusten” 
(Länsstyrelsen Skåne 2014) kan man läsa:
”Klitterbyn, Ängelholm
Klitterbyn anlades av Domän Turist i 
anslutning till Råbocka camping 1978. 
Anläggningen består av 106 stugor i 
”bymiljö” i en stil som ska vara inspirerad 
av villorna i Havsbaden: fasader av röd- eller 
svartmålad panel med inslag av vitputsade 
partier och branta sadeltak. Stugorna är av 
sex olika modeller, från 28 till 48 m2 med 
varierade planlösningar. I mitten ligger den 
fyrlängade restaurangen Bygården, som i dag 
mest används som konferensanläggning. Från 
början var det uthyrningsstugor för turister 
som inte nöjde sig med camping. Numera ägs 
stugorna av en bostadsrättsförening. Arkitekt 
var Henrik Haremst och Peter Broberg på 
Landskronagruppen.”
Den bebyggelse som nu föreslås ersättas av 
ny bostadsbebyggelse är den centralt belägna 
”Bygården” 

Före Klitterbyn uppfördes var området 
obebyggt.

NATUR
MARK OCH VEGETATION
Planområdet är relativt plant med en 
medelhöjd på ca 3 meter över havet. En 
stor del av planområdet är idag bebyggt 
eller hårdgjort. I den norra delen finns ett 
minder område med busk- och enstaka 
trädvegetation. Området berörs inte av något 

Flygbild, ungefärligt planområde markerat
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naturvårdsprogram eller naturvårdsplan.

En naturvärdesinventering har genomförts 
(Ekologigruppen 2021-09-19). Inventeringen 
visar bland annat att objekt med höga eller 
högsta naturvärde inte finns i området. 
I objekt nr 3, (naturvärdesklass 4), har 
mindre vattensalamander samt vanlig 
padda påträffats. Den anlagda dammen är 
belägen cirka 20 meter från planområdet. 
Planförslaget bedöms därför inte påverka 
dammens funktion som lekområde / 
reproduktionsplats för vattensalamander 
eller padda. Planförslaget påverkar endast 
en mycket begränsad del (cirka en procent) 
av det totala skogsområde som finns kring 
dammen och omger Klitterbyn. Möjligheten 
till födosök och vilo / övervintring för 
vattensalamander och padda genom 

spridnings-/vandringsvägar i skogen bedöms 
därför inte påverkas nämnvärt. I planförslaget 
föreslås dagvattendammar vilket bedöms som 
positivt för padda och vattensalamander.

I samband med naturvärdesinventering 
har även skyddsvärda träd kartlagts. Se 
karta på nästa sida. För genomförande 
av planförslaget behöver träd nr 34 enligt 
inventeringen sannolikt tas bort. Anmälan 
om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
till Länsstyrelsen har lämnats in avseende 
avverkning av särskilt skyddsvärt träd. 
Länsstyrelsen förelägger (i ärende 525-
45119-2021) med stöd av 12 kap. 6 § 
miljöbalken att Midroc Projects AB ska 
vidta försiktighetsåtgärder till skydd för 
naturmiljön. Länsstyrelsen bedömer att den 
planerade åtgärden inte på ett väsentligt 

Karta från naturvärdesinventering. Objekt med höga eller högsta naturvärde (klass 1 eller 2) finns inte i planområdet.

  Planområdets ungefärliga utsträckning.
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Karta från naturvärdesinventering. Trädinventering.

sätt skadar naturmiljön om åtgärden utförs 
i enlighet med anmälan och beslutade 
försiktighetsåtgärder följs.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 
har tagits fram (Bjäre markkonsult AB). 
Tekniskt PM Geoteknik har tagits fram 
(Bjäre markkonsult AB). Under rubrik 
”Geotekniska förhållanden” framgår bland 
annat: Jordlagren i området består av, från 
ytan och nedåt, ett tunt lager mullhaltig sand 
ca 10 cm. Under den mullhaltiga sanden 
påträffas en finsand vilandes på glacial lera till 
undersökt djup av 10 meter. Finsanden har 
en mäktighet om 5,5 meter och innehåller silt 
på djupet. Sanden är fast lagrad och bedöms 
som siltig finsand.

Under rubrik ”Hydrogeologiska 

förhållanden” framgår bland annat: Generellt 
ligger grundvattenytan ca 0,6 till 1,0 meter 
under befintlig markyta.

Under rubrik ”Miljötekniska egenskaper” 
framgår: Undersökning med avseende på 
förekomst av radon har utförts i denna 
undersökning. Resultatet visar på lågrisk. 
Fältundersökningen indikerar, varken via 
lukt/färg-intryck, förekomst av föroreningar.

Under rubrik ”Rekommendationer - 
grundläggning” framgår bland annat: 
Grundläggning för byggnad utan källare 
i aktuellt område bedöms som goda. 
Grundläggning kan ske på kantförstyvad 
platta, längsgående sulor eller utbredda 
plattor i befintlig jord eller kontrollerad 
fyllning.
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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.

Utförda undersökningar i planområdet 
visar på lågrisk (se ovan, Geotekniska 
förhållanden).

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

Föreslagen bebyggelse illustrerad tillsammans med befintlig bebyggelse i Klitterbyn. Råbockavägen till vänster i bild.

Med bakgrund av vad som anges ovan om 
nivå på befintlig grundvattenyta redovisas en 
bestämmelse b1 om att källare inte får finnas.

PÅ PLANKARTAN:

b1 -  Källare får inte finnas.    
 Grundläggning och konstruktion  
 upp till färdigt golv skall tåla   
 tillfällig översvämning.

MARKRADON
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 
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Situationsplan

TECKENFÖRKLARINGAR

Föreslagen fastighetsgräns

Befintliga byggnader som rivs

Dagvattenstråk

Nuvarande fastighetsgräns

Nya byggnader

Balkong på ovanvåning

Balkong på ovanvåning
+ uteplats på markplan

PRELIMINÄR HANDLING

Situationsplanen är en illustration där
byggnader, gångstråk, träd och växters
utbredning och placering inte är exakta
eller definitiva.

Bearbetning av lösningar kan komma att
ske inom ramen för detaljplanen.

Uteplats på markplan

Grönområde för fördröjning och
infiltration av dagvatten vid
kraftiga regn

Råbockavägen
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BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ
Befintlig bebyggelse inom planområdet 
beskrivs under rubriken ”Områdets historia”. 
Den från början trelängade servicebyggnaden 
har genomgått omfattande om- och 
tillbyggnader sedan den ursprungligen 
uppfördes. Den ursprungliga öppna 
gårdsplanen är helt igenbyggd. Ursprunglig 
servicebyggnad är närmast fördubblad till yta. 
Ett nytt entréparti i aluminium har uppförts. 
Den befintliga servicebyggnaden utgör en 
liten begränsad del av Klitterbyn som helhet. 
Den befintliga bebyggelsen som föreslås 
ersättas med ny bedöms ha ett begränsat 
kulturhistoriskt värde.

Gestaltning av föreslagen bebyggelse tar sin 
utgångspunkt i den befintliga bebyggelsens 
struktur och därmed kulturmiljövärden. 

”Knäckta” gator ger varierade siktlinjer

Trånga gaturum varvas med små platsbildningar

Med jämna mellanrum uppstår möjlighet att se 
naturen mellan husen

Befintlig bebyggelse är i huvudsak orienterad i nord-
sydlig riktning. Sadeltak med 45 graders lutning.

Föreslagen detaljplan och bebyggelse 
tar upp och för vidare samtliga dessa 
karaktärsdrag och kulturmiljövärden på 
platsen. De allmänna kulturmiljövärdena på 
platsen bedöms med bakgrund av detta väl 
tillgodosedda i planförslaget. Se vidare kapitel  
Stadsbild-Gestaltning-Landskapsbild.

BOSTÄDER
Inom planområdet finns idag inte några 
permanentbostäder. I planförslaget föreslås 
ett fyrtiotal bostäder i flerbostadshus. Med 
användningen flerbostadshus avses boende 
med varaktig karaktär. I användningen 
ingår bostadskomplement av olika slag. 
Bostadskomplement är sådant som kan ligga 
inom eller i anslutning till bostaden. Det kan 
till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, 
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Föreslagen bebyggelse illustrerad tillsammans med befintlig bebyggelse i Klitterbyn. Parkering till höger i bild.

gästlägenhet, lekplats eller miljöhus. Även 
förskola i begränsad omfattning som är 
inrymd i ett flerbostadshus kan betraktas 
som bostadskomplement. I användningen 
ingår olika typer av kategoribostäder som till 
exempel studentbostäder och seniorbostäder. 
Även gruppbostäder, träningsbostäder och 
liknande typer av boenden som innefattar 
viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget 
är för stort. En mindre del av planområdet, 
där angränsande fastighet är tänkt att utökas, 
planläggs som B - bostäder.

PÅ PLANKARTAN:

B1  -  Flerbostadshus 
B -  Bostäder

VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE
Inom planområdet finns idag byggnader som 

använts till i huvudsak konferensändamål. För 
en flexibel markanvändning med möjlighet till 
lokal service och tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning C-centrum.

PÅ PLANKARTAN:

C -  Centrum 

Med användningen centrum avses 
all sådan verksamhet som bör ligga 
centralt eller på annat sätt vara lätt att 
nå för många människor. Centrum är en 
samlingsanvändning som är lämplig att 
använda där syftet är att det ska finnas en 
blandning av verksamheter. I centrum ingår 
en rad olika verksamheter som också kan 
återfinnas i andra användningar. Där ingår till 
exempel butiker, restauranger, kontor, gym, 
biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, 
apotek, hantverk och annan service. Hotell 
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och vandrarhem som är avsedda för tillfällig 
vistelse ingår i användningen centrum.

STADSBILD - GESTALTNING - LANDSKAPSBILD
Befintlig bebyggelse framgår av flygbild 
under rubrik ”Områdets historia”. Föreslagen 
bebyggelse utgörs av fem flerfamiljshus. 
Varje flerfamiljshus är sammansatt av 3-5 
byggnadsvolymer med traditionella sadeltak. 
Delvolymerna i varje flerbostadshus binds 
samman via gemensamma trapphus/
entréer med platt tak. För att säkerställa en 
huvudsaklig karaktär med 45 graders sadeltak 
redovisas planbestämmelse om detta. 

PÅ PLANKARTAN:

f45 -  Takvinkel skall vara 45 grader 
 på sadeltak. Sadeltak på minst   
 80 % av huvudbyggnad. Takkupor  
 eller frontespis är inte tillåtet.

Föreslagen bebyggelsestruktur utgår 
från karaktärsdrag i den befintliga 
strukturen såsom brutna siktlinjer, 
utblickar mellan husen och ett varierat 
och tydligt gaturum/rörelsestråk. Känslan 
av gemensam naturmark kring stugorna 
utan tomtavgränsningar är även ett 
tydligt karaktärsdrag. Därför redovisas en 
bestämmelse om att tomtavgränsning inte får 
anordnas med plank eller mur.

I övrigt regleras bebyggelsens höjd med 
syfte att säkerställa en utformning enligt 
huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial. 
För höjder anges byggnadshöjd 7 meter, 
nockhöjd 11 meter och totalhöjd 12 meter.

PÅ PLANKARTAN:
 Byggnadshöjd. Bestämmelser   

           om byggnadshöjd reglerar avståndet  
 från markplanet till skärningen  
 mellan fasadplanet och ett takplan  
 med 45 graders lutning. 

Nockhöjd. Bestämmelser om   
 nockhöjd reglerar den    
 högsta delen på en byggnads   
 takkonstruktion. Delar som sticker  
 upp över taket som skorstenar   
 och ventilationstrummor räknas  
 inte in. 

Totalhöjd. Bestämmelser om   
 totalhöjd reglerar höjd    
 på byggnader inklusive   
 uppstickande delar ovan   
 takkonstruktion, till exempel   
 skorstenar, antenner, master och  
 hisschakt. 

Med hänsyn till en ändamålsenlig 
bebyggelsestruktur anges för några 
begränsade områden att endast 
komplementbyggnader, till en högsta 
byggnadshöjd om 3,5 meter, får placeras. För 
ett par av dessa områden anges även att de 
som alternativ kan användas för bortledning 
och fördröjning av dagvatten (n1). 
Exploateringsgraden regleras så att största 
byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean 
inom användningsområdet För en mindre 
del  anges att endast altan eller balkong får 
uppföras och att altan skall utformas med 
hänsyn till bortledning och fördröjning av 
dagvatten.
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 PÅ PLANKARTAN:

Endast komplement-  
  byggnad, med högst 3,5  
  meter byggnadshöjd, får  
  placeras. 

Största byggnadsarea är 40 % av 
fastighetsarean inom användningsområdet 

e1 -  Endast altan eller balkong får   
uppföras. Altan skall utformas med  
hänsyn till bortledning och fördröjning av 
dagvatten.

Tomtavgränsning får ej anordnas med 
plank eller mur.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Planområdet är beläget i västra delen 
av Ängelholms stad, 1,5-2 km från 
dess centrum, med tillgång till dess 
utbud av skolor, förskolor, vårdlokaler, 
dagligvaruaffärer etc.

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

LEK OCH REKREATION
De föreslagna bostäderna har nära tillgång till 
intilliggande grönområden i Kronoskogen för 
lek och rekreation.

NATURMILJÖ
En stor del av planområdet är idag 
bebyggt eller hårdgjort. I den norra delen 
finns ett minder område med busk- och 
enstaka trädvegetation (se flygbild sidan 8). 
Föreslagen bebyggelse gestaltas så att den 
gränsar till gata på entrésidan och naturmark 
på övriga sidor.

GATOR OCH TRAFIK

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Planområdet ansluter till gång- och cykelväg 
utmed Råbockavägen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Stadsbusslinje 4 trafikerar Havsbadsvägen 
och Råbockavägen med hållplatser cirka 400-
500 meter från planområdet. Ängelholms 
järnvägsstation är belägen cirka 1,5 km från 
planområdet.

GATUNÄT 
Planområdet ansluter, via andel i 
gemensamhetsanläggning Klitterbyn ga:1 till 
Råbockavägen i söder.

PARKERING OCH UTFARTER
Parkering för bostäderna inom planområdet 
sker på befintlig parkeringsyta för 
Klitterbyn. Klitterbyn 2 har 1/2 andel i 
gemensamhetsanläggning Klitterbyn ga:1 (se 
karta nästa sida). Gemensamhetsanläggningen 
består av kommunikationsytor, parkering 
samt omhändertagande och fördröjning av 
dagvatten i befintligt dikessystem. 

Exploatören har för avsikt att anordna ett 50-
tal parkeringsplatser vilket motsvarar cirka 13 
platser per 1000 kvm bruttoarea. Klitterbyn 
1 har då kvar cirka 85 platser och planerar att 
nyanlägga ett tjugotal, totalt cirka 105 platser. 
De befintliga stugorna är knappt 30 till 50 
kvm (markanvändning fritidshus, blandad 
upplåtelseform i gällande detaljplan).

Cykelparkering skall anordnas enligt 
kommunens cykelplan.

HÄLSA OCH SÄKERHET

BULLER
Enligt förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör 
buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 
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ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 

Trafikbullerutredning har upprättats, för 
prognosår 2040 (Ramboll 2121-05-27). 
Utredningen visar att ekvivalent ljudnivå som 
högst tangerar cirka 50 dB(A) i planområdets 
södra kant. Riktvärden för fasad innehålls 
därmed inom detaljplanen. 

Utredningen visar att maximal ljudnivå 
som högst tangerar cirka 65 dB(A) i 
planområdets södra kant. Riktvärde för 
uteplats bedöms sannolikt kunna innehållas 
för den föreslagna bebyggelsen. För att 
minimera risken för eventuell störning 
(utifrån riktvärde för ekvivalent buller) införs 
dock en planbestämmelse i planområdets 
södra del som reglerar att uteplats/balkong 
skall utformas skärmad mot Råbockavägen 
Mer detaljerad utformning av skärm 
bedöms kunna hanteras i bygglovskede då 
byggnadens exakta placering är känd.

 
PÅ PLANKARTAN:

m1 -  Uteplats/balkong åt söder skall  
 utformas skärmad avseende   
 trafikbuller från Råbockavägen.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Planområdet är beläget inom stadsdelen 
Havsbaden. Stadsdelen skyddas mot 
översvämning från havet av befintliga 
klitter och mot översvämning från Rönne 
å av en 3,5 meter hög vall. Kommunen 
arbetar kontinuerligt med att stärka 
skyddet mot översvämning på olika sätt. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att 
planområdet genom bestämmelse om lägsta 
nivå för färdigt golv på +3,5 meter är beläget 
ovan de nivåer som riskeras översvämmas 
av havet eller Rönne å inom bebyggelsens 
förväntade livslängd. Nivån +3,5 meter är 
även den nivå för färdigt golv som redovisas 
som riktlinje i kommunens översiktsplan. Se 
vidare följande rubriker.

Klitterbyn ga:1, gemensamhetsanläggning, markerad med röd streckad linje på utdrag av plankarta:



19

AN
TA

G
AN

DE

Dnr: PL 17-2019 KS 2019/317 SBN 2019/172
Detaljplan för Klitterbyn 2 m fl

Kartorna visar område som översvämmas vid beräknat högsta flöde. Planområdets läge redovisat med röd cirkel. Gula områden 
vid havsvattennivå +0,0 meter. Gröna områden vid havsvattennivå +2,31 meter. 

Översvämningsrisk havet
”PM - Högvattenberäkningar Ängelholm” 
har tagits fram av Sweco 2021-03-05. RCP 
8,5 har valts som klimatscenario. För närmare 
beräkningsförutsättningar se vidare PM. 
Beräknad högvattenhändelse för Ängelholm 
år 2100 med 100 års återkomsttid är 346 cm.

Detaljplanen reglerar färdigt golv för ny 
bebyggelse till som lägst 3,5 meter. Detta 
innebär att föreslagen bebyggelse inte skadas 
av översvämning från havet.

Erosion
Avseende risk för erosion visar SGI:s 
klassning av kustsårbarhetsindex (KSI) för 
erosion i området att planområdet /(röd 
cirkel på karta till höger) ligger utanför den 
zonen som klassas på grund av dess avstånd 
till vatten. (Planområdet är även genom 
bestämmelse om lägsta nivå för färdigt golv 
på +3,5 meter beläget ovan de nivåer som 
riskeras översvämmas av havet eller Rönne å).

SGI:s klassning av kustsårbarhetsindex (KSI)

Översvämning från Rönne å
I PM Modellbeskrivning Rönne å (Sweco 
2021-03-26) redogörs för bland annat 
översvämningsutbredning vid beräknat 
högsta flöde. Även översvämningsutbredning 
vid en så hög havsvattennivå som 2,31 meter 
redovisas. Se kartor nedan. Inte i något 
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fall översvämmas nu aktuellt planområde. 
Bebyggelsen lokaliseras därmed på en nivå 
belägen över nivån för beräknat högsta flöde.

Översvämningsrisk förhöjd grundvattennivå
PM geoteknik, Geoteknisk utredning 
avseende förhöjda grundvattennivåer har 
tagits fram av Sweco 2021-12-20.
Inom planområdet bedöms att framtida 
grundvattennivåer kommer påverkas av 
ett högre vattenstånd. Dels med hänsyn 
till planområdets närhet till havet, dels på 
grund av att de övre jordlagren utgörs av 
genomsläppliga jordlager av sand. Detta gör 
att högre havsnivåer på sikt kommer att leda 
till högre grundvattennivåer. Byggnaderna 
är planerade att grundläggas med en nivå 
på färdigt golv på +3,5 vilket innebär 
att byggnaderna kommer ligga högre än 
omgivande markytor. 

Höjda grundvattennivåer hanteras inom 
planområdet genom att byggnaderna utförs 
med dränering och grundläggning utförs 
på lager av dränerade och kapillärbrytande 
material. Dagvatten bör ledas till grunda, 
öppna och täta dagvattenmagasin för 
fördröjning. Detta kan utföras båda genom 
öppna och slutna system (ledningar och 
diken). Utredning, dagvatten och VA 
(Marklaget AB, 2020-10-01) visar att området 
planeras byggas ut med sådan lösning.

Grundvatten och dagvatten från planområdet 
leds i öppna diken till Rönne å i norr. 
Vid behov (höga nivåer i Rönne å eller i 
dike) pumpas vattnet till Rönne å. Diken 
och pumpar underhålls och uppgraderas 
kontinuerligt.

För att säkerställa att de förutsättningar som 
ligger till grund för dagvattenutredningen 
kommer att finnas kvar redovisas en 
planbestämmelse som reglerar att det krävs 
marklov för markåtgärder som kan försämra 
markens genomsläpplighet. Vidare redovisas 

bestämmelse om mark för avledning och 
fördröjning av dagvatten, svackdike.

PÅ PLANKARTAN:

Marklov krävs även för markåtgärder som 
kan försämra markens genomsläpplighet

n1 -  Mark för avledning och fördröjning  
 av dagvatten, svackdike.

För översvämningsrisk kopplat till 
nederbörd/dagvatten se rubrik om dagvatten 
nedan. 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING
Olika krav på försörjning med brandvatten 
gäller beroende på om planområdet 
tas i anspråk för bostäder respektive 
centrumändamål. Vid uppförande 
av bostäder kan befintlig brandpost 
belägen vid Råbockavägen/Klittervägen 
användas. Vid uppförande av bebyggelse 
för markanvändning C-centrum krävs 
anläggande av en ny brandpost närmre 
planområdet. Avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska 
inte överstiga 75 meter. Med bakgrund av 
ovan redovisas en planbestämmelse om 
brandvattenförsörjning.

PÅ PLANKARTAN:

Bygglov får inte ges för markanvändning C 
förrän erforderlig brandvattenförsörjning 
har kommit till stånd.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN, SPILLVATTEN OCH DAGVATTEN
”Utredning, dagvatten och VA” (Marklaget 
AB, 2021-12-14) har tagits fram för 
detaljplanen.
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Spillvatten från planområdet kommer 
anslutas till befintlig ledning inom Klitterbyn 
2, vilken i sin tur är ansluten till det 
kommunala spillvattennätet.

Planområdet kan anslutas till kommunens 
renvattennät / dricksvattennät längs 
Råbockavägen.

Planområdet är beläget utanför kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten. 
Dagvattenledningar och dagvattenmagasin 
ska dimensioneras efter Svenskt Vattens 
publikation P110. Längs planområdets östra 
och västra kant anläggs grunda svackdike för 
ytlig avledning och fördröjning av dagvatten 
från planområdet. I planområdets norra 
och södra del föreslås fördröjningsytor för 
dagvatten. Genom detta fördröjs dagvatten 
från planområdet så att belastningen på 
omgivningen från planområdet inte ökar 
jämfört med idag. Systemet är studerat och 
dimensionerat för att hantera såväl 20- som 
100-årsregn, båda med klimatfaktor. Från 
planområdets södra del leds dagvatten till 
befintligt dike längs Råbockavägen. Från 
planområdets norra del leds dagvatten till 
befintligt dike nordväst om planområdet. 

Dagvatten från planområdet leds vidare till 
befintligt dike nordväst om planområdet. 
Diket sträcker sig genom stadsdelen 
Havsbaden och mynnar i Rönne å i norr. 
Vid behov pumpas vatten från diket ut i ån. 
Stadsdelen Havsbaden är invallat mot Rönne 
å med en 3,5 meter hög vall.

Med bakgrund av ovan redovisas 
bestämmelse om att grundläggning och 
konstruktion upp till färdigt golv skall tåla 
tillfällig översvämning. Även lägsta nivå för 
färdigt golv anges.

PÅ PLANKARTAN:

b1 -  Källare får inte finnas.    
 Grundläggning och konstruktion  
 upp till färdigt golv skall tåla   
 tillfällig översvämning.
b2 -  Färdigt golv ska placeras på minst  
 + 3,5 meter över nollplanet.

Med bakgrund av ovan redovisas 
bestämmelse om mark för avledande och 
fördröjning av dagvatten. För att säkerställa 
dagvattenhantering och en ändamålsenlig 
struktur i övrigt anges även att marken inte 
får förses med byggnader. Den del av marken 
som enligt illustrationen på sida 11 används 
för kommunikationsytor kan parallellt 
användas för sådant ändamål.

PÅ PLANKARTAN:

n1 -  Mark för avledning och fördröjning  
 av dagvatten, svackdike.

Prickmark. Bestämmelsen  
  reglerar att marken   
  inte får förses med   
  byggnader. 

VÄRME
Fjärrvärme finns inte utbyggt i Havsbaden 
eller väster om järnvägen. Uppvärmning kan 
ske med värmepump eller liknande. Solceller 
kan placeras på takytor inom planområdet.

EL
Befintlig mindre transformatorstation direkt 
öster om planområdet har kapacitet att 
försörja även planområdet. Vissa befintliga 
ledningar kan komma att behöva flyttas/
anpassas till förslaget.
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TELE OCH INTERNET
Tele/internet bedöms kunna byggas ut 
på sedvanligt sätt i området och regleras 
inte vidare i detaljplanen. Skanova har 
markförlagda teleanläggningar inom 
detaljplaneområdet.

AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen 
i Ängelholms kommun. Avfallshantering 
kommer sannolikt anordnas vid en eller två 
komplementbyggnader. Detaljplanen medger 
utrymme för vändzon så att avfallstömmande 
fordon kommer kunna köra in och vända 
på vändzon (utan att behöva backvända/t-
vändning) inom området.

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER

LUFTKVALITET
Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
visat på värden under miljökvalitetsnormen. 
Mätningarna är genomförda 2014 och 
2017. Resultatet av mätningarna visar en 
luftkvalitet som även uppfyller de nationella 
miljömålen, med undantag för luftpartiklar. 
En dominerande källa till höga halter av 
grova partiklar (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.

VATTENKVALITET
Planområdet är beläget inom 
huvudavrinningsområde ”Rönne å”, 
delavrinningsområde ”Mynnar i havet”. 
Dagvatten leds från planområdet, genom 
stadsdelen Havsbaden, till Rönne å, 

delsträcka Havet-Rössjöholmsån. Enligt 
vatteninformationssystem Sverige anges 
miljökvalitetsnorm ekologisk status 
kvalitetskrav till ”God ekologisk status 2027”. 
För kemisk ytvattenstatus kvalitetskrav 
anges ”God kemisk ytvattenstatus” (med 
vissa undantag). Enligt statusklassning anges 
ekologisk status som måttlig och kemisk 
status som uppnår ej god. Risk redovisas att 
varken ekologisk eller kemisk status/potential 
inte uppnås 2021 eller 2027.

Planområdet är beläget inom 
grundvattenförekomst Ängelholm- 
Ljungbyhed med god ekologisk och 
kvantitativ status. Miljökvalitetsnorm 
god kemisk grundvattenstatus samt god 
kvantitativ status.

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

Dagvatten (MKN)
Dagvatten leds från planområdet, 
genom stadsdelen Havsbaden, till Rönne 
å, delsträcka Havet-Rössjöholmsån. 
Dagvatten från planområdet avleds ytligt 
och med fördröjning motsvarande naturlig 
avrinning. Ytlig avrinning i kombination 
med fördröjning medför, med föreslagen 
markanvändning, att påverkan på grund- eller 
ytvatten blir obetydlig.

Spillvatten (MKN)
Spillvatten från planområdet kommer 
att anslutas till Ängelholms kommunala 
reningsverk vilket innebär att påverkan på 
grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir 
obetydlig.

Renvatten (MKN)
Området kommer att anslutas till Ängelholms  
kommunala dricksvattennät vilket innebär 
att nettouttag av grundvatten inte kommer 
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att ske. Därmed sker ingen påverkan på 
grundvattenkvantiteten.

MILJÖMÅL
Detaljplanen bedöms, genom den förtätning 
den innebär, medföra en mer effektiv 
markanvändning och därigenom bidra 
positivt till möjligheterna att uppfylla 
miljömål. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv 
bedöms planförslaget bidra till att kunna 
utveckla de karaktärsdrag som idag finns i 
Klitterbyn avseende ”knäckta” gator som 
ger varierade siktlinjer, trånga gaturum som 
varvas med små platsbildningar. Med jämna 
mellanrum uppstår möjlighet att se naturen 
mellan husen, bebyggelse är i huvudsak 
orienterad i nord-sydlig riktning. Sadeltak 
med 45 graders lutning. Detta bedöms som 
positivt utifrån miljömålet God bebyggd 
miljö.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Då merparten av planområdet redan idag 
är ianspråktaget för bebyggelse bedöms de 
ekologiska konsekvenserna av planförslaget 
som begränsade. Planförslaget innebär en 
förtätning och därigenom ett effektivare 
utnyttjande av befintlig infrastruktur och 
service. Därigenom bidrar förslaget till en 
mer hållbar utveckling.

SOCIALA KONSEKVENSER
De sociala konsekvenserna av förslaget 
bedöms som positiva utifrån att området 
får en god tillgänglighet, en trafiksäker miljö 
för barn att röra sig närmast bostäderna, en 
integration av en annan bostadstyp än vad 
som finns på platsen och i dess omgivning 
idag samt bidra till att uppfylla kommunens 
bostadspolitiska mål om fler bostäder.

BARNKONVENTIONEN
Utformningen av det offentliga rummet 
ska ligga i linje med samhällets åtagande 
gentemot Barnkonventionen. Detta handlar 
om att säkerställa och utveckla miljöer där 
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och 

tillgänglig plats där de kan vistas på egna 
villkor.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Planförslaget innebär en förtätning med nya 
bostäder där befintlig infrastruktur såsom 
gator och rekreationsområden med mera 
kan nyttjas effektivare av fler personer. 
Uppförande av nya bostäder kan innebära 
ökade skatteintäkter om de som flyttar 
in i området (alternativt i efterföljande 
flyttkedjor) även folkbokför sig i kommunen. 

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

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

PLANFÖRFARANDE
Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt 
samrådsyttrande för detaljplanen meddelat att 
aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens 
granskningsyttrande för översiktsplanen 
övergår handläggningen från standard till 
utökat förfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är, med hänsyn till 
planens omfattning, fem år från den dag 
planen vinner laga kraft. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunstyrelsen 3:e kvartalet 2022.

HUVUDMANNASKAP
Planförslaget innehåller inte någon allmän 
plats.
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AVTAL
Något exploateringsavtal avses inte upprättas  
mellan kommun och exploatör då behov av 
detta inte finns. Framtagandet av detaljplanen 
bekostas av beställaren vilket regleras i ett 
planavtal. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Klitterbyn 2 har andel i 
gemensamhetsanläggning Klitterbyn 
ga:1. Gemensamhetsanläggningen består 
av kommunikationsytor, parkering samt 
omhändertagande och fördröjning av 
dagvatten i befintligt dikessystem.

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Avtalsservitut avses upprättas för befintliga 
ledningar längs det ost-västliga gång- och 
cykelstråket genom planområdet, till förmån 
för Klitterbyn 1.

Servitut skall upplåtas för erforderlig 
avledning av dagvatten och spillvatten från 
planområdet över Klitterbyn 1, till förmån 
för Klitterbyn 2.

FASTIGHETSKONSEKVENSER
Se karta till höger. För ett genomförande av 
planförslaget föreslås fig A och B föras från 
Klitterbyn 1 till Klitterbyn 2. Fig C föreslås 
föras från Klitterbyn 2 till Klitterbyn 1. 
Marköverföringar är tänkta att grundas på 
överenskommelse.

EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Exploatören/fastighetsägaren till 
Klitterbyn 2 ska ansöka om och betala de 
lantmäterikostnader som uppstår vid en 
eventuell fastighetsbildning, samt svara för 
kostnader i övrigt för exploateringen.

A

B

C

Karta fastighetskonsekvenser
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Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 26 maj 2022

Pernilla Theselius
Tf  Planchef

Torbjörn Nilsson
Planarkitekt

PLANEKONOMI
Planförslaget bedöms inte medföra några 
förändrade investeringskostnader eller 
driftskostnader för kommunen. Planförslaget 
innehåller inte någon allmän plats.

Uppförande av nya bostäder kan innebära 
ökade skatteintäkter om de som flyttar 
in i området (alternativt i efterföljande 
flyttkedjor) även folkbokför sig i kommunen. 

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

INLÖSEN, ERSÄTTNING
Någon fråga om inlösen eller ersättning 
bedöms inte uppkomma. Marköverföringar 
är tänkta att grundas på överenskommelse.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Torbjörn Nilsson, Planenheten. 
Fastighetsförteckningen har framtagits av 
Anna Simes, Kart- och mätenheten. Övriga 
som varit delaktiga i planarbetet är biträdande 
handläggare Amelie Hillåker, Geraldine 
Thiere, hållbarhetsingenjör klimatanpassning, 
Björn Adlerberth, trafikingenjör, stadsarkitekt 
Pernilla Theselius, planchef  Linda 
Svederberg, VA-chef  Roger Karlsson.



Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
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LÖVTRÄD

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
FASTIGHETSGRÄNS
RÄTTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING

STAKET
HÄCK
VÄGKANT

NIVÅKURVOR
RUTNÄTSPUNKT

BYGGNADER, FASADLINJER REDOVISADE
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGGa

DIKE

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 50 mm
Fastighetsredovisningen aktuell: 2022-02-15
Grundkartan upprättad: 2022-02-15

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

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

FlerbostadshusB

1

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Endast altan eller balkong får uppföras. Altan skall

utformas med hänsyn till bortledning och fördröjning av

dagvatten.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom användningsområdet,  4 kap.

11 § 1 st 1 p.

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

Endast komplementbyggnad, med högst 3,5 meter

byggnadshöjd, får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

45

Takvinkeln skall vara 45 grader på sadeltak. Sadeltak

på minst 80 % av huvudbyggnad. Takkupor eller

frontespis är inte tillåtet.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

11

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

12

Högsta totalhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

7

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas. Grundläggning och konstruktion

upp till färdigt golv skall tåla tillfällig översvämning.,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

b

2

Färdigt golv ska placeras på minst +3,5 meter över

nollplanet.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Mark för avledning och fördröjning av dagvatten,

svackdike.,  4 kap. 10 §

Tomtavgränsning får ej anordnas med plank eller mur,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Uteplats/balkong åt söder skall utformas skärmad

avseende trafikbuller från Råbockavägen.,,  4 kap. 12 § 1 st 2

p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens

genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för markanvändning C förrän erforderlig brandvattenförsörjning

har kommit till stånd.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

100 m40

Skala  1:1000

100 20 30 50

(A1)

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Klitterbyn 2 m fl, Havsbaden

Ängelholms kommun Skåne län
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

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

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2018/743 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-16 
 

Förlängning av kommunstyrelsens mandatperiod 

Ärendebeskrivning 
Ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen väljs för fyra år, räknat från och 
med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. 
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med 
det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse 
hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäk-
tiges första sammanträde.  
 
Fullmäktige kan bestämma att mandattiden ska räknas från det sammanträde då va-
let hålls, till det sammanträde då val hålls nästa gång. Detta för att ge kommuner 
och landsting möjlighet till snabbare valgenomslag. Har mandatperioden tidigare-
lagts, vilket är fallet i Ängelholms kommun, kan fullmäktige förlänga den till års-
skiftet det år då allmänna val har ägt rum. Den styrelse som tillsätts efter detta val 
tillträder då enligt huvudregeln den 1 januari året efter valåret. 
 
Nuvarande kommunstyrelse har valts för tiden 15 oktober 2018 till 14 oktober 
2022. Nyvalda fullmäktiges första sammanträde är den 17 oktober 2022. Kommun-
styrelsens mandatperiod föreslås förlängas till och med detta datum då nyvalda 
kommunfullmäktige har möjlighet att förätta nytt val. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att förlänga mandatperioden för nuvarande kommunstyrelse från och med den 15 
oktober 2022 till och med den 17 oktober 2022. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Kommunstyrelsens ersättare och ledamöter 
• Kanslienheten 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Nämndsekreterare 
Elisabeth Alm 
469145 
Elisabeth.Alm@engelholm.se 

Till: Kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS 2022/429 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-16 
 

Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige 

 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar för 2023 har tagits fram enligt nedanstående. Med 
hänvisning till övrig planering föreslås sammanträdet i juni månad att förläggas till 
den 19:e.  
 

Kommunfullmäktige 
30 januari 
27 februari 
24 mars 
24 april 
29 maj 
12 juni eller 19 juni (avgörs innan KF)  
28 augusti 
25 september 
30 oktober 
13 november (budget 2023) 
27 november 
11 december 

 
 

Beslutsunderlag  
• Ordförandeförslag daterat den 16 september 2022 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt följande:  
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Kommunfullmäktige 
30 januari 
27 februari 
24 mars 
24 april 
29 maj 
19 juni 
28 augusti 
25 september 
30 oktober 
13 november (budget 2023) 
27 november 
11 december 

 

Elisabeth Kullenberg 
Kommunfullmäktiges ordförande 

   
  

Beslutet expedieras till: 
• Kommunikationsenheten 
• Kundtjänst 
• Kanslienheten 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 195 Dnr. KS 2022/429 

Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om 
sammanträdesdagar för 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2023 där 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har 
nämndernas sammanträden planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna 
sammanträdesdagar. 

Förslag på sammanträdesdagar: 

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
(14 december 2022) 18 januari 30 januari 
25 januari 8 februari 27 februari 
22 februari 8 mars 27 mars 
22 mars 5 april 24 april 
26 april 10 maj 29 maj 
24 maj 7 juni 12 juni eller 19 juni (avgörs innan 

KF) 
21 juni 16 augusti 28 augusti 
23 augusti 6 september 25 september 
   
20 september 4 oktober 30 oktober 
18 oktober (inför 25/10, 8/11) 25 oktober (budget 2023) 13 november (budget 2023) 
 8 november  27 november 
   
22 november 6 december  11 december 
13 december 
(inför KS i januari 2024) 

  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 23 augusti 2022. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och dess utskott enligt följande: 

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen 
(14 december 2022) 18 januari 
25 januari 8 februari 
22 februari 5 mars 
22 mars 5 april 
26 april 10 maj 
24 maj 7 juni 
21 juni 16 augusti 
23 augusti 6 september 
20 september 4 oktober 
18 oktober (inför 25/10, 8/11) 25 oktober (budget 2023) 
 8 november  
22 november 6 december  
13 december 
(inför KS i januari 2024) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 
sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
30 januari 
27 februari 
24 mars 
24 april 
29 maj 
12 juni eller 19 juni (avgörs innan KF)  
28 augusti 
25 september 
30 oktober 
13 november (budget 2023) 
27 november 
11 december 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunikationsenheten 
• Kundtjänst 
• Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 153 Dnr. KS 2022/429 

Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om 
sammanträdesdagar för 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2023 där 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har 
nämndernas sammanträden planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna 
sammanträdesdagar. 

Förslag på sammanträdesdagar: 

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
(14 december 2022) 18 januari 30 januari 
25 januari 8 februari 27 februari 
22 februari 8 mars 27 mars 
22 mars 5 april 24 april 
26 april 10 maj 29 maj 
24 maj 7 juni 12 juni eller 19 juni (avgörs innan 

KF) 
21 juni 16 augusti 28 augusti 
23 augusti 6 september 25 september 
   
20 september 4 oktober 30 oktober 
18 oktober (inför 25/10, 8/11) 25 oktober (budget 2023) 13 november (budget 2023) 
 8 november  27 november 
   
22 november 6 december  11 december 
13 december 
(inför KS i januari 2024) 

  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 23 augusti 2022. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-08-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott enligt följande: 

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen 
(14 december 2022) 18 januari 
25 januari 8 februari 
22 februari 5 mars 
22 mars 5 april 
26 april 10 maj 
24 maj 7 juni 
21 juni 16 augusti 
23 augusti 6 september 
20 september 4 oktober 
18 oktober (inför 25/10, 8/11) 25 oktober (budget 2023) 
 8 november  
22 november 6 december  
13 december 
(inför KS i januari 2024) 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktiga att besluta att godkänna sammanträdestider för 
kommunfullmäktige enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
30 januari 
27 februari 
24 mars 
24 april 
29 maj 
12 juni eller 19 juni (avgörs innan KF)  
28 augusti 
25 september 
30 oktober 
13 november (budget 2023) 
27 november 
11 december 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunikationsenheten 
• Kundtjänst 
• Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Nämndsekreterare 
Abdirizak Yusuf Muhamed 
0431-870 00 
Abdirizak.yusufmuhamed@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/429 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-08-23 
 

Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträ-
desdagar för 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott. 

Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2023 där kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sam-
manträden planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar. 

Förslag på sammanträdesdagar: 

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
(14 december 2022) 18 januari 30 januari 
25 januari 8 februari 27 februari 
22 februari 8 mars 27 mars 
22 mars 5 april 24 april 
26 april 10 maj 29 maj 
24 maj 7 juni 12 juni eller 19 juni (avgörs av in-

nan KF) 
21 juni 16 augusti 28 augusti 
23 augusti 6 september 25 september 
   
20 september 4 oktober 30 oktober 
18 oktober (inför 25/10, 8/11) 25 oktober (budget 2023) 13 november (budget 2023?) 
 8 november  27 november 
   
22 november 6 december  11 december 
13 december 
(inför KS i januari 2024) 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 23 augusti 

2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott enligt följande: 

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen 
(14 december 2022) 18 januari 
25 januari 8 februari 
22 februari 5 mars 
22 mars 5 april 
26 april 10 maj 
24 maj 7 juni 
21 juni 16 augusti 
23 augusti 6 september 
20 september 4 oktober 
18 oktober (inför 25/10, 8/11) 25 oktober (budget 2023) 
 8 november  
22 november 6 december  
13 december 
(inför KS i januari 2024) 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktiga att besluta att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige 
30 januari 
27 februari 
24 mars 
24 april 
29 maj 
12 juni eller 19 juni (avgörs av innan KF)  
28 augusti 
25 september 
30 oktober 
13 november (budget 2023?) 
27 november 
11 december 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Malin Lundberg 
Kanslichef 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Beslutet expedieras till: 
• Kommunikationsenheten 
• Kundtjänst 
• Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-08-24 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2022-08-24,  
   kl. 16.30-19.00  
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oskar Funes Galindo 
Rolf Ekberg 
Kurth Engwall, frånvarande 
Gunilla Hildestrand 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson  
Lisbet Enbjerde  
Ragnar Steen, frånvarande 
 

Övriga närvarande: Kristian Gunnarsson, KPMG  
§ 53 Robin Holmberg, Liss Böcker, Åsa Larsson (ersättare för Lars 
Nyander) i kommunstyrelsen 
 

Paragrafer: 51 - 59 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, Sammankallande  
 
Lisbet Enbjerde   Justeringsperson  
 
Kristian Gunnarsson , Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-08-31 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-09-22 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, Stadshuset Ängelholm 
 
 

  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-08-24 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
§ 51 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Revisionens 
sammankallande ställer frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket inte är fallet.  
 
Kurth Engwall och Ragnar Steen noteras som frånvarande. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 52 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
 
att utse Lisbet Enbjerde att justera dagens protokoll. 

 
 
§ 53 Dialogmöte med representanter från kommunstyrelsen 
 
Revisionens sammankallande hälsar representanter från kommunstyrelsen välkomna till 
dagens möte med revisionen. Frågor har skickats ut i förväg. 
 
Revisorerna tackade för en bra dialog. 

 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

   
§ 54 Kommande gäster 
 
Bengt informerar om samgranskning med regionen som blir klar för rapport i september 
som avrapporteras digitalt. Nämnden för omsorg och stöd deltar vid avrapporteringen. 
 
Revisorerna diskuterade vilken nämnd som ska bjudas in till mötet i september och anser det 
rimligt att ställa extra frågor till omsorg och stöd när de ändå deltar vid mötet i samband 
med avrapporteringen enligt ovan 
 
Samma standardfrågor skickas som tidigare. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att nämnden för omsorg och stöd bjuds in till mötet i september. 
 
På mötet i oktober föredras granskningen av delårsbokslutet. 
 
 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-08-24 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

§ 55 Projektplan ”Granskning av service och tillgänglighet 
 
Kristian gick igenom förslag till granskningsupplägg avseende tillgänglighet och service.  
 
Revisorerna diskuterar projektplanen. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
 
att godkänna projektplanen med vissa tillägg 
 
 

§ 56 Projektplan skolledarrollen  
Kristian Gunnarsson presenterar utskickat förslag till granskning av skolledarrollen i 
grundskolan. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att godkänna projektplanen 
 

 
§ 57 Rapport från lekmannarevisorerna  
 
Bengt Sävström har inget att rapportera. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-08-24 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 

 
§ 58 Rapport från styrelser och nämnder 
 
Revisorerna informerar om pågående arbete i de olika nämnderna. 
 
Ulla Magnusson informerar om ett projekt ”backa barnet” som riktar sig till nysvenska barn 
där varje barn får en mentor. Projektet verkar intressant och seminarium ska äga rum i 
Ystad. 
 
Lisbet tog upp frågan om vakanser och personalomsättning inom miljö- och 
tillståndsverksamheten. 
 
Gunilla berättar om hennes problem med att få kontakt med tjänsteperson som handhar 
servicestöd gällande beredningarna. Gunilla får inget material eller dokumentation från 
beredningarna. 
 
Rolf Ekberg och övriga revisorer diskuterade skolskjutsverksamheten. 
 
Oskar informerar om att kommunstyrelsen beslutat om plan för tillväxt för småorterna. 
 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 

 
 
 

§ 59 Övrigt 
Inget övrigt. 
 

 
Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-09-14 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2022-09-14,  
   kl. 16.30-19.00  
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oscar Funes Galindo 
Rolf Ekberg 
Kurth Engwall 
Gunilla Hildestrand 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson  
Lisbet Enbjerde  
Ragnar Steen, frånvarande 
 

Övriga närvarande: Kristian Gunnarsson, KPMG  
§ 62 Camilla Carlsson Komredo AB samt ledamöterna Ingela 
Sylwander och Sonny Rosén i nämnden för omsorg och stöd 
 

Paragrafer: 60 - 67 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, Sammankallande  
 
Gunilla Hildestrand, Justeringsperson  
 
Kristian Gunnarsson , Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-09-16 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-10-10 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Stadshuset Ängelholm 
 
 

  



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-09-14 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
§ 60 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Revisionens 
sammankallande ställer frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket inte är fallet.  
 
Ragnar Steen noteras som frånvarande. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 61 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
 
att utse Gunilla Hildestrand att justera dagens protokoll. 

 
 
§ 62 Revisionsrapport: Granskning av hälso- och sjukvårdsavtal 
Revisionens sammankallande hälsar Camilla Carlsson Komredo AB välkommen. 
 
Camilla Carlsson redogör för iakttagelser från genomförd granskning. 
 
Ordföranden i nämnden för omsorg och stöd är förvånad över att 15 kommuner inte följt 
upp HS-avtalet. Det framhålls att revisionen är positiv som visar på bristerna så att rättelse 
kan ske. 
 
Flera revisorer understryker att regionen borde ta ett tydligare ledarskap kring avtalet för att 
uppföljningen ska bli rationell. 
 
Revisorerna tackade för föredragningen av rapporten. 

 
Kommunrevisionen beslutar  
att godkänna rapporten och överlämna den till nämnden för omsorg och stöd för kännedom 
och yttrande i november. 
 

§ 63 Dialogmöte med presidiet för nämnden omsorg och stöd 
Revisionens sammankallande hälsar representanter från nämnden omsorg och stöd 
välkomna till revisionen. Frågor har skickats ut i förväg enligt nedan: 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-09-14 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
Finns det några specifika målområden där ni behöver vidta åtgärder för bättre 
måluppfyllelse i verksamheten? 
 
Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut under 2022 (budget i balans) och finns 
behov av åtgärder? 
 
Beskriv hur ert arbete med intern kontroll utvecklats och vilka kontrollområden ni 
finner särskilt viktiga att genomföra? 
 

   
§ 64 Kommande gäster 
Bengt informerar om att oktobermötet blir genomgång av delårsbokslutet. 
 
Rolf informerar om att bygglovschefen gärna vill komma till revisionen efter årsskiftet. 
 
Kultur-, idrott- och fritidsnämnden bjuds in till novembermötet. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

 
§ 65 Rapport från lekmannarevisorerna  
Bengt Sävström har inget att rapportera. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

 
§ 66 Rapport från styrelser och nämnder 
Revisorerna informerar om pågående arbete i de olika nämnderna. 
 
Oskar informerar om att kommunstyrelsen haft uppe ärende om eventuell uppstart av 
vattenverk som tidigare varit i drift. 
 
Ingemar informerar om en positiv inspektionsrapport gällande överförmyndarverksamheten. 
 
Gunilla berättar att hon haft kontakt med tjänsteperson som skickat minnesanteckningar 
som tidigare efterfrågat. 
 
Rolf Ekberg informerar om budgetarbetet i skolan. 
 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 

 



 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-09-14 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
 

§ 67 Övrigt 
Ulla lyfter att hon vill delta i seminarium ”backa barnet” i Ystad. 
 
Kristian informerar om digital konferens 9 november. Konferensen handlar om nyheter 
inom revision, cyberattacker samt placeringar av barn och unga. 
 

 
Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 
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Postadress:291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane

www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter

Enligt sändlista

Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör 
Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar 
inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar 
tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan 
förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu 
söker Länsstyrelsen Skåne begravningsombud för kommunerna 
inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och 
kvalificerad person med kunskaper inom ekonomi samt med kunskap 
om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och 
begravningsseder. I lämplighetsprövningen ingår en jävsbedömning. 
Länsstyrelsen ska vid sin prövning om jäv föreligger ta hänsyn till 
ombudets möjligheter att utöva sitt uppdrag på ett korrekt och objektivt 
sätt, men också till hur situationen kan uppfattas av utomstående och av 
de som ombudet ska företräda. Den som förordnas får till exempel inte 
ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan att opartiskheten kan 
ifrågasättas, exempelvis ha ett förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan, 
vara anställd inom Svenska kyrkan, vara gift eller samboende med en 
företrädare för Svenska kyrkan, vara yrkesrevisor eller vald revisorer 
inom Svenska kyrkan. Däremot är medlemskap i Svenska kyrkan inget 
hinder. En person som arbetar på en begravningsbyrå anses inte heller 
vara lämplig att förordnas till begravningsombud. 

Länsstyrelsen vill särskilt betona att uppdraget som begravningsombud 
inte är politiskt.

Ett begravningsombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till 
kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet för ett begravningsombud 
omfattar församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om 
annat verksamhetsområde om det finns skäl för det. Länsstyrelsen Skåne 
har för avsikt att förordna ett begravningsombud per kommun. 
Länsstyrelsen Skåne förordnar begravningsombud för kommunerna 
inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Meddelande 

Datum
2022-09-06 

 

Ärendebeteckning 
204-27362-2022 
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Länsstyrelsen ska ge kommunerna samt andra trossamfund än Svenska 
kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom 
respektive kommun, tillfälle att skicka in förslag på lämplig person som 
kan förordnas som begravningsombud.

Vad som ingår i begravningsombudets uppdrag och vilken ersättning 
begravningsombudet har rätt till framgår av bifogad broschyr ”Att vara 
begravningsombud”.  Begravningsombudet ska medverka i sådan 
utbildning som krävs för fullgörande av uppdraget. Det är 
församlingarna inom kommunen som betalar för utbildningen. 

Skriftligt motiverade förslag
Länsstyrelsen ger kommunerna i Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
samt andra trossamfund än Svenska kyrkan och 
livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom respektive 
kommun, tillfälle att senast till den 3 oktober 2022 skicka in förslag på 
lämplig person som kan förordnas som begravningsombud. Förslaget 
ska vara skriftligt motiverat. Den person som föreslås ska fylla i 
intresseanmälan på sidan 3-4 i detta meddelande. Förslaget tillsammans 
med intresseanmälan kan sändas in på något av följande sätt.

 Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Välj 
Länsstyrelsen Skåne i e-tjänsten och ange diarienummer 27362-
2022. E-tjänsten hittas på www.lansstyrelsen.se. Skriv komplettering 
eller yttrande i sökrutan och tryck på sök. När uppgifterna mottagits 
av Länsstyrelsen sänds bekräftelse ut.

 Skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 
27362-2022 och komplettering eller yttrande i ämnesraden.

 Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Kontakt och mer info:
Ida Persson telefon 010-224 17 28, telefontid 09.00-12.00
Länsstyrelsens växel telefon 010-224 10 00
E-post skane@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer i 
ämnesraden i e-postmeddelandet.

Bilaga
Broschyr ”Att vara begravningsombud”

Sändlista
Kommunerna inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
Trossamfund och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom 
respektive kommun enligt sändlista

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes
http://www.lansstyrelsen.se/
mailto:skane@lansstyrelsen.se
mailto:skane@lansstyrelsen.se
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Intresseanmälan att förordnas till begravningsombud
Jag är intresserad av att förordnas till begravningsombud för tiden          
1 januari 2023 – 31 december 2026 

Kommun…………………………………………………………………

Namn…………………………………………………………………….

Adress……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

E-postadress…………………………………………………………….

Telefonnummer…………………………………………………………

    Jag godkänner att mina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och 
e-postadress) publiceras på Länsstyrelsen Skånes webbsida på sida med 
kontaktuppgifter till begravningsombuden 

    Jag har följande kunskaper inom ekonomi;

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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.............................................................................................................

.............................................................................................................

     Jag har följande kunskaper/erfarenheter av olika religioner, 
livsåskådningar och begravningsseder;

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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     Jag har inga kopplingar till Svenska kyrkan som gör att min 
opartiskhet kan ifrågasättas (exv. är inte anställd, innehar inga 
förtroendeuppdrag, är inte gift eller samboende med en företrädare för 
Svenska kyrkan, är inte yrkesrevisor eller vald revisor inom Svenska 
kyrkan). Jag arbetar inte på en begravningsbyrå.

……………………………………           

Datum 

………………………………………………………

Namnteckning 
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Att vara 
begravningsombud 



2 
 

Den här broschyren finns också att läsa och ladda ner från vår webbplats 
www.lansstyrelsen.se  

 
Regler och mer information för begravningsombud hittar du bland annat på 
följande platser: 
 
 Begravningslagen:  

Se 10 kap. SFS 1990:1144  
 

 Begravningsförordningen: 
Se 49-58a §§ SFS 1990:1147 
 

 Länsstyrelsen: 
Hitta din länsstyrelse på www.lansstyrelsen.se, ange sedan 
”begravningsombud” i sökfunktionen, se även sidan 9 i denna broschyr 
 

 Kammarkollegiet: 
Se www.kammarkollegiet.se, ange sedan ”för dig som är 
begravningsombud” i sökfunktionen 
 

 Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF):  
Se www.skkf.se  
 

 Svenska kyrkan: 
Se www.svenskakyrkan.se, ange sedan "begravningsverksamheten" i 
sökfunktionen 

 

 

 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/begravningslag-19901144_sfs-1990-1144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/begravningslag-19901144_sfs-1990-1144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/begravningsforordning-19901147_sfs-1990-1147
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/begravningsforordning-19901147_sfs-1990-1147
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.kammarkollegiet.se/
http://www.kammarkollegiet.se/
http://www.skkf.se/
http://www.skkf.se/
https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet
https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet
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Ordlista 
Begravningsavgift - en avgift som betalas av alla personer som är folkbokförda 
i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett vilken 
livsåskådning personen har. Begravningsavgiften används för att finansiera 
krematorierna, begravningskapellen och begravningsplatsernas skötsel och 
skick. Avgiften används också till personalkostnader inom 
kyrkogårdsförvaltningen som avser kostnader för att hålla 
begravningsverksamheten i ett ordnat och värdigt skick. Syftet med 
begravningsavgiften är att alla människor, oavsett livsåskådning, ska få tillgång 
till en begravningsplats och en begravningsceremoni efter att personen avlidit.  

 

Begravningsombud - en person som utses av Länsstyrelsen för att inom en 
kommun granska begravningsverksamheten hos huvudmannen. 

 

Begravningsverksamhet – de olika åtgärder som har direkt samband med 
förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Huvudmannen ska bland annat 
tillhandahålla tillräckligt många gravplatser inom en kommun, kunna erbjuda 
gravplatser till personer som inte tillhör något kristet samfund, ta emot och 
förvara stoft, sköta kremering och gravsättning och kunna erbjuda en 
ceremonilokal utan religiösa symboler för att kunna hålla en 
begravningsceremoni. I begravningsverksamheten ingår också en skyldighet för 
huvudmannen att tillhandahålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som 
behövs för att hålla kyrkogårdar och lokaler i ett vårdat och värdigt skick.  

 

Huvudman - församling inom Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna 
och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett 
visst geografiskt område. Svenska kyrkan är huvudman i alla kommuner, med 
undantag för Tranås och Stockholm; där är istället kommunerna huvudmän. I 
den här broschyren kommer vi att använda oss av ordet ”huvudman”, vilket 
innebär att det är församlingen som avses. 
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Särredovisning - begravningsverksamheten ska bekostas av 
begravningsavgiften och avgiften ska användas enbart för att täcka sådana 
kostnader som huvudmannen har för att sköta begravningsverksamheten. 
Begravningsavgiften ska således inte täcka andra kostnader som Svenska kyrkan 
har för sin kyrkliga verksamhet. Av denna anledning är det nödvändigt att 
Svenska kyrkans intäkter och kostnader för begravningsverksamheten och för 
övrig kyrklig verksamhet särredovisas för att det ska vara möjligt att fastställa en 
korrekt avgiftssats för begravningsverksamheten.  

 

 
Foto: Camilla Zilo  
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Bakgrund till ombudsrollen 
Den 1 januari år 2000 förändrades relationerna mellan staten och Svenska 
kyrkan. Svenska kyrkan skildes då från staten och är nu ett trossamfund som an-
svarar för begravningsverksamheten.  

Begravningsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare och 
finansieras genom begravningsavgiften. Genom begravningsavgiften betalas 
vissa transporter i samband med begravningen, kostnader för eventuell 
kremering, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal, 
gravsättning inklusive gravöppning och återställande av graven.  

Begravningsavgiften betalas av var och en som är folkbokförd i Sverige och som 
har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett vilken livsåskådning 
personen har. Från år 2017 är begravningsavgiften lika hög i alla kommuner 
som har Svenska kyrkan som huvudman.  

Personer som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till kyrkliga val och är 
inte heller valbara till förtroendeuppdrag inom kyrkan. De har därmed inte 
samma möjlighet att direkt påverka eller delta i beslut om till exempel 
begravningsavgiften eller om planering eller utbyggnader av särskilda 
gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. För att öka 
inflytandet och möjligheterna till påverkan för personer som inte tillhör Svenska 
kyrkan inrättades begravningsombuden som en kontrollfunktion. 

I de kommuner där Svenska kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten 
ska Länsstyrelsen utse ett eller flera begravningsombud som ska granska hur 
Svenska kyrkans församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör 
Svenska kyrkan. Begravningsombuden ska se till att begravningsavgiften går till 
rätt ändamål och att kyrkogårdarna och lokalerna sköts på ett korrekt sätt.  

Länsstyrelsen utser ombuden på förslag av bland annat kommunen. För att 
fullgöra uppgiften som begravnings-ombud behövs viss kunskap inom ekonomi 
och kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och be-
gravningsseder. Ett ombud utses för en tid av fyra kalenderår. 
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Begravningsombudets uppdrag 
Att vara begravningsombud innebär att du har i uppdrag att säkerställa att de 
personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. 
Kortfattat innebär detta att du ska se till att begravningsverksamheten sköts på 
ett korrekt sätt och att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder 
pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt, att avgiften går till begravnings-
verksamheten och inte används till övrig verksamhet inom Svenska kyrkan. 

I begravningsverksamheten ingår sådana åtgärder som har direkt samband med 
förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, det vill säga att alla 
människor, oavsett livsåskådning, ska få tillgång till en begravningsplats och en 
begravningsceremoni efter att personen avlidit. Begravningsavgiften ska 
användas för att finansiera krematorierna, begravningskapellen och 
begravningsplatsernas skötsel och skick. Avgiften ska också användas till de 
personalkostnader inom kyrkogårdsförvaltningen som avser kostnader för att 
hålla begravningsverksamheten i ett ordnat och värdigt skick.  

Som begravningsombud förordnas du för ett verksamhetsområde som omfattar 
församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat 
verksamhetsområde om det finns skäl för det.  

 

Som begravningsombud ska du: 
� Skaffa dig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och 

utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål 
rörande verksamheten. Du kan till exempel gå utbildningar inom 
begravningsområdet och kontakta olika trossamfund för en dialog kring 
olika begravningsseder. 

� Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om din verksamhet och hålla 
kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och med 
andra berörda parter, till exempel begravningsbyråer, församlingar, 
föreningar, informera genom media och be kommunen publicera information 
om dig på deras webbplats. 

� Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som 
behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till din 
kännedom. Beaktansvärda önskemål kan till exempel vara fler bokningsbara 
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tider för begravning för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan eller 
gravplatser anpassade till religiösa och icke religiösa önskemål.  

� Skriftligen meddela Kammarkollegiet om du tillstyrker eller avstyrker 
huvudmannens kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten. 
Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan 
lämnat underrättelse om samtliga sina huvudmäns kostnader för 
begravningsverksamheten enligt 3 § första stycket förordningen om begrav-
ningsavgift. Om du inte håller med om förslaget, utan avstyrker det, ska du 
lämna en skriftlig motivering och en egen beräkning av kostnaderna. 

� Senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde 
revisorn i frågor som rör huvudmannens årsredovisning och kravet på 
särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Om 
huvudmannen har utsett två eller flera revisorer är det tillräckligt att samrådet 
sker med en av dem. Som stöd vid samrådet kan du använda checklistan som 
finns i Bilaga 1 i den här broschyren.  

� Senast den 31 maj ge in en årsberättelse till länsstyrelsen. Har du flera 
huvudmän ska en årsberättelse ges in för varje huvudman. Blanketten för 
årsberättelsen hittar du på länsstyrelsens webb.  
I Bilaga 2 i den här broschyren kan du läsa vad som ska framgå av din 
årsberättelse.  
 

Utbildning för begravningsombud  
Länsstyrelserna ansvarar för utbildningen av begravningsombuden. Du som 
begravningsombud ska medverka i den utbildning som krävs för fullgörande av 
ditt uppdrag. 

Länsstyrelsen får fakturera församlingen för kostnader som är relaterade till 
utbildning av de begravningsombud som är verksamma inom huvudmannens 
förvaltningsområde.  

Det finns även externa utbildningar som kan vara till hjälp för att du ska kunna 
utföra ditt uppdrag, både inom ekonomi och begravningsverksamheten. 

 

Ersättning  
Du har som begravningsombud rätt till skälig ersättning av huvudmannen för 
ditt arbete och dina kostnader. Ersättningen består av ett årligt grundarvode och 
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ett belopp per sammanträde som du är närvarande vid. Sammanträdesersättning 
betalas ut endast för protokollförda sammanträden hos en huvudman och 
sammanträden för samråd med företrädare för andra trossamfund rörande 
förvaltningen av de särskilda gravplatserna för de som inte tillhör något kristet 
trossamfund samt för samråd vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring 
av en allmän begravningsplats. Sammanträdesarvodet är 450 kronor per 
sammanträde.  

Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i 
kommunen som du utsetts som begravningsombud i enligt följande: 

Folkmängd den 1 januari  Grundarvode, kronor 
-24 999   8500 
25 000-74 999  11 500 
75 000-   17 000 

Du begär ersättning hos var och en av huvudmännen inom verksamhetsområdet. 
Grundarvodet ska fördelas lika mellan huvudmännen.  

 
Kontakt 
Har du frågor gällande ditt uppdrag eller behöver råd i verksamheten är du 
välkommen att vända dig till Länsstyrelsen. Det är sju Länsstyrelser som 
handlägger frågor om förordnande av begravningsombud:  

 Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare 
är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller 
Västmanlands län, 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se   
 

 Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare 
är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller 
Västmanlands län, 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se   
 

 Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan 
innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,  
010-223 50 00, ostergotland@lansstyrelsen.se  
  
 

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
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 Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är 
verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län, 010-224 10 00, 
skane@lansstyrelsen.se 
 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan 
innehavare är verksam i Västra Götalands eller Hallands län, 010-224 40 00, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
  

 Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är 
verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län, 010-225 00 00, 
dalarna@lansstyrelsen.se 
  

 Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller en annan 
innehavare är verksam i Västernorrlands eller Jämtlands län, 0611-34 90 00, 
vasternorrland@lansstyrelsen.se 
  

 Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare 
är verksam i Norrbottens eller Västerbottens län, 010-225 50 00, 
norrbotten@lansstyrelsen.se  
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mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se
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mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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   Bilaga 1 
Checklista till samrådet med revisor 
Du som är begravningsombud ska ha samråd med huvudmannens revisor senast 
den 15 maj varje år. Nedanstående checklista kan användas som stöd vid 
samrådet med revisor.  

Följande uppgifter ska anges i redogörelsen: 
� Begravningsombudets namn 
� Begravningshuvudmannens namn 
� Datum för samrådet 

I redogörelsen ska du också redovisa vilka frågor som ställts och diskuterats och 
vilka svar och kommentarer som revisorn lämnat.  

 
Förslag på frågor som är lämpliga att ställa och diskutera med revisorn: 
� Hur har du kontrollerat att särkostnadsredovisningen är korrekt? 
� Hur har huvudmannen beräknat fördelning av församlingens centrala 

kostnader för kyrkoråd, val, expeditionen, ledande tjänsteman och 
telefonväxel med mera? 

� Har huvudmannen personal som tjänstgör både vid kyrklig verksamhet och 
begravningsverksamhet? 

� Hur har huvudmannen fördelat personal- och lokalkostnader mellan kyrklig 
verksamhet, begravningsverksamhet och serviceverksamhet? 

� Hur fördelar huvudmannen maskin- och materialkostnader mellan 
begravningsverksamhet och serviceverksamhet? 

� Hur omfattande är serviceverksamheten av hela omsättningen? 
� Vad ingår i serviceverksamheten förutom gravskötsel? 
� Hur många skötselavtal tecknade före år 2000 har huvudmannen och hur 

finansieras dessa? 
� Vilka riktlinjer har huvudmannen för att finansiera investeringar och 

avskrivningar för begravningsverksamheten? 
� När det gäller transporter av avlidna i anslutning till ceremoni, vilka 

principer avgör om det är en kostnad för begravningsavgiften eller den 
kyrkliga avgiften? 

� Har huvudmannen ett ackumulerat över- eller underskott på 
begravningsavgiften? 

� Har huvudmannen kulturantikvariska kostnader som belastar 
begravningsavgiften? 

� Har huvudmannen kostnader för information, trycksaker, annonser med 
mera som belastar begravningsavgiften, som inte fördelas som centrala 
kostnader? 
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Bilaga 2 
 

Checklista inför inlämnande av årsberättelse 
Du som är begravningsombud ska ge in en årsberättelse till Länsstyrelsen senast 
den 31 maj varje år. Har du flera huvudmän ska en årsberättelse ges in för varje 
huvudman. 

 
Av din årsberättelse ska följande framgå: 

� redogörelse för begravningsverksamheten under det närmast föregående 
kalenderåret, 

� redovisning av den tid som du som begravningsombud har lagt ned på 
sammanträden och annat arbete, 

� uppgift om du har genomgått någon utbildning för begravningsombud, 
� kostnader för det arbete som du lagt ner i din roll som 

begravningsombud,  
� redogörelse för det samråd som du som begravningsombud ska ha haft 

med huvudmannens revisor. Av redogörelsen ska särskilt framgå hur 
kravet på särredovisning har uppfyllts av huvudmannen. 

För att Länsstyrelsen ska kunna granska årsberättelserna krävs att du fyller i 
samtliga uppgifter i årsberättelsen. Fyll i så utförligt som möjligt. Om det finns 
anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta 
begravningsverksamheten ska du uppge detta i din årsberättelse. 
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Vår referens 

Landsbygdsavdelningen 
Djur- och livsmedelsenheten 
Jonas Fröjd 
010-224 13 35  
 

Miljö- och tillståndsnämnden 
Ängelholms kommun 
Östra vägen 2 
262 80 Ängelholm 
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Länsstyrelsens bedömning av er kompletterande 
åtgärdsplan 

Länsstyrelsen har mottagit er kompletterande åtgärdsplan, inkommen den 25 
februari 2022 med anledning av de rekommendationer Länsstyrelsen gav vid 
revisionen av er livsmedelskontroll den 14 oktober 2021 och den bedömning som 
gjordes av tidigare inkommen åtgärdsplan. 

Bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att redovisade åtgärder gällande rekommendation nr 4, 6 
samt 7 tar hänsyn till de aktuella behoven på ett tillfredsställande sätt. Inga 
kompletteringar behövs till åtgärdsplanen i detta avseende. 

Länsstyrelsen bedömer dock att åtgärder gällande rekommendation nr 3 inte till 
fullo har införts och därför ej tar hänsyn till de aktuella behoven på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Då Länsstyrelsen saknar befogenhet att kräva åtgärder av en kommunal kontroll-
myndighet överlämnas ärendet till Livsmedelsverket för bedömning och eventuella 
åtgärder avseende kvarstående avvikelse tillhörande rekommendation nr 3 och 
revisionsområde ”Finansiering”. 

Länsstyrelsens bedömning för respektive rekommendation ges nedan. 

Rekommendation 3 

Säkerställ att planerad kontroll utförs på livsmedelsverksamheter i den utsträckning 
som årliga kontrollavgifter har tagits in. Säkerställ att avgiftsfinansiering finns för 
den planerade kontrollen, genom att årlig kontrollavgift tas in av samtliga 
livsmedelsaktörer. 

Bedömning 

I kompletterande åtgärdsplan anges att Myndigheten för att åtgärda brist, gällande 
att kontroll inte utförts på alla de verksamheter där avgifts tagit ut har, inlett en 
rekryteringsprocess. 



 

   BEDÖMNING AV ÅTGÄRDSPLAN 2(4) 

2022-04-06                           281-36174-2021 
   

    

 

 

 

Det anges vidare att livsmedelskontrollen under 2022 tillfälligt kommer att 
förstärkas med personal motsvarande 1,5 årsarbetskrafter, detta för att komma  
ikapp med den kontrollskuld som uppkommit i verksamheten under 2020 och 2021. 
Länsstyrelsen ser positivt på detta. 

Avseende ett säkerställande av avgiftsfinansiering för den planerade kontrollen kan 
Länsstyrelsen dock konstatera att inga åtgärder vidtagits eller för den delen anges i 
åtgärdsplanen.  

Vid revisionen konstaterade Länsstyrelsen att Myndigheten under 2020 hade 
senarelagt inbetalning av avgifter för livsmedelsverksamheter samt under 2021 hade 
beslutat att avgift avseende livsmedelskontroll ej skulle tas ut för totalt 161 
verksamheter med servering, vilket berörde ett flertal olika kategorier och antal 
verksamheter, exempelvis caféer, restauranger, bagerier, verksamheter inom 
turistnäringen med mera. Detta innebar att avgift inte hade tagits ut för ca 43% av 
verksamheterna samt att livsmedelskontrollen därmed hade gått från ett mer 
avgiftsfinansierat system till ett betydligt mer skattefinansierat sådant. 

I revisionsrapporten angav Länsstyrelsen att det är särskilt allvarligt att Myndigheten 
inte har tagit ut avgifter för en så stor del av livsmedelsverksamheterna 2021. 

I kompletterande åtgärdsplan anges att Kommunfullmäktige även för 2022 beslutat 
att inte ta ut någon fast årlig avgift för kontroll av livsmedelshantering för verk-
samheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som huvud-
verksamhet) samt att den av Länsstyrelsen påtalade bristen, att avgifter ej tagits ut av 
ett stort antal livsmedelsverksamheter, således inte har åtgärdats. 

Det framgår även att förvaltningen har verkat för att bristen ska åtgärdas genom att 
man under beredningen av ärendet till Kommunfullmäktige tydligt har framfört att 
Länsstyrelsen har riktat kritik mot kommunen för detta förfarande och att det saknas 
stöd i lagstiftningen för detsamma. Vidare anges det att Miljö och tillståndsnämnden 
inte formellt fått möjlighet att yttra sig i ärendet innan det kom upp för beslut samt 
att nämnden som myndighet inte har varit involverad i beslutsprocessen om att 
reducera avgifterna, utan det beslutet är fattat av Kommunstyrelsen. 

Avvikelsen kvarstår även delvis från Länsstyrelsens revision 2010. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att avvikelsen avseende avgiftsfinansiering kvarstår i 
sin helhet och vidhåller att det saknas stöd i lagstiftningen för Myndigheten att låta 
bli att debitera kontrollavgifter. Länsstyrelsen ser allvarligt på detta samt att åtgärd 
inte har vidtagits och överlämnar därför ärendet till Livsmedelsverket för 
bedömning och eventuella åtgärder. 

Information 
Länsstyrelsen bedömer om åtgärdsplanen är lämplig i förhållande till de angivna 
rekommendationerna, det vill säga om tidsangivelserna och åtgärderna är tillräckliga 
för att åtgärda rekommendationerna och uppfylla kraven i lagstiftningen. Om 
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åtgärdsplanen bedöms som otillräcklig bör den reviderade myndigheten komplettera 
och justera den. 

Bedömningen av åtgärdsplanen är viktig eftersom Länsstyrelsen i den fortsatta 
uppföljningen då kan fokusera på att kontrollera att åtgärdsplanen följs. Att 
åtgärdsplanen följs kommer att verifieras vid åtgärdsplanens olika slutförande-
datum. Verifieringen kan göras på olika sätt beroende av rekommendationernas art 
och omfattning. 

Om inga åtgärder genomförs, eller om bara s.k. overksamma åtgärder vidtas av 
Myndigheten kan Länsstyrelsen kontakta Livsmedelsverket för att diskutera vidare 
handläggning av ärendet. Livsmedelsverket kan fatta beslut om föreläggande, göra 
en extra revision eller vidta andra åtgärder. 

Rekommendation 4 

Inför behovsutredning som anger hur mycket personal som krävs utifrån Myndig-
hetens fullständiga kontrolluppdrag, inklusive prioriterade administrativa uppgifter, 
så att planerad kontroll kan utföras samt att genomförande av kontroll som skulle ha 
utförts kan säkras. 

Bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att redovisad åtgärd tar hänsyn till rekommendationen på ett 
tillfredsställande sätt samt anger en tidpunkt för åtgärdande. Ingen komplettering 
behövs till åtgärdsplan. 

Uppföljning kommer att ske. 

Rekommendation 6 

Säkerställ att kontrollplanen följs samt att kontrolltidsskuld till livsmedelsaktörerna 
åtgärdas. Säkerställ även att det vid planering av kontroll tas hänsyn identifierade 
risker, aktörernas tidigare resultat eller information som kan tyda på bristande 
efterlevnad. 

Bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att redovisad åtgärd tar hänsyn till rekommendationen på ett 
tillfredsställande sätt samt anger en tidpunkt för åtgärdande. Ingen komplettering 
behövs till åtgärdsplan. 

Uppföljning kommer att ske. 

Rekommendation 7 

Säkerställ att ett system införs för att tillse att samtliga rutiner som behövs finns 
samt att aktuella rutiner inom alla förskrivna områden hålls uppdaterade. 
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Bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att redovisad åtgärd tar hänsyn till rekommendationen på ett 
tillfredsställande sätt samt anger en tidpunkt för åtgärdande. Ingen komplettering 
behövs till åtgärdsplan. 

Uppföljning kommer att ske. 

 
 
 
Jonas Fröjd    
Länsveterinär    

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

För kännedom 

Livsmedelsverket, Utvärderingsavdelningen 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Landsbygdsavdelningen 
Djur- och livsmedelsenheten 
Jonas Fröjd 
010-224 13 35  
 

Miljö- och tillståndsnämnden 
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Östra vägen 2 
262 80 Ängelholm 
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Länsstyrelsens bedömning av er kompletterande 
åtgärdsplan, efter återlämnande från Livsmedelsverket 

Länsstyrelsen mottog den 25 februari 2022 er kompletterande åtgärdsplan, med 
anledning av de rekommendationer Länsstyrelsen gav vid revisionen av er 
livsmedelskontroll den 14 oktober 2021. 

Länsstyrelsens bedömning var att avvikelsen gällande avgiftsfinansiering kvarstod i 
sin helhet och att det saknades stöd i lagstiftningen för Myndigheten att låta bli att 
debitera kontrollavgifter. Länsstyrelsen såg allvarligt på detta samt att åtgärd inte har 
vidtagits avseende aktuell rekommendation. 

Då Länsstyrelsen saknade befogenhet att kräva åtgärder av en kommunal kontroll-
myndighet överlämnades ärendet (dnr 281-36174-2021) den 6 april 2022 till 
Livsmedelsverket för bedömning och eventuella åtgärder avseende kvarstående 
avvikelse tillhörande rekommendation nr 3 och revisionsområde ”Finansiering”. 

Återlämnande 

Livsmedelsverket meddelade den 25 maj 2022 Länsstyrelsen att myndigheten 
inte har möjlighet att kräva åtgärd från kommunen avseende frågan om avgiftsuttag 
samt att ärendet gällande Ängelholms kommun därmed återlämnas. Livsmedels-
verket angav i återlämnandet att föreläggande kan ske avseende påverkan på 
kontrolluppdraget, men ej avseende uttag av avgifter. 

Bedömning 

Länsstyrelsen kvarstår i sin bedömning att Ängelholms kommun ska säkerställa att 
avgiftsfinansiering finns för den planerade kontrollen, genom att årlig kontrollavgift 
tas in av samtliga livsmedelsaktörer. 

Länsstyrelsen ser det fortsättningsvis som särskilt allvarligt att Ängelholms kommun 
inte har tagit ut avgifter för över 40 % av livsmedelsverksamheterna 2021 samt inte 
heller avser att göra detta under 2022. 

Länsstyrelsen ställer sig vidare oförstående till att Miljö och tillståndsnämnden inte 
formellt fått möjlighet att yttra sig i ärendet innan det kom upp för beslut samt att 
nämnden som myndighet inte har varit involverad i beslutsprocessen om att 
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reducera avgifterna. Länsstyrelsen kan även konstatera att detta har skett trots att 
förvaltningen har verkat för att bristen ska åtgärdas genom att man under 
beredningen av ärendet till Kommunfullmäktige tydligt har framfört att Läns-
styrelsen har riktat kritik mot kommunen för detta förfarande och att det saknas 
stöd i lagstiftningen för detsamma.  

Länsstyrelsen har dock tidigare konstaterat att övriga beskrivna åtgärder har tagit 
hänsyn till de aktuella rekommendationerna på ett tillfredsställande sätt samt anger 
tidpunkter för åtgärdande. 
Även om komplettering/uppdatering till åtgärdsplan fortfarande behöver ske och 
konkreta åtgärder fortfarande behöver vidtas för att åtgärda bristerna avseende 
rekommendation nr 3 avvaktar Länsstyrelsen dock med slutgiltig bedömning till 
efter att införande av åtgärder har skett och en uppföljande revision av 
Myndighetens livsmedelskontroll har påbörjats. 

Ärendet avslutas. 

Uppföljning kommer att ske. 

Information 

I Sverige finns regler om finansiering av livsmedelskontroll i förordning 2021:176 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
(livsmedelsavgiftsförordningen). I denna slås det bland annat fast att offentlig 
kontroll och annan verksamhet som hänger samman med livsmedelskontrollen ska 
finansieras genom avgifter. 
Finansiering genom avgifter kan ske på flera sätt. Kostnaden för planerad och 
uppföljande livsmedelskontroll kan till viss del schabloniseras, men utgår från de 
faktiska kostnaderna. Avgift baserad på beräkningarna tas ut från den livsmedels-
företagare som blivit kontrollerad. 

Även om Livsmedelsverket ej ges formell möjlighet att förelägga Ängelholms 
kommun avseende att inte ha avgiftsfinansiering för delar av den planerade 
kontrollen, genom att årlig kontrollavgift inte togs in av samtliga livsmedelsaktörer, 
kan det ändå konstateras att detta förfarande ej är förenligt med gällande 
lagstiftning. 

Länsstyrelsens fortsatta bedömning avseende åtgärd gällande rekommendation nr 3 
kan påverkas av hur minskat uttag av avgifter ytterligare påverkar revisionsområdet 
”Finansiering” samt om påverkan även sker på myndighetens fortsatta arbete inom 
livsmedelskontrollen och avseende andra revisionsområden. 

 
 
 
Jonas Fröjd    
Länsveterinär    
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Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

För kännedom 

Livsmedelsverket, Utvärderingsavdelningen 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Nämnden för omsorg och stöd 

2022-09-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 101 Dnr. NOS 2022/6 

Ej verkställda beslut period 3 2022 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader från 
beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna 
och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2022-09-02. 

• Bilaga 1, Redovisning av ej verkställda beslut period 3, 2022 (tom. 2022-06-30) 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 3, 2022 

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt  

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till 
Revisorer och Kommunfullmäktige 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planeringschef 

Ulrika Wattman 

469149 

Ulrika.Wattman@engelholm.se 

Till: Nämnden för omsorg och stöd 

Diarienummer: NOS 2022/6 

Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 

Datum: 2022-09-02 

 

Ej verkställda beslut period 3, 2022 (tom.2022-06-30) 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader från 
beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna 
och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2022-09-02. 

• Bilaga 1, Redovisning av ej verkställda beslut period 3, 2022 (tom. 2022-06-30) 

Utredning 
Under period 3, 2022 har man inom verksamheten för äldreomsorgen inte kunnat 
verkställa två beslut om särskilt boende enligt SoL inom 3 månader.  

Verksamheten för funktionsstöd har under period 3, 2022 inte kunnat verkställa 
nedan redovisade beslut inom 3 månader: 

 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS  

 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 

 4 beslut om kontaktperson enligt LSS 

 2 beslut om ledsagarservice enligt LSS 
 
Inom verksamheten för funktionsstöd har det till följd av Covid-19 och den enskil-
des begäran förekommit avbrott i verkställighet som är längre än 3 månader under 
period 3, 2022 i nedan angivna beslut: 

 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 
Verksamheten för funktionsstöd har under period 3, 2022 inte kunnat verkställa 
avbrott i verkställighet som varat längre än 3 månader under period 3, 2022 i nedan 
angivna beslut: 

 4 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Sedan rapportering för period 2, 2022 har inom verksamheten för funktionsstöd 
följande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda inom 3 månader, avslu-
tats utan att verkställas: 

 4 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 

 1 beslut om daglig sysselsättning enligt SoL 

 1 beslut om kontaktperson enligt SoL 

 1 beslut om särskilt boende enligt SoL 
 
Sedan rapportering för period 2, 2022 har följande beslut inom verksamheten för 
funktionsstöd kunnat verkställas: 

 4 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 

 5 beslut om särskilt boende enligt LSS 

 1 beslut om kontaktperson enligt LSS 
 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

Att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 3, 2022 

Att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt  

Att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige 

Filippa Kurdve  
Chef Hälsa 

Ulrika Wattman 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Revisorer och Kommunfullmäktige 



Verksamhet Rapporterin

g avser - 

period 3 

2022 

220401-

220630

Datum för 

gynnande 

beslut 

Datum för 

avbrott i 

verkställigh

et - längre 

än 3 mån

Datum för 
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Orsak - Övriga upplysningar i ärendet

Funktionsstöd 3 2020-06-15 2022-04-13 Daglig verksamhet 9:10 LSS Erbjuden 5 olika platser, avböjt samtliga. 220413 tackat ja till sjätte erbjudandet.

Funktionsstöd 3 2020-07-06 2022-04-11 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjudandet om lägenhet på gruppbostad 210628. Erbj. plats 220111, tackar ja, inflytt 220411.

Funktionsstöd 3 2021-06-17 2022-04-11 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjudandet om lägenhet på gruppbostad 210823.  Erbj. plats 220111, tackar ja, inflytt 220411.

Funktionsstöd 3 2021-09-13 2022-04-11 Bostad med särskild service 9:9 LSS  Erbj. plats 220111, tackar ja, inflytt 220411.

Funktionsstöd 3 2021-09-28 2022-04-11 Bostad med särskild service 9:9 LSS  Erbj. plats 220111, tackar ja, inflytt 220411.

Funktionsstöd 3 2021-11-09 2022-04-11 Bostad med särskild service 9:9 LSS

Funktionsstöd 3 2021-12-16 2022-04-10 Särskilt boende SoL Brukaren har avlidit.

Funktionsstöd 3 2020-09-09 Daglig verksamhet 9:10 LSS Möten avbokats av god man under 2020. Möte 210118, 220119. Möte i maj 2022, ombokas till 220901. 

Funktionsstöd 3 2021-10-12 2022-05-23 Daglig verksamhet 9:10 LSS Insatsen avslutas på brukarens egen begäran.

Funktionsstöd 3 2021-03-30 2021-11-18 2022-04-06 Daglig verksamhet 9:10 LSS

Funktionsstöd 3 2012-10-11 2021-03-30 2022-06-07 Daglig verksamhet 9:10 LSS

Funktionsstöd 3 2018-04-25 2021-12-09 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran, avvaktar med starten tills efter sommaren.

Funktionsstöd 3 2021-09-30 2021-12-23 2022-06-01 Daglig verksamhet 9:10 LSS Insatsen avslutas på brukarens egen begäran.

Funktionsstöd 3 2015-04-04 2021-11-17 2022-06-15 Daglig verksamhet 9:10 LSS

Funktionsstöd 3 2017-06-01 2021-11-30 Daglig verksamhet 9:10 LSS Har ej påbörjat  pga. hälsoskäl, senast kontaktförsök 220823. Inbjudan till möte 220830 har skickats.

Funktionsstöd 3 2016-06-13 2021-06-22 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren önskade pausa sin dagliga verksamhet. 220428 önskar GM dv kommer igång

Funktionsstöd 3 2016-06-13 2021-11-29 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren vill byta daglig verksamhet - kan tänka sig ingå i arbetsträning via AF hösten 2022.

Funktionsstöd 3 2021-09-30 2022-05-20 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avslutas på brukarens egen begäran.

Funktionsstöd 3 2020-04-20 2021-10-14 2022-04-30 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avslutas på brukarens egen begäran.

Funktionsstöd 3 2012-08-08 2022-01-25 Daglig verksamhet 9:10 LSS Den enskilde vill avvakta med sin dagliga verksamhet

Funktionsstöd 3 2021-05-26 2022-04-28 Daglig sysselsättning SoL Avslutas på brukarens egen begäran.

Funktionsstöd 3 2021-09-06 Kontaktperson 9:4 LSS Resursbrist, saknas lämplig kontaktperson. Möte med tilltänkt kontaktpers 220901

Funktionsstöd 3 2021-10-20 Kontaktperson 9:4 LSS Förslag på k-person 211116, den enskilde vill skjuta upp verkst. Jan-21. Möte m. tilltänkt k-person 220901

Funktionsstöd 3 2019-06-28 Kontaktperson 9:4 LSS Resursbrist, saknas lämplig kontaktperson. 

Funktionsstöd 3 2022-03-11 Kontaktperson 9:4 LSS Resursbrist, saknas lämplig kontaktperson. 

Funktionsstöd 3 2021-05-26 2022-04-28 Kontaktperson SoL Avslutas på brukarens egen begäran.

Funktionsstöd 3 2021-11-02 2022-04-22 Kontaktperson 9:4 LSS

Funktionsstöd 3 2022-01-21 Ledsagarservice 9:3 LSS Resursbrist, saknas lämplig ledsagare

Funktionsstöd 3 2022-02-04 Ledsagarservice 9:3 LSS Resursbrist, saknas lämplig ledsagare. Möte med tilltänkt ledsagare 220610. Tackar nej till uppdraget.

Funktionsstöd 3 2022-03-17 Bostad med särskild service 9:9 LSS Beslutet kan verkst. först  from. 220605 då brukaren fyllt 18 år - redovisas som EJ verkställt ???

Äldreomsorg 3 2022-03-22 2022-07-12 Särskilt boende enl SoL Avis dembo 2022-07-08, men tackade nej 2022-07-12 pga senare flytt till flera ersättningsboenden 

Äldreomsorg 3 2022-03-22 2022-07-20 Särskilt boende enl SoL Avis dembo 2022-07-13, har tackat JA 2022-07-20.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Nämnden för omsorg och stöd 

2022-05-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOS § 68 Dnr. NOS 2022/6 

Ej verkställda beslut period 1-4 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader från 
beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna 
och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2022-04-29. 

• Bilaga 1, Redovisning av ej verkställda beslut period 2, 2022 (tom. 2022-03-31) 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 2, 2022, 

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt  

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Revisorer och Kommunfullmäktige 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 (2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planeringschef 

Ulrika Wattman 

469149 

Ulrika.Wattman@engelholm.se 

Till: Nämnden för omsorg och stöd 

Diarienummer: NOS 2022/6 

Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 

Datum: 2022-04-29 

 

Ej verkställda beslut period 2, 2022 (tom.2022-03-31) 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader från 
beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna 
och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2022-04-29. 

• Bilaga 1, Redovisning av ej verkställda beslut period 2, 2022 (tom. 2022-03-31) 

Utredning 
Under period 2, 2022 har man inom verksamheten för äldreomsorgen kunnat verk-
ställa samtliga beslut om särskilt boende och växelvård enligt SoL inom 3 månader. 

Däremot har verksamheten för äldreomsorg inte kunnat verkställa ett beslut om 
dagverksamhet enligt SoL inom 3 månader. Orsaken till avsaknad av verkställighet 
kan inte härledas till resursbrist utan till den enskilde. 

Verksamheten för funktionsstöd har under period 2, 2022 inte kunnat verkställa 
nedan redovisade beslut inom 3 månader: 

 5 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (Verkställdes i 
samband med öppnande av ny gruppbostad) 

 4 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 

 2 beslut om kontaktperson enligt LSS 

 1 beslut om kontaktperson enligt SoL 

 1 beslut om daglig sysselsättning enligt SoL 

 1 beslut om särskilt boende enligt SoL  
 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 (2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Inom verksamheten för funktionsstöd har det till följd av Covid-19 och den enskil-
des begäran förekommit avbrott i verkställighet som är längre än 3 månader under 
period 2, 2022 i nedan angivna beslut: 

 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 
Verksamheten för funktionsstöd har under period 2, 2022 inte kunnat verkställa 
avbrott i verkställighet som varat längre än 3 månader under period 2, 2022 i nedan 
angivna beslut: 

 8 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 
Sedan rapportering för period 1, 2022 har inom verksamheten för funktionsstöd 
följande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda inom 3 månader, avslu-
tats utan att verkställas: 

 2 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 
Sedan rapportering för period 2, 2022 har följande beslut inom verksamheten för 
funktionsstöd kunnat verkställas: 

 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 

 1 beslut om kontaktperson enligt LSS 

 1 beslut om kontaktperson enligt SoL 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

Att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 2, 2022 

Att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt  

Att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige 

Filippa Kurdve  
Chef Hälsa 

Ulrika Wattman 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Revisorer och Kommunfullmäktige 
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Funktionsstöd 2 2020-07-06 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjudandet om lägenhet på gruppbostad 210628. Erbj. plats 220111, tackar ja, inflytt 220411.

Funktionsstöd 2 2021-06-17 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjudandet om lägenhet på gruppbostad 210823.  Erbj. plats 220111, tackar ja, inflytt 220411.

Funktionsstöd 2 2021-09-13 Bostad med särskild service 9:9 LSS  Erbj. plats 220111, tackar ja, inflytt 220411.

Funktionsstöd 2 2021-09-28 Bostad med särskild service 9:9 LSS  Erbj. plats 220111, tackar ja, inflytt 220411.

Funktionsstöd 2 2021-11-09 Bostad med särskild service 9:9 LSS

Funktionsstöd 2 2010-08-31 2020-11-02 2022-02-01 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avslutas på brukarens egen begäran.

Funktionsstöd 2 2019-09-05 2020-02-14 2022-02-20 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren har avlidit.

Funktionsstöd 2 2020-06-15 Daglig verksamhet 9:10 LSS Erbjuden 5 olika platser, senast 2021-11-03 avböjt samtliga. 

Funktionsstöd 2 2021-09-23 2022-02-01 Daglig verksamhet 9:10 LSS

Funktionsstöd 2 2020-09-09 Daglig verksamhet 9:10 LSS Möten avbokats av god man under 2020. Möte 210118, 220119. Nytt möte planeras i maj 2022.

Funktionsstöd 2 2021-10-12 Daglig verksamhet 9:10 LSS Tackat ja till erbj. plats 220111, har ej kommit igång pga. sjukdom, vill sedan avvakta med start

Funktionsstöd 2 2021-03-30 2021-11-18 Daglig verksamhet 9:10 LSS Kommer inte i kontakt med brukaren, trots flertal försök på olika sätt.

Funktionsstöd 2 2012-10-11 2021-03-30 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott pga. sjukdom, tackat ja till ny plats 211216, avvaktar med starten

Funktionsstöd 2 2018-04-25 2021-12-09 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran, avvaktar med starten.

Funktionsstöd 2 2021-09-30 2021-12-23 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren önskar pausa sitt beslut om daglig verksamhet, kontakt med handläggare tas. 

Funktionsstöd 2 2015-04-04 2021-11-17 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott pga. skada

Funktionsstöd 2 2017-06-01 2021-11-30 Daglig verksamhet 9:10 LSS Har plats på Metallgatans dv., men ej påbörjat pga. hälsoskäl, senast kontakt 220128.

Funktionsstöd 2 2016-06-13 2021-06-22 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren önskade pausa sin dagliga verksamhet. 

Funktionsstöd 2 2016-06-13 2021-11-29 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren vill byta till en annan daglig verksamhet - individuell placering, kontakt 220323.

Funktionsstöd 2 2021-09-30 Daglig verksamhet 9:10 LSS Tackat nej till erbjuden plats 211101. Meddelar 211102 att hen vill avvakta med starten av dagl.v.

Funktionsstöd 2 2020-04-20 2021-10-14 Daglig verksamhet 9:10 LSS Tackat nej till erbjuden plats 211119. Meddelar 211216 att hen vill avvakta med starten av dagl.v.

Funktionsstöd 2 2021-05-26 Daglig sysselsättning SoL Kontakt m. den enskilde ej möjligt. Avbokade besök på dv 211014. 

Funktionsstöd 2 2021-12-16 Särskilt boende SoL Resursbrist, saknar lämpligt boende

Funktionsstöd 2 2020-11-11 2022-02-02 Kontaktperson 9:4 LSS

Funktionsstöd 2 2019-06-28 Kontaktperson 9:4 LSS Tilltänkt kontaktperson tackade nej till uppdraget 210827.

Funktionsstöd 2 2021-01-21 2021-12-01 Kontaktperson SoL

Funktionsstöd 2 2021-05-26 Kontaktperson SoL Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.

Funktionsstöd 2 2021-11-02 Kontaktperson 9:4 LSS Tilltänkt kontaktperson tackade nej till uppdraget 211220.

Äldreomsorg 2 2021-11-12 2022-02-14 Dagverksamhet SoL Erbjudande förbesök 211222 pga. sjukhusvistelse. Avslutades sedan på brukarens begäran.


	Kallelse förstasida
	Svar på fråga från Patrik Ohlsson (SD) ställd till ordförande i Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid, Charlotte Engblom Carlsson (L) om konstverket Änglafarm
	Svar på fråga om konstverket Änglafamn
	Sida 1
	Sida 2

	Fråga från Patrik Ohlsson, SD, till ordförande i nämnden för Kultur, Idrott och Fritid; Charlotte Engblom

	Överlämning av kommunfullmäktiges fasta bredning 1 uppdrag om ekonomisk hållbarhet 
	Överlämning av kommunfullmäktiges fasta bredning 1 uppdrag om ekonomisk hållbarhet 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 slutrapport 220825
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35

	Remissvar KF beredning 1 ekonomisk hållbarhet -från Sverigedemokraterna

	Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 uppdrag färdplan mot social hållbarhet 2021-2022
	Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 uppdrag färdplan mot social hållbarhet 2021-2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Bilaga 1 - Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 socialt bokslut 20220819
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	Bilaga 2 – Social kartläggning daterad sommaren 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27

	Bilaga 3 – Medborgardialog genomförd av feriearbetare sommaren 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 4 – Sammanställning av digital enkät till invånare sommaren 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11


	Försäljning av del av Söndrebalj 7:2 till AB Ängelholmslokaler 
	Beslut KS 2022-09-07
Försäljning av del av Söndrebalj 7:2 till AB Ängelholmslokaler 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2022-08-24
Försäljning av del av Söndrebalj 7:2 till AB Ängelholmslokaler 
	Sida 1
	Sida 2

	Försäljning av del av Söndrebalj 7:2 till AB Ängelholmslokaler  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Servitut fördröjningsmagasin ej signerat
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Servitut gc-väg 1292_01185, ej signerat
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Överenskommelse om fastighetsreglering Söndrebalj 7_2, ej signerad
	Sida 1
	Sida 2

	Köpekontrakt , ej aktuellt
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Bilaga 2 till köpekontrakt, värdering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21

	Bilaga 3 till köpekontrakt, ändrat servitut gc-väg
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Bilaga 4 till köpekontrakt, nytt servitut fördröjningsmagasin
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 5  till köpekontrakt, nytt servitut dagvattenledning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 6 till köpekontrakt, överenskommelse fastighetsreglering
	Sida 1
	Sida 2


	Antagande av Detaljplan Klitterbyn 2
	Beslut KS 2022-09-07
Antagande av Detaljplan Klitterbyn 2
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2022-08-24
Antagande av Detaljplan Klitterbyn 2
	Sida 1
	Sida 2

	Antagande av detaljplan Klitterbyn 2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Antagande Granskningsutlåtande Klitterbyn 2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Antagande Samrådsredogörelse Klitterbyn 2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Antagande Planbeskrivning Klitterbyn 2 senaste versionen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26

	Antagande Plankarta Klitterbyn 2

	Förlängning av kommunstyrelsens mandatperiod
	Förlängning av kommunstyrelsens mandatperiod
	Sida 1
	Sida 2


	Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige
	Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-09-07
Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2022-08-24
Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott
	Sida 1
	Sida 2

	Sammanträdesdagar 2023 - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Kommunrevisionens protokoll 2022-08-24 och 2022-09-14
	Protokoll Kommunrevisionen 2022-08-24
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Protokoll Kommunrevisionen 2022-09-14
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan
	Meddelande om föreslå begravningsombud(21880367)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Att vara begravningsombud(21884459)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12


	Länsstyrelsens bedömning av Ängelholms kommun kompletterande 
	Länsstyrelsens bedömning Ängelholms kommun kompletterande 
åtgärdsplan 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Länsstyrelsens bedömning av Ängelholms kommun kompletterande 
åtgärdsplan, efter återlämnande från Livsmedelsverket
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2022
	Beslut NOS 2022-09-12Ej verkställda beslut period 3 2022_2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut NOS 2022-05-17Ej verkställda beslut period 2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4





