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Kommunfullmäktige

Uppdrag till presidiet i fast beredning 1

Ärendebeskrivning
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.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen 
för höjd beredskap, civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska planering för civilt 
försvar ske i samtliga kommuner. Det pågår arbete i Ängelholms kommun i enlighet med 
lagar, direktiv och beslutade överenskommelser. Som en del i arbetet finns det behov av att 
kartlägga vad det politiska uppdraget omfattar vid höjd beredskap. 

Syftet är att få ett underlag till ett fortsatt arbete med att säkerställa en funktionell politisk 
organisation vid höjd beredskap. I kartläggningen ska det framgå vad som krävs för att klara 
av det politiska uppdraget vid höjd beredskap. Syftet med rapporten är även att öka kunskap 
och förståelse hos förtroendevalda och tjänstepersoner om det politiska uppdraget vid höjd 
beredskap. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, daterat 2019-08-26
Uppdragsbeskrivning till presidiet i fast beredning 1, daterad 2019-08-26

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge presidiet i sin fasta beredning 1 i uppdrag att kartlägga vad det politiska uppdraget i 
Ängelholms kommun omfattar vid höjd beredskap. 

_____

För kommunfullmäktiges presidium,

Elisabeth Kullenberg (M)               Ola Carlsson (M)          Emma Yngvesson (S)
Ordförande                                    1:e vice ordf.                 2:e vice ordf.
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Uppdrag att kartlägga det politiska uppdraget vid höjd beredskap 

Uppdrag
Kommunfullmäktige ger presidiet i sin fasta beredning 1 i uppdrag att kartlägga vad det 
politiska uppdraget i Ängelholms kommun omfattar vid höjd beredskap.

Bakgrund
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen 
för höjd beredskap, civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska planering för civilt 
försvar ske i samtliga kommuner. I proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 
2016-2020 (2014/15:109) redovisar regeringen den politiska inriktningen med anvisningar som 
anger formerna för den återupptagna totalförsvarsplaneringen. 

Verksamheterna inom kommuner och landsting är av grundläggande betydelse för förmågorna 
inom civilt försvar. Skyldigheterna för kommuner och landsting regleras bland annat genom 
SFS 2006:544, Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, (LEH). Vidare innehåller Förordningen 2006:637 om 
kommuners och landstigs åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap bestämmelser som ansluter till lagen 2006:544. 

Enligt den försvarspolitiska inriktningen är målet för det civila försvaret att
 Värna civilbefolkningen
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har slutit en överenskommelse för perioden 2018-
2020 med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete 
med civilt försvar. Kommunerna ska i arbetet med civilt försvar prioritera följande uppgifter:  

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 Säkerhetsskydd
 Krigsorganisation och krigsplacering av personal

Det pågår arbete i Ängelholms kommun i enlighet med lagar, direktiv och beslutade 
överenskommelser. Som en del i arbetet finns det behov av att kartlägga vad det politiska 
uppdraget omfattar vid höjd beredskap. 
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I försvarsberedningens Ds 2017:66 Motståndskraft, Inriktning av totalförsvaret och 
utformningen av civila försvaret 2021-2025, betonas att kommuner och landsting/regioner 
behöver se över den organisation som används i fredstida kriser och fastställa hur den ska 
anpassas till en situation med höjd beredskap. Utifrån försvarsberedningens rapport har ett en 
särskild utredning tillsatts genom kommittédirektiv 2018:79 Ansvar, ledning och samordning 
inom civilt försvar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020. 

Syfte 
Kartläggningen ska visa vad det politiska uppdraget i Ängelholms kommun omfattar vid höjd 
beredskap. Syftet är att få ett underlag till ett fortsatt arbete med att säkerställa en funktionell 
politisk organisation vid höjd beredskap. I kartläggningen ska det framgå vad som krävs för att 
klara av det politiska uppdraget vid höjd beredskap. 

Syftet med rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och 
tjänstepersoner om det politiska uppdraget vid höjd beredskap. 

Planeringshorisont (tidsperspektiv)
Kartläggningen ska ligga till grund ett fortsatt arbete och bör utgå från en planeringshorisont 
upp till tio år 

Avgränsning
Uppdraget omfattar inte att ge förslag på politisk organisation, inriktningar eller prioriteringar 
av politiska uppdrag och uppgifter vid höjd beredskap.  

Resultat av rapport 
Slutrapporten ska utgöra ett underlag för kommande utvecklingsarbete kring politisk 
organisation och funktion vid höjd beredskap alternativt vid krigsläge, i enlighet med delar av 
punkt 3 av de prioriterade uppgifterna som finns i överenskommelsen mellan SKL och MSB. 

Vidare ska slutrapporten kunna ligga till grund för planering av kompetenshöjande insatser för 
förtroendevalda kring totalförsvar, i enlighet med punkt 1 i av de prioriterade uppgifterna som 
finns i överenskommelsen mellan SKL och MSB.  

Koppling till styrdokument 

Framtidsförklaring
- Rätten att känna sig trygg 
- Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt 

Kommunfullmäktiges perspektiv/mål
- Medborgarfokus. Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda 

kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare. 
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Andra styrdokument
Krisledningsplan 2015-2018
Risk- och sårbarhetsanalys
Riktlinjer för kriskommunikation 
Plan för trygghet och säkerhet 2018-2028

Tidsplan
Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i februari 2019 genom en information 
samt genom att uppdraget anmäls skriftligen.

I uppdraget ingår en avstämning med det samlade presidiet i november 2019 och en 
slutrapport i februari 2019.

Löpande avstämning med kommunfullmäktiges presidium.

Projektplan
Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas av 
presidiet och ska godkännas av fullmäktiges presidium.
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Kommunfullmäktige

Uppdrag till fast beredning 2

Ärendebeskrivning
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.

Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för 2014-2021. Den har inte reviderats eller 
aktualiserats sedan 2014.

För att kartlägga och analysera förutsättningar, ta del av aktuell forskning och omvärldsanalys 
föreslås fullmäktiges fasta beredning 2 göra ett förarbete till en ny hållbarhetsplan inför att 
befintlig miljöplan går ut 2021. Förarbetet ska tydliggöra ambition och politiska prioriteringar 
gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, daterat 2019-08-26
Uppdragsbeskrivning till fast beredning 2, daterad 2019-08-26

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

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

_____

För kommunfullmäktiges presidium,

Elisabeth Kullenberg (M)               Ola Carlsson (M)          Emma Yngvesson (S)
Ordförande                                    1:e vice ordf.                 2:e vice ordf.
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Uppdrag till beredning om förarbete till hållbarhetsplan

Uppdrag
Kommunfullmäktige ger sin fasta beredning 2 i uppdrag att göra ett förarbete till en ny 
hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan går ut 2021.

Bakgrund
Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för 2014-2021. Den har inte reviderats eller 
aktualiserats sedan 2014.

FN antog 2015 resolutionen Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer i 
FN har förbundit sig att fram till år 2030 arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. De 17 
globala målen i agendan har brutits ner till nationell nivå i en handlingsplan som lyfter fram 
fokusområden och nyckelfaktorer för genomförandet. Enligt Agenda 2030-delegationens 
slutbetänkande ligger en stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet av 
Agenda 2030 på kommunal och regional nivå.

I november 2016 trädde det globala klimatavtalet som beslutades vid FNs klimatkonferens i 
Paris 2015 ikraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja 
de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Sedan den 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag som innebär att varje regering har en 
skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. 
Klimatlagen säger att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i 
budgetpropositionen och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som 
bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med 
preciseringar och ett tjugotal aktuella etappmål. 

Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället.
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Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används även som kriterier 
vid uppföljningen av målen.

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 
De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Miljö och tillståndsnämnden har fått en sammanställning av det strategiska miljöarbetet i 
Ängelholms kommun. Denna kan fungera som underlag för beredningen.

Syfte 
Syftet med beredningsuppdraget är att kartlägga och analysera förutsättningar, ta del av aktuell 
forskning och omvärldsanalys för att därefter tydliggöra ambition och politiska prioriteringar 
gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun. 

Syftet med rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och 
tjänstpersoner om hållbar utveckling.

Planeringshorisont (tidsperspektiv)
Förarbetet ska användas för att uppdatera nuvarande miljöplan som går ut 2021. 
Tidsperspektiv för kommande hållbarhetsplan bör vara 2030 med blick mot 2045 (Sveriges 
målår för netto nollutsläpp) https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bli-ett-
fossilfritt-valfardsland/

Avgränsning
En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. Dessa är beroende av varandra och hänger ihop. Beredningens arbete 
syftar till att behandla det ekologiska hållbarhetsperspektivet men även hitta synergieffekter till 
de två andra delarna.

Uppdraget omfattar inte att ta fram en ny miljöplan.

Resultat av beredningens arbete 
Beredningen ska leverera en slutrapport som ska fungera som ett underlag till en ny 
hållbarhetsplan när den nuvarande miljöplanen går ut 2021. I slutrapporten ska framgå hur 
Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala förutsättningar kan bidra till genomförandet 
av Agenda 2030.

- Kartläggning och analys
Vilka är våra förutsättningar? Vad har vi för utmaningar? Vad är vi bra på? Vad kan vi bli 
bättre på?

- Prioritering
Vad ska vi satsa på? Vad behöver vi välja bort/prioritera ner?
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Vidare ska slutrapporten kunna ligga till grund för kompetenshöjande insatser för 
förtroendevalda kring hållbar utveckling.

Koppling till styrdokument 

Framtidsförklaring
- Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt 

Kommunfullmäktiges perspektiv/mål
- Medborgarfokus. Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda 

kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare. 

Andra styrdokument
Översiktsplan 2035
Miljöplan 2014-2021
Folkhälsoplan 2014-2019

Tidsplan
Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i maj 2020.

I uppdraget ingår en avstämning med samlade presidiet i januari 2020 och en slutrapport i 
mars 2020, inför den politiska förankringen i partigrupperna.

Löpande avstämning med kommunfullmäktiges presidium.

Projektplan
Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas av 
beredningens presidium och ska godkännas av fullmäktiges presidium.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 150                  Dnr. KS 2016/893, (SBN 2019/125)

Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för 
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens 
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och lämnat ett förslag på en plan för 
slutrapporten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019.
Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 11 juli 2019
Protokollsutdrag SBN den 21 maj 2019, § 71
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 april 2018
Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från följande: Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), Ola Carlsson (M) och 
Johan Wifralius (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Verksamheten kultur och stad
Beredningskoordinator
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-08-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 102                  Dnr   KS 2016/893 SBN 2019/125

Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för 
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens 
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och lämnat ett förslag på en plan för 
slutrapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 11 juli 2019
Protokollsutdrag SBN den 21 maj 2019, § 71
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 april 2018
Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från följande: Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), 
Patrik Ohlsson (SD), Robin Holmberg (M) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Verksamheten kultur och stad
Beredningskoordinator
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Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för 
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens 
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och lämnat ett förslag på en plan för 
slutrapporten.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 11 juli 2019
Protokollsutdrag SBN den 21 maj 2019, § 71
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 april 2018
Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag
Slutrapport Infrastruktur för framtidens transportslag

Utredning
De förslag i planen som tagits fram av huvuduppdrag Samhälle innefattar att ta fram riktlinjer
för laddinfrastruktur på kommunens parkeringsplatser, att utreda vilka länkar som saknas på 
kommunens gång- och cykelvägar, att utreda hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv, att
utreda hur kommunen ska få fler att resa hållbart genom beteendepåverkan samt att utreda
möjligheterna att utöka befintlig varudistribution.

Planen innehåller kostnadsberäkningar för de ovan nämnda förslagen samt planering när
respektive åtgärd kan genomföras. Att verkställa planen är förenat med kostnader som
behöver hanteras i budgetprocessen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag.

_____

Lilian Eriksson Henrik Sandén
Kommundirektör Planeringschef

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Verksamheten kultur och stad
Beredningskoordinator

16

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-21

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 71                  Dnr   SBN 2019/125  

Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för 
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens 
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.

Kommunfullmäktige beslutade § 90 den 23 april 2018 att överlämna beredningens slutrapport 
till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 april 2018
Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 90 den 23 april 2018
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 298 den 12 december 2016

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: BrittMarie Hansson (S),
Fredrik Thörning (M), Anita Rosén (L), Alexander Johnsson (SD), Tommy Jönsson (S), 
Kristian Nordin (V) och ), Anders Källström (C) och Magnus Jonsson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att godkänna Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag

att överlämna ärendet till budgetberedningen

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-21

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Verksamheten kultur och stad
Beredningskoordinator
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Trafikingenjör
Björn Adlerberth
0431-468990
bjorn.adlerberth@engelholm.se Samhällsbyggnadsnämnden

 

Tjänsteutlåtande Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens 
transportslag
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för 
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens 
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.

Kommunfullmäktige beslutade § 90 den 23 april 2018 att överlämna beredningens slutrapport 
till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 april 2018
Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 90 den 23 april 2018
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 298 den 12 december 2016

Utredning
Pendling och resande ökar vilket ställer högre krav på kapaciteten i infrastrukturen.
Dagens infrastruktur byggdes för gårdagens transportsystem och behöver utvecklas för att 
kunna användas till morgondagens transporter. Ökat transportbehov och många störningar i 
tågtrafiken gör att trängseln i vägnätet i de större städerna och belastningen på järnvägsnätet 
fortsätter öka. Hur ska infrastrukturen utvecklas för att anpassas till framtidens 
transportslag?

Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling har i slutrapporten redogjort för 
rekommendationer inom huvudområdena infrastruktur, cykel, kollektivtrafik, 
beteendepåverkan och godstransport. Huvuduppdrag Samhälle har utifrån dessa 
rekommendationer samt avstämning mot kommunens mål och styrdokument tagit fram ett 
utredningsförslag för respektive huvudområde. De kommunala mål och styrdokument som 
beaktats är Översiktsplan 2035, Cykelplan 2015-2025, Miljöplan 2014-2021, Elbilsstrategi 
Skåne Nordväst, Värdeplan hållbar stadsdel stationsområdet och Trafikplan 2011-2020.

De förslag i planen som tagits fram av huvuduppdrag Samhälle innefattar att ta fram riktlinjer 
för laddinfrastruktur på kommunens parkeringsplatser, att utreda vilka länkar som saknas på 
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kommunens gång- och cykelvägar, att utreda hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv, att 
utreda hur kommunen ska få fler att resa hållbart genom beteendepåverkan samt att utreda 
möjligheterna att utöka befintlig varudistribution.

Planen innehåller kostnadsberäkningar för de ovan nämnda förslagen samt planering när 
respektive åtgärd kan genomföras. Att verkställa planen är förenat med kostnader som 
behöver hanteras i budgetprocessen.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att godkänna Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag

att överlämna ärendet till budgetberedningen

_____

Mikael Fritzon Maria Birgander
Chef huvuduppdrag Samhälle Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Verksamheten Kultur och stad
SST nämndkansli/beredningskoordinator
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Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag

Beredning: Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckliing
Rapport: Infrastruktur för framtidens transportslag

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för 
samhällsutveckling, i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens 
transportslag. 

Pendling och resande ökar vilket ställer högre krav på kapaciteten i infrastrukturen. Ökat 
transportbehov och många störningar i tågtrafiken gör att trängseln i vägnätet i de större 
städerna och belastningen på järnvägsnätet fortsätter öka. Hur ska infrastrukturen utvecklas? 
Hur kan kommunen ge förutsättningar för att öka cyklandet och göra det möjligt för 
allmänheten att klara sin vardag utan bil? En väl fungerande kollektivtrafik gynnar brukarnas 
möjlighet att vara en del av samhället. Klimatförändringar kräver ny teknik, förändrade 
beteenden och nya livsstilar. Även på kommunal nivå behöver verkas för att människor och 
gods kan resa/transporteras på ett klimatneutralt och miljövänligt sätt.

Dagens infrastruktur byggdes för gårdagens transportsystem och behöver utvecklas för att 
kunna användas av morgondagens transporter. Transportsystemet behöver bli mer yteffektivt 
och hållbart, för att kunna möta befolkningsökningen, urbaniseringen samt de krav som 
miljön och klimatet ställer. 

Uppdraget
Beredning samhällsutveckling fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur 
för framtidens transportslag.

Syfte
Uppdragets syfte är att

 Ge en riktning för framtida samhällsutvecklingen
 Skapa förutsättning för att förändra beteenden
 Främja hälsa, miljö och livskvalitet

Trafikingenjör
Björn Adlerberth
0431-468990
Bjorn.Adlerberth@engelholm.se Samhällsbyggnadsnämnden
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 Kommunen ska vara väl förberedd för den tekniska utvecklingen, samt skapa 
förutsättningar för ett förändrat beteende som främjar hälsa, miljö och livskvalitet

Resultat
Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 mars 2018. Efter att ha inhämtat fullmäktiges synpunkter under 
slutdebatten har beredningen färdigställt rapporten. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 23 april 2018 förklarades uppdraget till beredning för samhällsutveckling slutfört.

Strategi sammanfattning

Förslagen i beredningsrapporten bygger på information och tankar från föreläsande experter, 
omvärldsbevakning, resonemang och förslag i medborgardialoger, omvärldsgranskning, 
rapporter och undersökningar samt på beredningens egna slutsatser genom vägledningsdebatt 
och förankringar i de olika partierna.

Analys
Beredningen har beskrivit utmaningar med infrastruktur för framtiden tranporter och 
argumenterat för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig inom huvudområdena 
Infrastruktur, Cykling, Kollektivtrafik, Beteendeförändring och Godstransport. 

Infrastruktur
Det är redan ont om plats i städerna och på vägarna. Med den planerade förtätningen av 
stadskärnor kommer platsbristen att öka. Bilen tar upp mycket mer yta i stadsrummet än gång, 
cykel och kollektivtrafik sett till antal passagerare. Dessutom står den stilla långa stunder på 
värdefull mark som hade kunnat användas mer effektivt. Med bilpooler kan ängelholmarna 
fortfarande få tillgång till bil utan att behöva äga. Här är det viktigt att ha tillräckligt många 
parkeringsplatser för bilpoolsbilar.

Beredningens uppfattning är att laddinfrastruktur för elbilar är ett område där Ängelholms 
kommun ligger efter sett till marknaden och utvecklingen på stort. Forskning visar att den 
viktigaste laddningspunkten i dagsläget är laddning i hemmet och på arbetsplatsen. Som 
arbetsgivare har Ängelholms kommun där en viktig roll att spela. Utöver laddinfrastruktur vid 
hem och arbete, har kommunen ett ansvar för att hitresande med elfordon ska kunna ladda 
sina bilar.

Cykling
Beredningens uppfattning är att cykling och gång ska vara det prioriterade färdmedelsslaget i 
Ängelholms kommun. Särskilt i centralorten finns förutsättningar för en god omställning där 
avstånd till skola, matbutiker och övrig samhällsservice är cykelbart. Genom att de som bor i 
centralorten i större utsträckningen cyklar lämnas även utrymme på vägarna till de i de mindre 
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tätorterna som inte har samma möjlighet att välja cykling. På stråk med mycket cykling anser 
beredningen att gångtrafikanter och cyklister behöver vara åtskilda för att skapa en säkrare 
miljö för båda trafikslagen.

Ängelholm har goda kollektivtrafiksmöjligheter till tre av ängelholmarnas största 
pendlingsorter; Helsingborg, Båstad och Malmö. Med en kombination av cykling och 
kollektivtrafik kan pendlingen till orterna konkurrera med bilen särskilt eftersom trafikflöden 
på E6 med ökade godstransporter är problematisk. Beredningens uppfattning är att mer tid 
behöver avsättas till strategisk planeringen för att överflytta fler ängelholmare från bil till cykel. 
Även att framhålla cykelns del i en resekedja.

Kollektivtrafik
Genom stadsplanering med närhet till goda förbindelser kan fler bo nära kollektivtrafiken. 
Med förtätning kommer bilen inte ges samma utrymme vare sig på gator eller parkeringar. I 
storstäder som Stockholm åker fler kollektivt för att det är det enklaste och billigaste sättet att 
ta sig fram på. På sikt kommer kollektivtrafiken behöva få samma roll här, och bli det enkla 
valet även i Ängelholm, om miljömålen ska kunna nås. Därför behöver man sträva efter att 
nybyggnationer ska ske i stationsnära lägen och vid kollektivtrafikstråk.

För de ängelholmare som idag bor längre ifrån kollektivtrafiken vill beredningen att 
anropsstyrd kollektivtrafik ska vidareutvecklas så att det kan fungera som kompletteringstrafik. 
Kommunen bör därför verka för detta i regionen. 

För att invånare ska välja att använda sig av bytespunkter måste de kännas säkra att använda, 
väl upplysta och gratis - till skillnad från parkering i mer centrala lägen. På bytespunkterna bör 
det finnas laddinfrastruktur och möjlighet att hyra poolbil och poolcykel. Dessutom måste 
kollektivtrafiken som är kopplad till platserna vara pålitlig, med många avgångar speciellt 
under pendlartider och gå gent för att restiden inte ska bli för lång. På sikt bör 
kollektivtrafiken vara gratis.

Beteendeförändring
Beredningen tycker att Ängelholms kommun bör förstärka sitt arbete inom Mobility 
Manangement och se över möjligheterna att använda fler mjuka åtgärder kopplade till hållbart 
resande. Där utöver skapa Mobility Management upplägg för byggherrar vid nyetableringar 
och låta företagare ta större ansvar för sina anställdas pendlingsresor.

Intermodala resor, det vill säga en transport av godsenhet eller passagerare genom utnyttjande 
av flera transportsätt, är en utmanare till bilen. Kollektivtrafiken har själv svårt att matcha 
tidsvinsterna som bilen genom sin flexibilitet kan erbjuda. Cykeln har inte samma räckvidd 
som bilen. Men för att nå miljömålen måste fler välja att inte köra bil. Beredningen tycker 
därför att Ängelholms kommun ska verka för att fler ängelholmare anammar ett intermodalt 
resesätt.
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Godstransporter
Beredningen har tittat närmare på varudistributionen som kommunen har upphandlad. 
Beredningens uppfattning är att tjänsten funkar bra. Den medför monetära besparingar men 
även högre effektivitet inom verksamheten. Beredningen anser att konceptet kan 
vidareutvecklas och innefatta fler av kommunens leverantörer. På sikt bör samtliga bilar som 
kör varor för kommunen vara fossilbränslefria. 

Avstämning mot kommunens mål och styrdokument

Översiktsplan 2035 Ängelholms kommun
Ängelholms kommun ska vara helt fossilbränslefria i alla transporter kommunen äger eller 
brukar till 2021. Gatunätets utformning ska ge utrymme för andra trafikslag, bl a genom att 
framkomligheten för gående och cyklister förbättras. Rena, snåla och tysta fordon bör främjas, 
likaså etablering av laddning av elbilar och tankställen för förnybara energimedel. Kommunen 
ser också gärna att andelen godstransporter på järnväg ökar i förhållande till transporter med 
lastbil

Cykelplan 2015-2025 Ängelholms kommun
I cykelplanen framgår det att kommunen har som målsättning att cyklandet ska öka med 10 
procent till 2025 jämför med 2015 och att säkerheten ska öka för cyklisterna. Ängelholms 
kommun ska arbeta för att skapa ett kommunövergripande cykelnät och för att separera gång- 
och cykeltrafiken ifrån varandra. Kommunen ska även arbeta med mobility management för 
att öka motivationen och kunskapen hos invånarna, så att de väljer cykel före bil.

Miljöplan 2014-2021
I miljöplanen framgår att inriktningen ska vara att utveckla ett hållbart transportsystem med 
syfte att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunen ska vara helt 
fossilbränslefria i alla transporter kommunen äger eller brukar. Kommunen ska verka för ökad 
gång och cykling genom kampanjer.

Elbilsstrategi Skåne Nordväst
Kommunerna ska vara ett föredöme och vi ska arbeta för att ligga i framkant och stärka Skåne 
Nordvästs roll i frågan kring laddinfrastruktur. Kommunen ska skapa riktlinjer för 
laddstationer gällande utseende, drift och ansvar. Kommunen ska vid behov tillhandahålla 
parkeringsytor för att i större perspektiv värna för att fler kan tanka el.

Kommunen ska verka för introduktionen av elbilar genom leasing eller bilpool och utvärdera 
vad som passar bäst.

Värdeplan hållbar stadsdel stationsområdet
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För att skapa ett robust trafiksystem ska kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken ges 
företräde. Det bidrar även till att skapa en mer tilltalande miljö och uppmuntrar till ett resande 
med hållbara färdmedel. Säkra cykelparkeringar ska finnas. För att tillvarata hela-resan-
perspektivet är det viktigt att det finns pendlarparkeringar nära stationen. De kan med fördel 
samutnyttjas med boendeparkering. Ambitionen är att det ska finnas tillgång till bilpool i 
området.

Trafikplan 2011-2020
Gatunätets utformning ska ge utrymme för andra trafikslag, bland annat ska hastigheten 
(tempot) anpassas till säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister

Beslut i KS och KF
KF beslutade att förklara uppdraget till beredning för samhällsutveckling slutfört, 20180423

Åtgärdsplan med översiktlig tidplan och ekonomi
Huvuduppdrag Samhälle har tagit del av beredningens slutrapport för infrastruktur för 
framtidens transportslag. Inom respektive huvudområde (Infrastruktur, Cykel, Kollektivtrafik, 
Beteendepåverkan, Godstransport) har beredningen tagit fram flera rekommendationer som är 
av skiftande karaktär. Utifrån rekommendationerna har huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett 
utredningsförslag för respektive huvudområde som redovisas i tabellen nedan. För att 
utredningsförslagen ska ges möjlighet att behandlas i 2019 års budgetprocess så är 
genomförandetiden satt till 2020 och 2021. I utredningarna kommer beredningens analyser 
och slutsatser att beaktas. 

Område Förslag till utredningsprojekt Tidplan Kostnad
Infrastruktur Riktlinjer för laddinfrastruktur på 

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

2020 300 000 
kr

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

2020 200 000 
kr
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utredningen är att studera vilka gång- och 
cykellänkar som fattas och som skulle göra störst 
nytta.  Vilka stråk ska prioriteras att byggas och var 
sker det olyckor idag? Utredningen syftar även till 
att identifiera målpunkter där det finns behov av 
nya cykelparkeringar eller upprustning av befintliga 
cykelparkeringar.

Kollektivtrafik Utredning Kollektivtrafiken
Syftet med utredningen är att studera hur 
kommunen kan göra kollektivtrafiken i Ängelholm 
betydligt mer attraktiv. Noterbart är att vi under 
förra året har haft en svag resandeutveckling för 
busstrafiken, framför allt för stadsbussarna. 
Utredningen görs tillsammans med Skånetrafiken.

2020 200 000 
kr

Beteendeförändring Utredning mjuka värden
Syftet med utredningen är att studera hur 
kommunen på bästa och effektivaste sätt kan 
påverka människors attityder och beteenden så att 
de väljer ett mer hållbart resande. Att helt enkelt 
lägga upp en planering för det fortsatta arbetet med 
mjuka värden. 

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

Att arbeta med påverkan och attityder bör ses som 
en långsiktig investering som inte kan förväntas ge 
betydande resultat på kort sikt. Viktigt också med 
ett ihärdigt förhållningssätt där kommunen arbetar 
med frågan över lång tid och på olika sätt.

2021 200 000 
kr

Godstransporter Utredning varudistribution
Ängelholms kommun bör utreda möjligheterna att 
utöka kommunens varudistribution genom att 
innefatta fler av kommunens leverantörer eller att 
ge lokala handlare möjlighet att samutnyttja 
transporter. Genom samutnyttjande med 

2021 300 000 
kr
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näringsidkare i centrala Ängelholm kan 
transporterna på gågatan reduceras, vilket kan bidra 
till en mer attraktiv miljö för boende, besökande 
och näringsidkare. Utredningen bör utföras inför att 
nytt avtal för varudistributionscentral ska handlas 
upp. Befintligt avtal som avser 
varudistributionscentral gäller till och med 2022-03-
31.
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1. Sammanfattning 

Dagens infrastruktur byggdes för gårdagens transportsystem och behöver utvecklas för att kunna 
användas av morgondagens transporter. Transportsystemet behöver bli mer yteffektivt och 
hållbart, för att kunna möta befolkningsökningen, urbaniseringen samt de krav som miljön och 
klimatet ställer. I denna rapport vill kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling 
återapportera en målbild för hur transportsystemet i Ängelholms kommun kan utvecklas för att 
nå de miljömål som finns, och samtidigt säkerställa kommunens utveckling och attraktivitet som 
en boende- och pendlarkommun. 

Rapporten presenterar beredningens arbetssätt, följt av en nulägesanalys. Sedan följer en 
definition av utmaningar med tillhörande analys och slutsatser för att nå målbilden som är:

 Ängelholms kommun ska ligga i framkant bland de skånska kommunerna i omställningen 
till ett hållbart transportsystem.

 De prioriterade transportslagen ska vara gång följt av cykel, kollektivtrafik, kommersiell 
trafik och biltrafik. 

 Vi värnar om decentraliseringen för att minska behovet av att resa.

 Vid all ny stadsplanering är närhet till kollektivtrafik mycket viktig för att skapa goda 
pendlingsmöjligheter. 

 För att möjliggöra för intermodala resor ska det vara enkelt och snabbt för pendlare att ta 
sig till och från centralstationen. Tillgängligheten hit är därför mycket viktig.

 Införandet av bytespunkter* i centralortens utkant minskar på sikt biltrafiken ner till 
centrum. Här kommer pendlare parkera bilen gratis för att sedan välja att cykla eller ta sig 
med kollektivtrafik ner till de centralaste delarna av staden. 

 Eldrivna fordon kommer vara en självklar del i framtidens Ängelholm. Elfordonen ska 
kunna laddas även på publika parkeringsplatser. Gods ska fraktas på el-driva mindre 
fordon och i Ängelholm är elcykeln det enklaste valet för att hämta barn eller utföra 
ärenden på ett smidigt sett.

 Utöver elektrifieringen kommer ängelholmarna på sikt möta allt mer automation i 
stadsmiljö, till exempel genom självkörande mindre fordon i kollektivtrafik och vid 
godshantering. 

Till målbilden presenterar även beredningen en rad strategiska rekommendationer. 
Dessa återfinns på s. 33 - 34. 

* Bytespunkter är transportnoder strategiskt placerade i utkant av stadskärna där kollektivtrafik 
integreras med samhällets övriga funktioner för att skapa bättre förutsättningar för 
ängelholmarna att använda kollektivtrafik, gång och cykel för vidare transport. 
Bytespunkter kommer närmare diskuteras under avsnitt 5.3.2 och 6.3.2. 
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2. Beredningens uppdrag

2.1 Uppdraget
Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för 
infrastruktur för framtidens transportslag.

2.2 Avgränsningar
Enligt uppdragsbeskrivningen har IT (fiber, bredband) och specifika trafiklösningar i staden 
exkluderats ur beredningens uppdrag. Detsamma gäller för järnvägens expansion och dragning 
för persontrafik, vilket vägledningsdebatten i kommunfullmäktige den 24 april 2017 visade.
Gångtrafik har inte varit ett prioriterat område i uppdraget och har därför en mycket begränsad 
roll i rapporten.

2.3 Bakgrund
Pendling och resande ökar vilket ställer högre krav på kapaciteten i infrastrukturen. Ökat 
transportbehov och många störningar i tågtrafiken gör att trängseln i vägnätet i de större städerna 
och belastningen på järnvägsnätet fortsätter öka. Hur ska infrastrukturen utvecklas? Hur kan 
kommunen ge förutsättningar för att öka cyklandet och göra det möjligt för allmänheten att klara 
sin vardag utan bil? En väl fungerande kollektivtrafik gynnar brukares möjlighet att vara en del av 
samhället. Klimatförändringar kräver ny teknik, förändrade beteenden och nya livsstilar. Även på 
kommunal nivå behöver verkas för att människor och gods kan resa/transporteras på ett 
klimatneutralt och miljövänligt sätt.

2.4 Syfte
 Att ge en riktning för framtida samhällsutveckling.
 Skapa förutsättning för att förändra beteenden.
 Främja hälsa, miljö och livskvalitet.
 Kommunen ska vara väl förberedd för den tekniska utvecklingen, samt skapa 

förutsättning för ett förändrat beteende som främjar hälsa, miljö och livskvalitet.

2.5 Beredningens sammansättning
Carl-Axel Andersson, ordförande
Tommy Jönsson, 1:e vice ordförande
Karl-Erik Asp, 2:e vice ordförande
Kjell-Arne Nilsson, ledamot
Torgny Bergström, ledamot
Anders Sönne, ledamot
Conny Jansson, ledamot

Lennarth Svensson, ledamot
Agneta Normann, ledamot
Johan von Horn, ledamot
Christian Rydell, ledamot
Anne Petersson Strömbäck, ledamot
Alexander Johnsson, ledamot
Caroline Benson, beredningskoordinator
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3 Genomförande

Under avsnittet presenteras beredningens arbetssätt. Samtliga handlingar som rör uppdraget finns 
att tillgå via kommunens webbdiarium under diarienummer 2016/893.

3.1 Föreläsare

3.1.1 Externa
 Magnus Kvarnström från Skånetrafiken och Franco Lindström från Nobina berättade om 

hur pilotprojektet med elbussar fungerat i kommunen. 
 Johan Raustorp, strateg hållbart resande på Region Skåne föreläste om hållbart resande 

med tyngdpunkt på regionens Strategi för ett Hållbart Transportsystem i Skåne 2050. 
 Till Koglin, projektledare vid Nationellet Kunskapscentrum för kollektivtrafik/LTH 

pratade om hur planering av strategisk cykelinfrastruktur bör hanteras. Han höll fram 
vikten av att göra en tydlig färdmedelsprioritering vid samhällsplanering.

 Lena Hiselius, Docent vid LTH berättade om hållbara transporter och förändrade 
transportbehov. Även om hur kommuner kan arbeta med Mobility Management för att 
uppmuntra till förändrade resvanor.

 Christian Ziese, vd Ängelholms Flygplats AB och Anders Hylén från PEAB presenterade 
de planer som företagen har för utveckling av Valhallsområdet, Vision Valhall 2030. 
Gemensamt finns ett fokus på att öka tillgängligheten både till flygplatsen, men även 
området i stort.

 August Mazetti från företaget Clever, visade hur marknaden inom ladd-infrastruktur ser 
ut idag, och hur den spås växa inom kommande år. Stort fokus ligger på så kallad 
”hemma-laddning” och laddning vid arbetsplats.

 Peter Esse, regionansvarig på Sunfleet Car Sharing pratade om hur kommuner kan arbeta 
med bilpooler inom verksamheten, däribland så kallade semi-öppna bilpooler.

3.1.2 Interna
 Anders Lundin, enhetschef Kultur & Stad presenterade en överblick av framtidens 

trender inom området. Autonoma transporter, elbilar, elcyklar, samordnad 
varudistribution samt hur man ser på framtidens stad diskuterades.

 Lotta Skogh, verksamhetsansvarig E-handel & varudistribution berättade om hur 
kommunens varudistribution är uppbyggd och vilka effekter det har haft på 
verksamheterna.

 Jonas Henriksson, chef projektutveckling informerade om åtgärdsvalstudien ÅVS Norra 
Ängelholm som kommunen ansvarar för. Studien undersöker hur infrastrukturen och 
trafikflöden till och från Ängelholms Flygplats kan förbättras. Jonas redogjorde även för 
Trafikverkets fyrstegsprincip.  

 Lena Åström, chefsstrateg presenterade Översiktsplan2035.
 Trafikingenjörerna Ann-Kristin Wiinberg och Björn Adlerberth pratade om hur 

kommunen idag jobbar med hållbart resande och vad som sker för att uppmuntra till 
cykling.
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3.1.3 Webbseminarier
 KTH anordnade en webbföreläsning under temat Megatrender i transportindustrin. Där 

berättade representanter från ITRL om hur teknik och organisation till stor del kan lösa 
behoven av mobilitet och transporter på ett hållbarare sätt.

 KTH och VTI genomförde ett seminarium 23/3 2016 om elvägar som en pusselbit för 
den fossilfria fordonsflottan med titeln: Ladda medan du kör – tekniken finns, men hur ska vi 
använda den?

 Elbilsalliansen Nissan – Renault och Aktuell Hållbarhet anordnade webbseminariet En 
förvandlad stad under Almedalsveckan 3/7 2017. Seminariet tog upp hur kommuner kan 
skapa möjligheter för framtidens städer, med särskilt fokus på hur kommuner kan 
möjliggöra för sina invånare att äga elbilar.

 KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, anordnade webbseminariet Ny strategi för 
fossilfritt transportsystem – hur ser framtidens spelregler ut? under Almedalsveckan 5/7 2017. 
Seminariet fokuserade på omställningen till en fossilfri transportsektor.

3.2 Medborgardialoger
Under hösten genomfördes en fokusgrupp med representanter för handlare i stadskärnan. Mötet 
syftade till att höra hur handlarna på staden upplevde varutransportsituationen på Storgatans 
gågata. Beredningen ville även höra hur handlarnas vision för gågatan ser ut och samtidigt få 
deras input på en varudistributionslösning som bland annat Göteborgs Stad etablerat. 

I övrigt genomfördes inga medborgardialoger då beredningen ej fann ytterligare fokusgrupper 
relevanta för uppdraget. Även för att beredningen ansåg att det skulle vara svårt att genomföra en 
medborgardialog inom ämnet där medborgarna inte skulle ha synpunkter på till exempel dagens 
cykel- eller parkeringsmöjligheter.

3.3 Studiebesök

3.3.1 Autonom elbuss i Helsingborg
Den 19 september var delar av beredningen på studiebesök i Helsingborg för att titta närmare på 
den självkörande buss som Nobina tillsammans med Helsingborg Stad testkörde under en 
begränsad tid. Den eldrivna mininbussen trafikerade en stäcka mellan Knutpunkten och Campus 
Helsingborg och samma typ av minibuss har tidigaste testkörts i stadsmiljö i Kista.

Bussen hade plats för 12 passagerare – sex sittande och sex stående – och styrdes av en 
säkerhetsklassad dator. Ombord fanns också en uppsättning lidarsensorer – det vill säga 
laserskanners – som används för att upptäcka eventuella hinder. Vid beredningens besök var 
dessvärre delar av systemet som registrerade färdrutten ur funktion som innebar att beredningen 
inte kunde provåka fordonet. 

”Autonoma fordon i kollektrafiken är en viktig pusselbit för att göra det möjligt att utnyttja 
infrastruktur mer effektivt i framtiden” – Helsingborgs Stad
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3.3.2 Växjö kommun
Den 28 november var beredningen på studiebesök hos Växjö kommun. 
Växjö som har fått epitetet ”Europas grönaste stad”, har länge satsat på hållbart resande med ett 
särskilt fokus på cykelfrämjande arbete. De har bland annat genomfört en inventering av 
tätortens samtliga cykelvägar. Kommunen deltar även i det nationella nätverket Svenska 
cykelstäder.

Det har länge även funnits en stark politisk konsensus kring vikten av miljöarbete. Det har bland 
annat lett till att kommunen fått möjlighet att vara en del av flera stora EU-finansierade projekt 
inom området:
 2012 – 2014: ELMOS - introducera elcyklar som komplement till kollektivtrafiken. 
 2017-2020: SUMBA - transportmodulering med fokus på pendling och ambulerande 

bibliotek med lastcykel.
 2018-2020: CoBiUM - introduktion till lastcyklar. 

Växjö har också satt tydliga mål för trafikslagsfördelning och i sin transportplan pekas nedan fem 
strategiområden ut för hur man ska nå målen:
 Hållbar fordonstrafik
 Mobility Management & IT
 Gång
 Cykel
 Utvecklad kollektivtrafik

Studiebesöket avslutades med en elcykeltur för att titta på några av de fysiska lösningar som 
kommunen använt sig av:
 Kantsten innan övergångsställen/övergångar för att minska hastighet
 Cykelboxar vid trafikljus för att påvisa prioritering av trafikslag
 Bussprioritering i trafikerade områden

3.4 Rapporter och undersökningar
Ängelholms kommun 
Cykelplan 2015-2025 
Fossilfria kommunala transporter
Intern kartläggning kommunens bilpark
Värdeplan stationsområdet 
Miljöplan 2014 - 2021
Trafikplan 2011-2020
Översiktsplanen 2035

Region Skåne
Cykelstrategi för Skåne
Cykelvägsplan 2014-2025
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 (remiss)
Det öppna Skåne 2030
Mobilitetsplan för Skåne
Planera för cykeln i småstaden 
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Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 (remiss)
Strategier för Det flerkärniga Skåne
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen (remiss)
Trafikförsörjningsprogram för Skåne
Bytespunkten som mötesplats i Skåne

Övrigt
Ellen Rube examensarbete Framgångsfaktorer för kollektivtrafik i småstäder
ELMOS Elbilspool – Från idé till verklighet
Familjen Helsingborg Strategi för infrastruktur och kollektivtrafik 2018-2029
Gröna bilister - Så blir kommunen Elbilsbäst i Sverige 
K2020 7 incitament för ökat kollektivtrafikresande i Göteborgsregionen 
K2 Research Att styra mot ökad kollektivtrafikandel
Malmö Stads Mobility Managementplan för byggherrar
Malmö Stads Samcity - Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad
Skåne Nordväst elbilsstrategi
Smartset – Efficient Urban Freight Transport
Transportplan för Växjö kommun
Trivector – Cykeln och cyklisten, omvärld och framtid.
Vision Valhall 2030

3.5 Vägledningsdebatt 
Vid vägledningsdebatten i kommunfullmäktige 24 april 2017 gavs beredningen riktning att 
exkludera järnvägens expansion eller dragning för persontrafik ur uppdraget. Beredningen skall 
däremot inkludera alternativa trafiklösningar för godstrafik. Uppdragets grundstenar skulle 
utgöras av följande fyra områden:

 Infrastruktur: Ge riktning för framtida samhällsutveckling genom att skapa 
förutsättningar för trafiksmart och möjliggörande infrastruktur. 

 Cykling: Främja hälsa och miljö genom att erbjuda ängelholmare en säker och 
välutvecklad cykelinfrastruktur för att uppmuntra ökat cyklande. 

 Kollektivtrafik: Främja miljö genom nya kollektivtrafikslösningar. Ge ängelholmare 
möjlighet att minska sitt beroende av bil i vardagen och samtidigt bevara en levande 
landsbygd/kommun.

 Beteendeförändring: Skapa förutsättningar för ängelholmarna att förändra beteende med 
målsättning mot ett fossilfritt Ängelholm genom utbildning och information. 

1
Infrastruktur

2
Cykling

3
Kollektivtrafik

4
Beteende-
förändring
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4. Nuläge

Under avsnittet presenteras de olika globala, nationella och regionala mål inom området som 
Ängelholms kommun har att förhålla sig till. I avsnittet presenteras även de megatrender som 
förväntas ha särskild inverkan på utvecklingen inom området.

4.1 Globala, nationella och regionala mål

4.1.1 FN:s globala mål om hållbar utveckling
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att 
avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja 
fred och rättvisa. Att avhjälpa klimatkrisen är tätt sammankopplat med beredningens uppdrag där 
resor och transporter utgör en stor del av dagens utsläpp. 

Parisavtalet som berör ekologisk hållbarhet är ett globalt klimatavtal från år 2015 där länder 
förbinder sig att begränsa utsläppen av växthusgaser. Målet är att hejda den globala 
uppvärmningen vid två grader, helst vid 1,5 grader1.

4.1.2 EU:s klimatmål
EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än 
två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade. EU ska till år 2030 ha:
 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990

 27 procent förnybar energi

 27 procent bättre energieffektivitet.

EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 procent om andra industriländer gör 
motsvarande sänkningar och till år 2050 ska EU minska sina utsläpp med 80–95 procent jämfört 
med 1990 års nivåer om andra utvecklade länder gör detsamma2.

4.1.3 Nationella miljö- och klimatmål
De svenska miljömålen består av ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål med etappmål. 
Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är:
 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med år 1990, för de utsläpp som inte 

ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter

 minst 50 procent förnybar energi

 20 procent effektivare energianvändning jämfört med år 2008

 minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn år 2030

 Fossilbränslefritt3

1 FN:s globala mål. Hämtad 4 jan 2018 från http://www.globalamalen.se/
2 EU:s klimatåtgärder. Hämtad 4 jan 2018 https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_sv
3 Naturvårdsverket, miljömål. Hämtad 4 jan 2018 https://www.miljomal.se/Miljomalen/
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Initiativet Fossilfritt Sverige är kopplat till en nationell ambition om att nå en 
fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 20304. 

Den 1 januari 2018 trädde Klimatlagen i kraft. Lagen reglerar regeringens klimatarbete och 
grundar sig i de satta klimatmålen. Klimatmålen innefattar bland annat att Sverige senast år 2045 
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter ska även minska med minst 70 procent senast år 2030 
jämfört med 20105. 

Därutöver finns transportpolitiska mål, där det övergripande nationella transportpolitiska målet är 
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
invånarna och näringslivet i hela landet6. 

4.1.4 Regionala mål
I sin Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 har Region Skåne satt upp en vision för 
utvecklingen i färdmedelsfördelning för 2030 och 2050, där fördelningen på lång sikt ska 
fördelas i lika stora delar mellan kollektivtrafik, cykel/gående samt bil. Utredning från 2013 
redogör för uppdelning kollektivtrafik (15 procent), cykel/gående (27 procent) samt bil (58 
procent). Till exempel ska bilanvändandet minska från dagens 58 procent till 42 procent 2030 
och 33 procent till 2050. Även mål för trafikfördelning av gods är satt för 2050 där ett 
övergripande mål är att förflytta mer gods via sjöfart och järnväg för att ta vara på dessa 
trafikslags energieffektivitet7. 

Förutom Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 har regionen brutit ner arbetet till 
områdesspecifika måldokument i form av: Regionala Transportinfrastruktplanen (RTI), Cykelstrategi, 
Godsstrategi, Trafikförsörjningsprogram, Mobilitetsplan för Skåne8.

4 Fossilfritt Sverige. Hämtad 7 jan 2018 http://fossilfritt-sverige.se/om-fossilfritt-sverige/
5 Naturskyddsföreningen. Hämtad 7 jan 2018. https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatlagen-sa-funkar-den
6 Regeringskansliet. Hämtad 7 jan 2018. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-
infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
7 Region Skåne Strategi för ett hållbart transportsystem 2050
8 Region Skåne Strategi för ett hållbart transportsystem 2050
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4.1.5 Kommunala mål
Ängelholms kommun ska vara helt fossilbränslefria i alla transporter kommunen äger eller brukar 
till 2021. Rena, snåla och tysta fordon bör främjas, likaså etablering av laddning av elbilar och 
tankställen för förnybara energimedel9. 

I miljöplanen framgår att inriktningen ska vara att utveckla ett hållbart transportsystem med syfte 
att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik10. Kommunen har även ett konkret mål kopplat 
till cykling som anger att cyklandet ska öka med 10 procent till 2025 jämför med 201511. 
Kommunen ser också gärna att andelen godstransporter på järnväg ökar i förhållande till 
transporter med lastbil12. 

4.2 Megatrender

4.2.1 En ökande digitalisering
Digitalisering och teknisk utveckling har uttalats som den starkaste förändringsfaktorn fram till 
2025. Teknikutvecklingen inom transportsektorn går snabbt och det mesta talar för att det inte 
kommer att stanna av. Utvecklingen av nya IT-lösningar kommer påverka såväl fordon, 
infrastruktur som samhället i övrigt. IT-lösningar bidra till stora nyttor, samtidigt finns det risker 
och säkerhetsbrister. E-handeln är under stark utveckling och väntas ge stora förändringar i hur 
varor transporteras. Trådlös kommunikation kommer spela en allt större roll i olika 
samhällsfunktioner och kommer förenkla köp av exempel biljetter och förändra 
trafikledningssystem och godshantering.
Ett transportsystem med många självkörande fordon ligger sannolikt inom denna rapports 
tidshorisont. Det skulle kunna innebära nya förutsättningar för kollektivtrafiken där 
förarkostnaderna är ganska höga, och i grunden förändra bilens roll i trafiksystemet men även 
godstrafiken. 

9 Ängelholms kommun Översiktsplan 2035
10 Ängelholms kommun Miljöplan 2014-2021
11 Ängelholms kommun Cykelplan 2015-2025
12 Ängelholms kommun Översiktsplan 2035
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4.2.2 Fler och större godstransporter i städerna
Skåne präglas av omfattande transporter, och en stor andel av Sveriges export och
import passerar Skåne. Med en förväntat stigande utrikeshandel och en ökande
befolkning, kommer transporterna allt mer att utgöra en märkbar del av vardagen
framöver. Godstransporterna i städer och orter består främst av varutransporter, bygg- och 
anläggningstransporter samt energi och avfallstransporter. Många kommuner i Skåne arbetar med 
att utveckla koncept för citylogistik och samdistribution av kommunernas egna transporter. 
Godstransporterna i städerna är en utmaning på grund av trängsel på vägarna, lokala miljö- och 
bullerproblem samt att de både ökar och blir fler genom den urbanisering som sker och förändra-
de köpmönster13. 

En överflyttning mellan transportslag förespråkas. Om 1 ton gods ska fraktas och maximalt får 
släppa ut 1 kg koldioxid under transporten så kommer godset, två mil på lastbil och 900 mil med 
godståg. På längre sträckor är sjöfarts- och järnvägstransporter mer fördelaktiga ur 
energisynpunkt än vägtransporter, som i sin tur är mer flexibla. Däremot kommer sjöfarts- och 
järnvägsnätet aldrig kunna vara finmaskigt nog för att nå slutmålet. Godstransport på väg 
kommer därför att bestå. Inom Sverige transporteras de i särklass största godsmängderna med 
lastbil och inom Skåne i princip uteslutande. Häften av godsmängden som transporteras inom 
Sverige transporteras kortare än 50 kilometer och endast 3 procent transporteras längre än 500 
kilometer14. 

I april 2015 gav regeringen i uppdrag att utreda hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga 
lastbilar kan utformas. Utredningen överlämnades i november 201715.

I regeringsförklaringen som presenterades i maj 2017 öppnade regeringen för att kommuner ska 
få möjligheten att införa miljözoner med strängare utsläppskrav för fordon i stadstrafik16.  
I förslaget från Transportstyrelsen skulle kommuner från 2020 få möjlighet att införa miljözoner 
där det i den mest avgränsade zonen endast skulle tillåtas fordon som går på el eller vätgas. 
Regeringen förväntas ändra förslaget något men utvecklingen med miljözoner även för lätta 
fordon är densamma i stora delar av Europa17. 

4.2.3 Automatisering
Automatisering i allmänhet och autonoma fordon i synnerhet anses vara en av tre megatrender 
inom transportsystemet. Transport automation kan definieras som all verksamhet som syftar till 
att stödja eller ersätta föraren av fordonet18. 

13 Region Skåne Strategi för den hållbara gods och logistikregionen (remissversion december 2015)
14 Georén P, Pernestål Brenden A, Megatrender i transportsystemet Hämtad 20 dec 2017. 
http://www.naringsbloggen.se/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/Megatrender-i-Transportsystemet.pdf
15 SOU 2017:94. Hämtad 20 dec 2017. 
http://www.regeringen.se/4ae3dd/contentassets/9ead8635b9124f0399b119a57a88f1df/berakning-av-skattetillagg--
en-oversyn-av-reglerna-sou-201794.pdf
16 Aftonbladet. Hämtad 15 dec 2017. https://www.aftonbladet.se/bil/a/arXa4/stockholms-stad-vi-vantar-pa-
regeringen
17 Dagens industri. Hämtad 10 jan 2018. https://www.di.se/nyheter/regeringen-andrar-forslag-om-miljozoner/
18 SOU 2016:28. Hämtad 10 jan 2018. http://data.riksdagen.se/dokument/H4B328.html
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Just nu pågår en snabb utveckling av teknik för automatisering av fordon och det finns stora 
förhoppningar om att en framtida implementering av helt självkörande fordon ska leda till en 
mängd positiva effekter när det gäller bl.a. smidigare trafikflöden och möjlighet till ökad rörlighet 
för de som saknas körkort, samt ett minskat behov av parkeringsplatser. Självkörande bilar kan 
också bidra till att fler reser gemensamt, till exempel via bilpooler. Bland de negativa effekterna 
kan nämnas ökad konsumtion av transporttjänster vilket leder till fler körda kilometer per bil. 
Detta förstärks av att tomma självkörande bilar kör runt. Då självkörande bilar kommer att kosta 
en hel del kan klyftorna mellan olika inkomstgrupper i samhället vidgas19.
Intresset för självkörande fordon är också stort från fordonstillverkare, datatjänstleverantörer, 
konsultföretag och andra aktörer. Flera stora fordonstillverkare har aviserat att de kommer att ha 
fullständigt autonoma bilar ute på gatorna redan i början av 2020-talet20.

4.2.4 Elektrifiering
Utvecklingstakten inom elvägar och andra fossilfria alternativ är mycket hög. Trafikverket har fått 
i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna om elvägar på sikt kan bli en del i det statliga 
vägnätet i Sverige. Bedömningar indikerar att elvägar skulle kunna bidra till lägre 
koldioxidutsläpp, högre energieffektivitet i transportsystemet och minskade transportkostnader. 
På kort sikt skulle anläggandet av elvägar kunna bidra till att skapa arbetstillfällen och på längre 
sikt till ökad samhällsekonomisk effektivitet21. 
För närvarande genomförs demonstrationsprojekt av elvägar för att ge kunskap om hur dessa 
fungerar i praktiken. Men, i dagsläget är inte elvägen vare sig som teknisk lösning eller 
transportsystem, tillräckligt väl utvecklad och testad för att kunna användas reguljärt22. 

Intresset för elbilar ökar stort och utvecklingen av nya modeller pågår för fullt hos biltillverkarna. 
I dag erbjuder de flesta tillverkare en hybrid i varje modellserie. Det finns strax under 45 000 
laddbara bilar i Sverige idag, en tillväxt på 62 procent under 2017.  Nyregistreringarna av 
supermiljöbilar, bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, ökade med 44 
procent under de fem första månaderna av 201723. 5 av 100 sålda nybilar 2016 var laddbara bilar. 
En mätning från 2017 visar att hälften av alla som kör dieselbil tror att de bytt till laddbar bil 
inom fem år.24 Två parametrar som kommer påverka genomslagstakten av laddbara bilar är 
prisnivå och brist på laddmöjligheter. Enligt en undersökning gjord av Bloomberg New Energy 
Finance kommer elbilar att bli billigare att köpa än bensindrivna bilar redan 2025. Det som 

19 Trafikanalys Självkörande fordon och transportpolitiska mål 2017:20. Hämtad dec 2017. 
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_20-sjalvkorande-fordon-och-transportpolitiska-
mal.pdf
20 KTH. Hämtad 10 dec 2017. https://www.kth.se/forskning/artiklar/har-ar-framtiden-for-sjalvkorande-bilar-
1.737284
21 Regeringskansliet N2017/06217/TS. Hämtad nov 2017. 
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-elvagar-pa-sikt-
ska-kunna-vara-en-del-av-det-svenska-transportsystemet/
22 Trafikverket Nationell färdplan för elvägar. Hämtad 10 dec 2017. 
https://www.trafikverket.se/contentassets/eb1d14b0cc534aa5b03d8c4347d2ac83/nationell-fardplan-for-
elvagar_slutlig.pdf
23 Bil Sweden.se. Hämtad nov 2017. http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/press-
lanstatistik/supermiljobilar-okat-44-procent-i-ar
24 Aftonbladet.se. Hämtad 10 dec 2017. http://www.aftonbladet.se/bil/a/7rR28/stort-intresse-for-att-byta-till-elbil
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förväntas göra de eldrivna fordonen billigare är fallande batterikostnader.25

Energimyndigheten har det nationella uppdraget att samordna laddinfrastruktur vilket innefattar 
att samordna stöd till infrastrukturen och att informera om laddstationers placering26. 
Ängelholms kommun har i dagsläget inga riktlinjer kring hur man ska investera i 
laddinfrastruktur. Däremot fick Helsingborgs stad i uppdrag att ta fram en gemensam 
elbilsstrategi inom Skåne Nordväst som var klar i maj 2014. I den beskrivs även laddinfrastruktur. 
Den fastställer att Ängelholms kommun ska verka för framtida laddstationer och en övergång till 
ebilssamhället. Även att kommunen i sin egen fordonsanvändning aktivt bör välja elbilar27. I 
Ängelholm finns i början av januari 2018 27 uttag fördelade på sju platser. Ängelholm-
Helsingborg Airport står för 12 av de 27 uttagen28.

Försäljningen av elcyklar ökar kraftigt i Sverige, och mer än en tredjedel av svenska folket skulle 
kunna tänka sig att köpa en elcykel, bland unga är siffran 44 procent 29. Under 2016 såldes 45 000 
elcyklar mot 30 000 året innan och stod för sex procent av den svenska cykelmarknaden. Detta 
kan jämföras med 15 – 20 procent i flera andra nordeuropeiska länder30. Branschens samlade 
bedömning är att försäljningen av elcyklar kommer fortsätta att öka under kommande år31.

Även el-assisterade lastcyklar har blivit vanligare inom citylogistik och godstransporter, och är en 
allt viktigare lösning på städernas transport- och trängselproblem. Det finns en tendens att el-
lastcykeln nu slår igenom bland privatpersoner och familjer. Med hjälp av en lastcykel kan man 
handla, hämta barn och sköta andra sysslor som underlättar vardagen utan bil32. Majoriteten av 
elcyklar klassas som cyklar och ska framföras på cykelbana. El-assisterade lastcyklar får köras på 
körbanan även om det finns cykelbana på grund av dess bredd33.

4.2.5 Urbanisering
Människan rör sig sedan länge från landsbygd till städer. Idag lever nästan hälften av världens 
befolkning i städer och denna andel fortsätter öka. Enligt bedömningar är världen på väg mot en 
urbaniseringsgrad på 70 procent till år 2050. Redan idag står 70 procent av världens 
koldioxidutsläpp från städerna, som också står för ca 75 procent av den globala 
energikonsumtionen. Urbaniseringen ställer även stora krav på infrastruktur34. 

25 Veckans affärer. Hämtad 10 dec 2017. https://www.va.se/nyheter/2017/05/29/nu-ar-elbilen-snart-det-billigaste-
alternativet-pa-marknaden/
26 Energimyndigheten. Hämtad 10 dec 2017. http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fossilfria-
transporter/laddinfrastruktur/nationell-samordning-av-laddinfrastruktur/
27 Skåne Nordväst Elbilsstrategi. Hämtad dec 2017. 
https://www.engelholm.se/Documents/Trafik%20och%20infrastruktur/Sk%C3%A5ne%20Nordv%C3%A4st%20
elbilsstrategi_reviderad.pdf
28 Uppladdning.nu. Hämtad 10 dec 2017. http://www.uppladdning.nu/List.aspx#SE
29 Svensk cykling. Hämtad 20 nov 2017. http://svenskcykling.se/2016/06/20/ny-sifo-var-tredje-svensk-kan-tanka-
sig-kopa-elcykel/
30 Affärsvärlden. Hämtad 20 nov 2017. https://www.affarsvarlden.se/livsstil/elcyklar-pa-rull-6838404
31 Svensk cykling. Hämtad 20 nov 2017.http://svenskcykling.se/2016/06/20/ny-sifo-var-tredje-svensk-kan-tanka-
sig-kopa-elcykel/
32 Cykeltrendrapport 2016, Svensk Cykling
33 NTF säker trafik. Hämtad 10 dec 2017. http://ntf.se/konsumentupplysning/cyklar/elcyklar/
34 Ängelholms kommun Översiktsplan 2035
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5 Utmaningar

Under avsnittet synliggörs de utmaningar som beredningen identifierat under uppdraget. 
Utmaningarna struktureras under de fem valda huvudområdena Infrastruktur, Cykling, 
Kollektivtrafik, Beteendeförändring och Godstransporter. 

5.1 Infrastruktur

5.1.1 Platsbrist i staden 
Det är ont om plats i städer idag och mycket av platsen som finns är avsatt till biltrafik. Därtill är 
utvecklingen i Sverige att förtäta stadskärnor och fler människor ska leva på samma yta. Detta 
ställer krav på infrastrukturen och ytan kommer att behöva användas klokt och effektivt. Om 
bilen försatt är det prioriterade transportslaget finns risk att ökad biltrafik kommer medföra 
ökade miljöproblem kopplade till bil såsom buller och avgaser ökar.

Förutom platsen som bilen tar på vägbanan har det gjorts en uppskattning att det byggs fem 
parkeringsplatser per bil. En parkeringsplats hemma, en på arbete, vid mataffären, 
shoppingcentrum och så vidare. En bil står sedan på en av dessa platser i snitt 97 procent av 
tiden35. Förutom att bilen tar upp dyrbar yta i trafiken är marken som parkeringsplatsen upptar i 
själv också värdefull. 

Bilparkeringar är även ett starkt styrmedel för att uppmuntra till ökad användning av cykel och 
kollektivtrafik, och hur långt ifrån ett resmål parkeringar placeras avgör vilken tidsvinst bilen har 
gentemot cykling och kollektivtrafik.

Bilpooler växer idag snabbt i större städer. Detta är till stor del just därför att plats och 
parkeringar är få och dyra. Genom medlemskap i bilpool slipper invånaren 
parkeringsproblematiken. I mindre städer som Ängelholm går utvecklingen långsammare då 
invånare inte stöter på samma problem kopplat till bilägande36. Trots den varierande utvecklingen 
vill nästan varannan svensk, 45 procent, att deras kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång till 
attraktiva parkeringsplatser37.

Majoriteten av kommuner som idag inför kommunala bilpooler väljer så kallade ”halvöppna”-
bilpooler, vilket ger allmänheten möjlighet att boka bilarna utanför kommunens arbetstid. 
Genom att dela på bilarna kan fler få tillgång till bil utan att behöva äga bil. Dessutom har mobil 
samåkning utvecklats där privatpersoner via en app kan planera in samåkning för att minska sitt 
bilberoende. Fördelar med bilpooler i kommunal verksamhet är bland annat att kostnader blir 

35 Peter Esse Sunfleet Redovisning 2017-09-05
36 Peter Esse Sunfleet Redovisning 2017-09-05
37 IVL svenska miljöinstitutet. Hämtad 20 nov 2017. 
http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2017-03-22-ny-sifo-
undersokning-manga-positiva-till-bilpooler.html
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lättare att härleda till enheter och när kostnader förrenade med bilanvändning tydliggörs ökar 
tjänstecykling38.

5.1.2 Laddinfrastruktur för elfordon
En av variablerna som anses kunna hämma elfordonsbranschens utveckling och därmed de 
potentiella miljövinsterna, är utbyggnad av laddinfrastruktur för fordonen. 

Man brukar dela upp laddstationer i två grupper, publika som är tillgängliga för vem som helst, 
eller icke-publika. 80-90 procent av laddning av elfordon sker idag på icke-publika laddstationer, i 
många fall i hemmet och vid arbetsplatsen. Det är också dessa ytor som anses viktigast att satsa 
på i dagsläget. I utbyggnaden av icke-publika laddstationer är fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar särskilt viktiga att få med.

Det krävs även att de publika laddstationerna fortsatt byggs för att åstadkomma en hög andel 
elfordon. De publika laddstationerna bidrar med att skapa förtroende för laddfordon och bidrar 
till god rörlighet. Den publika laddningen bör ses som ett komplement till den icke-publika 
laddningen och båda typerna är nödvändiga.

I större städer eller i kvarter är en egen parkeringsplats inte en självklarhet och som boende har 
man mindre möjlighet att byta till elfordon. Då kan kommuner välja att införa så kallade 
laddgator, något som görs i Stockholm. Med laddgator menas utvalda sträckor med flera laddare 
bredvid varandra. Stockholms stads mål är att ha 500 publika laddpunkter på Stockholms gator 
fram till 2020. Stadens behov av publika laddpunkter uppskattas till mellan 15 000 och 25 000 år 
2030, och bygger på att målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska kunna nås39.

5.1.3 Autonoma fordon
Frågan är inte om utan när som självkörande bilar kommer att vara en vanlig syn på våra vägar. 
Det är många forskare eniga om, liksom att de självkörande bilarna har potentialen att förändra 
samhället från grunden, både vad gäller transporter och rörlighet. Självkörande fordon bedöms 
leda till att tillgängligheten med bil ökar av flera skäl däribland ökad vägkapacitet genom jämnare 
trafikflöden och minskade avstånd mellan fordon samt möjligheten för nya grupper att resa själva 
med bil40.

Ängelholms kommun kommer alltså påverkas av autonoma fordon, förr eller senare. En rad 
områden som berör kommunal verksamhet har identifierats. Samhällsplaneringen kommer 
behöva anpassa sig eftersom det kommer vara andra typer av fordon på allmänna ytor. I 
detaljutformningen kommer det blir färre bilar som kräver mindre utrymme. Med automationen 
kan fysiska farthinder som trafiksignaler komma att bli överflödiga. Eftersom bilarna blir mindre, 

38 IVL svenska miljöinstitutet. Hämtad 20 nov 2017. 
http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2017-03-22-ny-sifo-
undersokning-manga-positiva-till-bilpooler.html
39 Stockholm stad. Hämtad 10 dec 2017. http://www.stockholm.se/laddgator
40 Chapin T, Stevens L, Crute J, Crandall J, Rokyta A, Washington A. Hämtad 23 jan 2018. 
http://fpdl.coss.fsu.edu/sites/g/files/imported/storage/original/application/abfcc477779d0bc0ea825c8011011939.
pdf
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och färre kommer mer yta kunna friläggas till annat och kommunen kan använda marken mer 
effektivt. Automationen kommer ställa nya krav på vägmärken och vägmarkeringar, något som 
kommunen som väghållare måste förhålla sig till. 
Alla uppkopplade, självkörande bilar riskerar att hackas. Men enligt forskare är hoten mot 
samhället och fordonstillverkarna betydligt större än dem mot individen41.

5.1.4 Elvägar

Kapaciteten på det svenska vägnätet är generellt sett god. I ett initialt skede är elvägar, som 
möjliggör energitillförsel under körning, särskilt intressant för tung, långväga godstrafik som dels 
förbrukar mycket energi, dels är svår att försörja med el från batterier42. På regional nivå arbetar 
man inte i nuläget med elvägar, utan hänvisar till det nationella arbetet. Däremot menar regionen 
att deras uppgift är, och kommer att vara inom den närmsta tiden, att bädda för mer energismarta 
fordon och möjliggöra utvecklingen av elvägar43

5.2 Cykling

5.2.1 Cykelns status i trafiken 
Cykel är det näst vanligaste färdmedlet i Skåne och drygt 80 procent av alla skåningar har en 
cykel. Det är fler som idag cyklar än som åker buss och tåg, mycket tack vara att cykel för många 
är det snabbaste och billigaste alternativet att förflytta sig på44. Cykeltrafikens framkomlighet, 
tillgänglighet och säkerhet är därför viktig. I strategierna för Det flerkärniga Skåne ges cykeln också 
en viktig roll för att minska biltrafikandelen av det totala resandet och för att öka andelen mer 
hållbara alternativ. Skånes täta ortstruktur ger i svenska mått mätt goda förutsättningar för cykling 
mellan orter, och med cykeln underlättas också en förtätning av Skånes orter45. 

Det regionala färdmedelsmålet till 2030 är att öka cykelns färdmedelsandel från 16 till 19 procent. 
Med befolkningsökningen inräknat innebär det en ökning av antalet cykelresor med 56 procent 
jämfört med 2013. Om målet uppfylls innebär det uppskattade folkhälsovinster motsvarande 1,8 
miljarder kronor per år, till följd av att fler skåningar rör på sig. En förflyttning till cykelnätet 
avlastar även bilvägnätet och minskar trängseln46.

Bilen är och har länge varit det prioriterade transportslaget i Sverige. För att öka cyklingens 
attraktivitet menar forskare att maktrelationen om plats i staden måste omprioriteras. I 
Köpenhamn till exempel är prioriteringsordningen: cykel, gång, kollektivtrafik, bil. En tendens i 
större städer är att mer av stadsrummet tillägnas cyklisterna istället för motorfordon47.

41 GP.se Hämtad 26 jan 2018. http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/s%C3%A5-kan-sj%C3%A4lvk%C3%B6rande-
bilar-bli-hacker-s%C3%A4kra-1.4651563
42 Näringsdepartementet N2017/06217/TS. Hämtad 20 dec 2017. 
http://www.regeringen.se/4a9978/contentassets/647b81d5eb7845b48d9fc985f27d968f/rb-ii-5-n17_06217_ts-
uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-elvagar.pdf
43 Johan Raustorp, Region Skåne. Redovisning 2017-04-18
44 Region Skåne Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 remiss
45 Region Skåne Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025
46 Region Skåne Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 remiss
47 Till Koglin, LTH K2. Redovisning 2017-05-02
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Forskningen framhåller också att följande punkter är viktiga att arbeta med för att nå ökad 
cykling: 

 Övergripande inkludering av cykelfrågor i stads- och trafikplanering
 Framåtriktade strategier
 Förbättrad cykelinfrastruktur och minska bilens konkurrenskraft48

Att minska bilen konkurrenskraft som den sista punkten rekommenderar är en svår fråga, inte 
minst politiskt. Vill man att invånarna ska cykla mer, måste dock förutsättningarna balanseras. I 
Köpenhamn minskar man bilens konkurrenskraft genom att kontinuerligt och över tid minska 
parkeringsplatser i centrala områden. Oftast sker detta i samband med ombyggnationer, när 
boende tvingas anpassa sitt parkeringsmönster.

5.2.3 Cykling bland barn och unga
Andelen barn i åldern 7-14 år som cyklar en genomsnittlig dag har minskat från 24 procent i 
mitten av 1990-talet till 15 procent 201449. Framförallt är det fritidscyklandet hos barn och unga 
som avtagit.50

Forskning förklarar förändringen med ökade avstånd till fritidsaktiviteter, att föräldrar på grund 
av arbete inte har tid att cykla eller gå med barnen och därför skjutsar, men också att barns vardag 
idag är mer inrutad än tidigare. Cyklandet till skolan har också minskat, bland annat på grund av 
att det fria skolvalet lett till ökade avstånd. Andra orsaker är fler bilar i hushållen, bristande faktisk 
och upplevd säkerhet i kombination med föräldrars föreställningar om barns trafikförmåga. 

Cykelresorna har delvis ersatts av bilresor51 vilket medför att trafiken kring våra skolor ökat 
markant52. Ett sätt att åtgärda problemen är möjligheten att ändra vanor och beteende hos 
skjutsande föräldrar och därmed minska antalet föräldrar som skjutsar med bil. Fortfarande 
kommer dock alltid behov finnas i någon utsträckning av att föräldrar och skolskjuts har 
möjlighet att lämna och hämta barn vid skolan med bil respektive buss53. Angöringsplatser vid 
skolor och dess utformning är därför viktiga att arbeta med framöver. 

5.2.4 Pendlingscykling
Forskning har visat att cykling och kollektivtrafik ofta konkurrerar med varandra som valda 
transportslag i större städer. I mindre kommuner däremot som Ängelholm finns möjlighet för 
mer symbios mellan transportslagen. Där kan cykling och kollektivtrafik tillsammans utgöra 
pendlingens transportslag och ersätta bilen. Det finns därför stora fördelar med att utveckla 
cyklingsmöjligheter till stationsområden och bytespunkter samt till busshållplatser på 

48 Till Koglin, LTH K2. Redovisning 2017-05-02
49 Sveriges Radio. Hämtad 13 nov 2017. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6820401
50 Forskning.se Hämtad 21 dec 2017. https://www.forskning.se/2017/12/21/svart-fa-tid-for-cykling-i-barns-
inrutade-vardag/
51 Forskning.se Hämtad 21 dec 2017. https://www.forskning.se/2017/12/21/svart-fa-tid-for-cykling-i-barns-
inrutade-vardag/
52 Trafiksäkerhetsnytta & Spridning av resultat Tyréns Trafiksäkerhet vid skolor 2013-12-20
53 Trafiksäkerhetsnytta & Spridning av resultat Tyréns Trafiksäkerhet vid skolor 2013-12-20
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landsbygden. De största utpendlingsorterna från Ängelholm under 2016 var Helsingborg 3 254 
(+40,1 % sedan år 2000) följt av Båstad med 1 230 (+47,7 %) och Malmö med 484 (+74,7 %), 
alla tre orter med goda kollektivtrafiksmöjligheter54.

I städer med stor inpendling har så kallade ”lånecyklar” blivit allt vanligare. Tanken med 
lånecyklarna är att det ska vara lätt att göra korta resor i staden. Brukaren hämtar cykeln på en 
plats och lämnar den vid en annan i staden55.

5.3 Kollektivtrafik

5.3.1 Stadsplanering med hänsyn till kollektivtrafik
Avgörande kännetecken för en attraktiv kollektivtrafik är att den är lätt att förstå
och använda, erbjuder snabba effektiva resor, har hög turtäthet, är pålitlig och erbjuder god 
kvalitet och service. Grundläggande krav på tillgänglighet och säkerhet liksom högt ställda 
miljökrav är också en förutsättning56. Vissa städer väljer även att subventionera kostnaden för 
vissa åldergrupper för att uppmuntra till kollektivtrafiksresande. Bland annat gäller det 
skolungdomar och pensionärer. Satsningar på seniorkort är ofta dyra men i städer där det införts 
har man sett att kostnader för färdtjänst minskat som en följd57.

Forskning har också påvisat vikten av att utforma städer och regioner så att kollektivt resande, 
gång och cykel verkligen fungerar för resenärerna. Särskilt uppmärksammas vikten av att styra 
markanvändningen så att områden som genererar många resor, till exempel större 
bostadsområden och arbetsplatser, centrum för service, handel, kultur och upplevelser, utgår från 
kollektivtrafikens förutsättningar58.

5.3.2 Bytespunkter
I regionen har tillgänglighet och utbyggnad av pendlarparkeringar till bytespunkter lyfts upp som 
viktig att arbeta med på lång sikt för att öka andelen människor som väljer att resa kollektivt. De 
vill att bilens roll som anslutningsfärdmedel till kollektivtrafiken ska stärkas och att man ska 
framhålla fördelarna med pendlarparkeringar och bytespunkter i anslutning till stationer och 
större hållplatser59. För resenärerna kan pendlarparkeringar skapa möjligheter för en attraktiv och 
enkel resa när de kan kombinera bilens rörelsefrihet med kollektivtrafikens miljövänlighet och 
kostnadseffektivitet60. 

54 Region Skåne, enheten för samhällsanalys. Hämtad 15 jan 2018. 
http://filer.skane.com/kommunrapporter/Kommunrapport_Angelholm.html#pendling
55 Till Koglin, LTH K2. Redovisning 2017-05-02
56 X2AB Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT. Hämtad nov 2017. 
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/rapport_brtguideliines_x2ab_jan_201
5.pdf
57 Hd.se https://www.hd.se/2012-03-11/sa-fungerar-pensionarskort-i-andra-kommuner Hämtad 7 feb 2018.
58 SKL Kommunala erfarenheter av samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering. Hämtad nov 2017. 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-020-7.pdf?issuusl=ignore
59 Region Skåne Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
60 Nordin A, Thylander M. Pendlar- och samåkningsparkeringar i Skåne. Hämtad 10 jan 2018. 
http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/dok/publ/5000/Thesis135scr.pdf
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Bytespunkter är transportnoder som är strategiskt placerade i utkant av en stadskärna där 
resenärer uppmuntras tas sig för att byta transportslag till kollektivtrafik, gång eller cykel. På sikt 
ska punkterna få resenärer att ställa bilen utanför stadskärnan för att ta sig ner på ett mer 
miljövänligt sätt61.

Helt grundläggande för bytespunkterna är att de är tillgängliga för alla och upplevs som trygga 
platser under hela dygnet, veckan och året. Men för att nyttja hela den potential som finns i 
bytespunkterna behöver de tillgodose människors behov av ett socialt liv, ha en tydlig identitet 
och vara attraktiva platser som är behagliga att vistas på62.

Bild från Bytespunkten som mötesplats i Skåne (2011) som beskriver en bytespunkts förutsättningar för att vara 
konkurrenskraftig, däribland trygg parkering för bil och cykel, bilpool, korta väntetider till kollektivtrafik samt bra 

cykelmiljö.

61 Region Skånes TemaPM – Bytespunkten som mötesplats i Skåne. Hämtad 30 jan 2018.
62 Region Skånes TemaPM – Bytespunkten som mötesplats i Skåne. Hämtad 30 jan 2018.
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5.4 Beteendeförändring

5.4.1 Mobility Management
För att nå de uppsatta nationella miljömålen till 2050 räcker det inte att enbart byta ut bilflottan 
till miljövänliga bilar. Det kommer också krävas att bilanvändande minskar63 genom ett förändrat 
resbeteende på individnivå. Samhället kommer också att behöva omvärdera många av de normer 
som idag finns kopplade till transporter64. Mobility management, MM, är det övergripande 
namnet för arbetet med att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att 
förändra resenärers attityder och beteenden65. Det handlar om att påverka efterfrågan på olika 
slags transporter, inte i första hand utbudet66. 

MM-åtgärder är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, reserådgivning och 
parkeringsstyrning för att påverka resan innan den börjat. Kampanjerna fokuserar ofta på 
individuella nyttor till exempel; ekonomiska fördelar, kondition, vikt, livskvalitet och använder 
fler rationella än emotionella budskap. Forskning visar att bäst framgång i förändringsprocessen 
nås genom att använda denna typ av ej fysiska regler för att påverka beteendeförändringar. Bäst 
effekt av åtgärderna får man genom att kombinera en rad olika åtgärder i ett så kallat 
åtgärdspaket. Ett åtgärdspaket kan till exempel innehålla MM-åtgärder i kombination med 
infrastruktur, prissättningspolitik eller regleringar67. MM-kampanjer drivs oftast av kommuner68. 

I flera städer finns specifika MM-upplägg för byggherrar. Målsättningen är att minska behovet av 
bil genom att de boende ges så goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool att 
de inte har behov av någon egen bil. Detta kan uppnås genom att byggherren tillhandahåller en 
paketlösning med olika MM-åtgärder som kompletterar varandra på ett sådant sätt att de 
tillsammans blir ett attraktivt alternativ till egen bil. När MM-åtgärder införs kan p-talet sänkas, 
något som innebär smartare markanvändning av byggherren. Att som byggherre erbjuda ett 
smidigt sätt för de boende att transportera sig hållbart är också värdefullt i varumärkesbyggandet 
och stärker fastighetsägarens attraktivitet gentemot de boende. Bland MM-åtgärderna som kan 
leda till sänkt p-tal finns; fritt medlemskap i bilpool under en tid, förladdat kollektivtrafikkort och 
särskild omsorg läggs på utformning av cykelparkeringar69. 

63 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84
64 Lena Hiselius, LTH. Redovisning 2017-05-16
65 Trivector. Hämtad nov 28 2017. http://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/beteende-
dialog/mobility-management/
66 MaxLupoSE
67 Trivector 2013:113. Hämtad nov 2017. http://www.mobilitymanagement.se/fileadmin/uploads/Traffic/MM-
sajten/Slutrapport_Mojligheter_med_mobility_management_i_samhallsplaneringen_v_1.0_2014-03-21.pdf
68 EPOMM. Hämtad nov 2017. http://www.epomm.eu/index.php?id=2590
69 Malmö stad Mobility Management för byggherrar 2016. Hämtad nov 2017. 
https://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0ae500/1491304828673/MM+f%C3%B6r+byggherrar_16011
1_svart.pdf
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5.4.2 Intermodala resor
Intermodalitet är ett begrepp inom transporttekniken som när det används inom Mobility 
Management betyder att transporten av en passagerare kan ske med utnyttjande av flera olika 
transportsätt70. Nyttan av att kombinera olika transportsätt är att passageraren kan dra nytta av de 
enskilda transportsättens fördelar och åstadkomma en mer yt- och tidseffektiv pendling eller 
resekedja71. 

Kollektivtrafiken är snabb på längre sträckor, är bekväm och koldioxideffektiv. Men den kan inte 
ta passageraren dörr till dörr. Cykel å andra sidan är snabb på kortare sträckor, flexibel och kan ta 
passageraren hela vägen. Cykeln är däremot långsam på större avstånd. I städer där cykling är ett 
prioriterat transportsätt arbetas det mycket med att bädda för intermodala resor där cykel är ett av 
transportslagen72.

Genom att se ”hela resan” perspektivet synliggörs hinder som resenärer stöter under resekedjan. 
Här är viktiga aspekter att titta på; trygg och smidig cykelparkering vid kollektivtrafiksnav och 
möjligheter att ta med cykel på bussar och tåg. Genom att kombinera kollektivtrafik och cykel 
istället för kollektivtrafik och gång växer den pendlingsbara sträckan avsevärt, se Figur 173. 

 

70 Transportstyrelsen, Det intermodala transportsystemet utgiven 2016. Hämtad nov 2017.
71 Koucky M, Cykeln som en del av hela resan från 2016.
72 Koucky M, Cykeln som en del av hela resan från 2016.
73 Koucky M, Cykeln som en del av hela resan från 2016.

Figur 1
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5.5 Godstransporter

5.5.1 Utsläpp inom den kommunala verksamheten

2016 fördelades koldioxidutsläppen enligt diagram 1. Arbetsresor stod för den största delen av 
utsläppen74.

Under kategorin ”tjänsteresor” ingår alla de resor som uppstår på grund av tjänstgöring på annan 
plats än just den egna arbetsplatsen, till exempel genom användning av flygresor, stadshusets 
tjänstebilar, bilpoolsbilar och privata bilar i tjänsten. I ”arbetsresor” ingår alla de transporter och 
arbeten som görs av fordon ägda av kommunen och som ingår i kommunens egen löpande 
verksamhet, till exempel delar av lokalvården och hemtjänsten. ”Entreprenad” består av alla de 
utsläpp som görs av avtalspartners via kommunens upphandling av tjänster eller varor, alltså alla 
de transporter och arbeten som görs av fordon ägda av avtalspartners och som ingår i 
kommunens egen löpande verksamhet. Exempelvis delar av skolskjutsen och transporterna från 
distributionscentralen75.

Huvuduppdrag Hälsa står för det enskilt största posten av utsläpp på strax över 450 000 kg 
koldioxid/år. I övriga topp fem återfinns skolskjutsar, maskinarbete, anställdas bilar i tjänsten 
samt parkskötsel76. 

Det är också huvuduppdrag Hälsa som använder majoriteten av fordonen i kommunens bilpark, 
ca 70 procent, till största del inom hemtjänst och hemsjukvård. Huvuduppdraget har plan för att 
byta ut delar av sin fordonsflotta till elbilar, en process som försenats på grund av brist i 
laddinfrastruktur.

Resfria möten är när man genomför möten på distans via telefon eller internet. Resfria möten kan 
bidra till bättre ekonomi, effektivare verksamhet, mer harmoniska medarbetare och minskad 
miljöpåverkan. Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. 

74 Dahlgren S, Åtgärdsförslag för att få kommunens transporter fossilbränslefria från 2016. 
75 Dahlgren S, Åtgärdsförslag för att få kommunens transporter fossilbränslefria från 2016.
76 Dahlgren S, Åtgärdsförslag för att få kommunens transporter fossilbränslefria från 2016.
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Diagram 1: Fördelning koldioxidutsläpp 
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Organisationens vilja och mognad att öka andelen resfria möten är lika viktig som att tekniken 
finns. Utan det ena fungerar inte det andra77. 

Sedan 2011 driver Trafikverket projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet mål är 
att öka och utveckla resfria möten inom och mellan en rad myndigheter78. Flera kommuner satsar 
också på att öka antalet resfria möten, framförallt genom att tillhandahålla video- eller 
telefonkonferensutrustning79.

5.5.2 Kommunala godstransporter
Sedan 2012 använder kommunen varudistribution för majoriteten av sina godstransporter. Målet 
var att minska miljöpåverkan och mängden tunga transporter i stadsmiljön. 90 procent av varorna 
som idag hanteras via varudistributionen är livsmedel. Varudistributionen medförde en 8 procent 
sänkning av inköpskostnaden av varor från existerande kunder när den infördes80. 

5.5.3 Transporter i centrum
Utvecklingen av godstransporterna förväntas förändra samhället och stadsbilden i grunden. 
Forskning visar att regelsystem och stadsmiljö kommer behöva anpassas när mindre 
sändningsstorlekar och tätare leveranser sker under dygnets alla timmar81. En tydlig trend inom 
detaljhandeln nu är konceptet Click&Collect. Då sker köpet på hemsida men kunden hämtar 
varan i fysiska butiken. 

Godstransporterna i städerna är en särskild utmaning på grund av trängsel på vägarna samt lokala 
miljö och bullerproblem. Godstransporterna i städer består främst av varutransporter, bygg- och 
anläggningstransporter samt energi och avfallstransporter82.

Framtidens städer kommer sannolikt inte att erbjuda mer markyta för transporterna än dagens. 
Detta är viktigt att tänka på speciellt med godstransport i relation till den förväntade ökningen i 
mängden gods. Det innebär att man kan behöva hitta alternativa former för transporterna och att 
man försöker effektivisera transporterna med tanke på markanvändningen83. 

Nya typer av leveranslösningar har redan etablerats i Sverige och utomland. I Göteborg har man 
sedan 2008 en satsning på en gemensam varucentral för delar av butikerna i centrala Göteborg. 
Leveranser sker till en terminal som sedan sköter utleveranserna till butikerna med eldrivna 

77 Trafikverket, REMM – resfria möten i mydigheter. Hämtad 10 dec 2017. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-
resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
78 Trafikverket, REMM – resfria möten i mydigheter. Hämtad 10 dec 2017. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-
resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
79 Åtgärdsförslag för att få kommunens transporter fossilbränslefria. Ängelholms kommun.
80 Lotta Skogh, Ängelholms kommun Redovisning 2017-05-30
81 Webbföreläsning Almedalsveckan: Hur klara vi framtidens citydistribution? 3 juli 2017. 
http://www.almedalsveckan.info/47276
82 Region Skåne Strategi för den hållbara gods och logistikregionen 
83 Trafikverket. Godstransporter i staden. Hämtad 23 dec 2017. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-
transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/
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mindre fordon. Målsättningen var att minska trängseln på gågatan och samtidigt öka säkerheten, 
få en vackrare miljö och minska miljöpåverkan84.
Malmö stad har haft ett liknande projekt med samdistribution för att minska transporterna och 
körsträckorna i staden85. 

Utomlands har el-och lastcyklar fått en mer framträdande roll. I USA och Tyskland har ett stort 
logistikföretag rullat ut en elcykeltjänst där trehjuliga elcyklar levererar paket86. Flera stora 
lastbilstillverkare planerar också att under tidigt 2020-tal lansera eldrivna lastbilar som är speciellt 
lämpliga till stadsdistribution och kortare transporter8788.

Som kommun finns en mängd styrmedel tillgängliga för att förändra transportflöden i 
centrumlägen. Med sitt planmonopol kan översikts- och detaljplaner utformas på ett mer 
ändamålsenligt sätt för att minska negativa effekter av distribution i tätorter. Kommunen ansvarar 
också för lokala trafikföreskrifter och avsteg från dessa. Miljözoner, längd-, vikt-, och 
höjdbegränsningar, tidsstyrning och lastzoner är några av möjligheterna som ges89.

5.5.4 Transporter på järnväg
En fördubbling av den totala godsmängden i transportsystemet kan förväntas fram till 205090. 
Som beskrevs under kapitel fyra finns det ett regionalt färdmedelsfördelningsmål för gods till 
2050. Målet är att förflytta mer gods via sjöfart och järnväg framöver. 

På längre sträckor är sjöfarts- och järnvägstransporter mer energieffektiva än vägtransporter, som 
i sin tur är mer flexibla. För många kortväga transporter är lastbil dock det enda reella alternativet 
då järnvägsnätet aldrig kommer vara finmaskigt nog. Godstransporter via väg kommer därför 
bestå. Transporter inom Skåne utförs i princip uteslutande med lastbil idag91.

I Ängelholm har godstågen en relativt central placering. Godset via tåg är som nämnts innan 
uteslutande transferfrakt som beräknas öka kraftigt. Sammanställningen på nästa sida är den 
senaste officiella statistiken på vilken typ av varor som trafikerar järnvägsspåret genom 
Ängelholm. Materialet togs fram i samband med en riskutredning till stationsområdet i december 
2013. Siffrorna baseras på en generell fördelning baserad på trafikeringen på Södra Stambanan.  

84 Göteborgs Stad Trafikkontoret presentation; Good Distribution for a vibrant city
85 Malmö stad, samcity utgiven 2014. Hämtad nov 2017. 
http://malmo.se/download/18.51821d07143bab87ba727f1/1491299596078/Slutrapport_version_140128.pdf
86 Infrastrukturnyheter. Hämtad nov 2017. http://www.infrastrukturnyheter.se/20161228/18465/ups-lanserar-
elcykeltjanster-i-usa
87 Nyteknik. Hämtad dec 2017. https://www.nyteknik.se/fordon/har-ar-mercedes-eldrivna-lastbil-6592134
88 Trailer.se Hämtad dec 2017. http://www.trailer.se/lastbil-med-100-eldrift/
89 Sweco, Incitament och styrmedel för godstransporter. Hämtad nov 2017. 
https://skl.se/download/18.2064a667148a7e3a2b68b193/1413468029864/Michael%20Stj%C3%A4rnekull_Incitam
ent%20och%20styrmedel%20f%C3%B6r%20godstransporter%20SKL%20141014.pdf
90 Trafikverket, Godstransporter utgiv. 2012. Hämtad nov 2017. https://trafikverket.ineko.se/se/tv17221
91 Region Skåne Strategi för den hållbara gods och logistikregionen utgiv. 2017. Hämtad 23 dec 2017.
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RID-klass Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Klass 7 Klass 8 Klass 9 

Ämne 
Explosiva 

ämnen och 
föremål 

Gaser Brandfarliga 
vätskor 

Brandfarliga 
fasta ämnen 

Oxiderande 
ämnen och 
organiska 
peroxider 

Giftiga 
ämnen 

Radioaktiva 
ämnen 

Frätande 
ämnen 

Övriga farliga 
ämnen och 

föremål 

Andel [%] 0,6 19,9 18,1 6,2 20 5,9 0,1 24,4 4,9

Så kallade kombiterminal eller intermodal terminal blir allt mer vanliga och efterfrågade. Med 
regionens mål att överflytta mer gods från väg till järnväg möjliggör denna typ av terminaler för 
den fysiska överflyttningen. Helsingborgs hamn är den närmst belägna kombiterminalen till 
Ängelholm. Den hade under första halvåret 2017 en ökning på 44 procent. Planer på en 
kombiterminal i Åstorp/Bjuv har funnits i några år och anges i Familjen Helsingborgs strategi för 
infrastruktur och kollektivtrafik. I juni 2017 röstade dock Åstorps kommun ner strategin i 
kommunfullmäktige och arbetet med kombiterminalen verkar ha avstannat. Alternativ placering 
till Åstorp har inte meddelats92.

92 Hd.se. Hämtad 10 jan 2018. https://www.hd.se/2017-06-28/astorps-kommun-tar-avstand-fran-planerna-pa-en-
torrhamn
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6 Analys

Under avsnittet argumenteras för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig till förra avsnittets 
identifierade utmaningar. Analysen struktureras under de fem valda huvudområdena 
Infrastruktur, Cykling, Kollektivtrafik, Beteendeförändring och Godstransporter. 

6.1 Infrastruktur
6.1.1 Platsbrist i staden
Det är redan ont om plats i städerna och på vägarna. Med den planerade förtätningen av 
stadskärnor kommer platsbristen att öka. Bilen tar upp mycket mer yta i stadsrummet än gång, 
cykel och kollektivtrafik sett till antal passagerare. Dessutom står den stilla långa stunder på 
värdefull mark som hade kunnat användas mer effektivt. Men förtätningen ger också 
ängelholmarna, minskade avstånd till det mesta och därmed förutsättningar att minska sitt 
bilberoende. Platsen som lämnas oanvänd kan då avsättas till de bilburna ängelholmare som bor 
utanför centralorten med sämre tillgång till attraktiv kollektivtrafik. Man bör även underlätta för 
dessa bilburna ängelholmare att leva sitt liv utan att behöva ta sig till tätorten för att uträtta 
ärenden. Beredningen tycker därför det är viktigt att värna om decentraliseringen för att minska 
behovet av att resa i vardagen.
Med bilpooler kan ängelholmarna fortfarande få tillgång till bil utan att behöva äga. Här är det 
viktigt att ha tillräckligt många parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Med färre bilar totalt sett 
frigörs ytor på vägar till cyklister, kollektivtrafik och gods att ta sig fram på ett smidigare och 
säkrare sätt. Med färre bilar behövs färre parkeringsplatser och de parkeringar som finns bör 
placeras så att den totala vinsten i restid mellan kollektivtrafik och cykling gentemot bilburna 
minskar. Detta skulle medföra att en av de stora fördelarna med att välja bil framför 
miljövänligare transportslag inte blir lika påtaglig. 

6.1.2 Laddinfrastruktur för elfordon
Beredningens uppfattning är att laddinfrastruktur för elbilar är ett område där Ängelholms 
kommun ligger efter sett till marknaden och utvecklingen på stort. Forskning visar att den 
viktigaste laddningspunkten i dagsläget är laddning i hemmet och på arbetsplatsen. Som 
arbetsgivare har Ängelholms kommun där en viktig roll att spela. Delar av 
kommunorganisationen har även hög ambition att ersätta befintlig bilflotta med miljöbilar för att 
kunna nå målet att vara fossilbränslefria till 2021. Avsaknaden av laddinfrastruktur hindrar 
utvecklingen. Redan idag ifrågasätter beredningen kommunens förmåga att nå målsättningen till 
2021, där konkret strategi för att uppnå målet tycks saknas.

Fastighetsbolag är viktiga aktörer att få med i utvecklingen då de i mångt och mycket styr 
boendes möjligheter att gå över till elbil.

Utöver laddinfrastruktur vid hem och arbete, har kommunen ett ansvar för att hitresande med 
elfordon ska kunna ladda sina bilar. Vill kommunen dessutom att fler personer ska åka med 
kollektivtrafik, får man ta med i ekvationen att delar av kommuninvånarna är bilberoende bitar av 
sin resa. Därför är laddinfrastruktur även viktigt vid bytespunkter.

I Stockholm råder stor platsbrist och införande av laddgator för att möta invånarnas efterfråga på 
laddinfrastruktur planeras. I Ängelholm anser beredningen att laddgator kan komma att bli 
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aktuella i vissa centrala områden om behovet uppstår. En vidareutveckling av idé som är mer 
anpassad till Ängelholms förutsättningar och framtida behov är att samla laddinfrastruktur kring 
redan etablerade parkeringslösningar, så som bytespunkter eller torg. Nya Torg är ett konkret 
exempel på en yta som ligger i närhet till många hyreshus där hyresgäster har sämre möjlighet att 
själva investera i laddinfrastruktur för att kunna byta ut sitt transportslag.

6.1.3 Autonoma fordon och elvägar
När det gäller utvecklingen och introduceringen av både autonoma fordon och elvägar bör 
Ängelholms kommun vara redo och kapabel att följa med i den nationella utvecklingen. Däremot 
är området i sig så komplext och kräver nationell och internationell samverkan. 

6.2 Cykling
6.2.1 Cykelns status i trafiken
För att nå de nationella miljömålen räcker det inte att ersätta befintlig bilflotta med 
fossilbränslefria fordon. Det kommer även krävas en omställning där fler cyklar eller åker 
kollektivtrafik. Forskningen hävdar att om fler ska cykla så måste förutsättningar bli ännu bättre, 
tryggare och smidigare. Det kan de bara bli om status för cykling och cykelfrågor stärkts politiskt. 
Cykling har länge prioriterats ner till fördel för biltrafik, men detta synsätt behöver skifta för att 
kunna nå miljömålen. Beredningens uppfattning är att cykling och gång ska vara det prioriterade 
färdmedelsslaget i Ängelholms kommun. Särskilt i centralorten finns förutsättningar för en god 
omställning där avstånd till skola, matbutiker och övrig samhällsservice är cykelbart. Genom att 
de som bor i centralorten i större utsträckningen cyklar lämnas även utrymme på vägarna till de i 
de mindre tätorterna som inte har samma möjlighet att välja cykling. På stråk med mycket cykling 
anser beredningen att gångtrafikanter och cyklister behöver vara åtskilda för att skapa en säkrare 
miljö för båda trafikslagen.

6.2.2 Cykling bland barn och unga
Statistiken visar att andelen barn och unga som cyklar har minskat med nästan tio procentenheter 
de senaste 25 åren. En del går istället idag till skolan och fritidsaktiviteter, men en stor andel får 
istället skjuts av föräldrar. Forskning visar att anledningen är tidsbrist hos föräldrarna i relation till 
en upplevd osäkerhet att låta sina barn cykla till skolan. Beredning tycker att det är viktigt att 
nästa generation lär sig rätt från början och väljer miljövänliga transportsätt. I skolans verksamhet 
borde därför cykling och hållbart resande ingå. 

Forskning visar dock att en del barn och ungdomar inte kommer ha möjlighet att gå eller cykla till 
skolan, utan kommer behöva få skjuts eller åka kollektivt. För dessa barn är utformning av trygga 
angöringsplatser vid skolan mycket viktig. Därför tycker beredningen att angöringsplats vid 
skolor måste göras säkrare för barnen. 

6.2.3 Pendlingscykling
Ängelholm har goda kollektivtrafiksmöjligheter till tre av ängelholmarnas största pendlingsorter; 
Helsingborg, Båstad och Malmö. Med en kombination av cykling och kollektivtrafik kan 
pendlingen till orterna konkurrera med bilen särskilt eftersom trafikflöden på E6 med ökade 
godstransporter är problematisk. Beredningens uppfattning är att mer tid behöver avsättas till 
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strategisk planeringen för att överflytta fler ängelholmare från bil till cykel. Även att framhålla 
cykelns del i en resekedja.

Lånecyklar har varit populära i större städer i flera år, men börjar nu bli allt vanligare i mellanstora 
städer. I en stad i Ängelholms storlek menar forskning dock att konceptet är mindre lämpligt. 
Istället föreslås att pendlaren tar sin egen cykel till buss- eller tågstationen och sedan tar en 
lånecykel från stationen på annan ort. Lånecyklar lämpar sig alltså bättre till städer med stor 
inpendling. Beredningen delar den uppfattningen men tycker att kommunen likväl borde vara 
uppmärksamma på behovet från ängelholmarna, besökare och inpendlare att enkelt kunna ta sig 
vidare från centralstationen till andra delar i centrala Ängelholm. 

6.3 Kollektivtrafik
6.3.1 Stadsplanering med hänsyn till kollektivtrafik
Kollektivtrafik kräver underlag för att vara som bäst. Många resenärer skapar underlag att köra 
turer ofta och mellan välbesökta mål. Ängelholm är en relativt liten stad och där bilen fortfarande 
är transportslaget som föredras. Det medför att underlaget inte är lika högt och turerna går mer 
sällan. Genom stadsplanering med närhet till goda förbindelser kan fler bo nära kollektivtrafiken. 
Med förtätning kommer bilen inte ges samma utrymme vare sig på gator eller att stå parkerad. I 
storstäder som Stockholm åker fler kollektivt för att det är det enklaste och billigaste sättet att ta 
sig fram på. På sikt kommer kollektivtrafiken behöva få samma roll här, och bli det enkla valet 
även i Ängelholm, om miljömålen ska kunna nås. Därför behöver man sträva efter att 
nybyggnationer ska ske i stationsnära lägen och vid kollektivtrafikstråk.

För de ängelholmare som idag bor längre ifrån kollektivtrafiken vill beredningen att anropsstyrd 
kollektivtrafik ska vidareutvecklas så att det kan fungera som kompletteringstrafik. Kommunen 
bör därför verka för detta i regionen. 

6.3.2 Bytespunkter 
Förutom regionens vision kring pendlarparkeringar och dess möjlighet att stärka bilens roll som 
anslutningsmedel, ser beredningen stora möjligheter med att utveckla bytespunkterna till 
mötesplatser för människor med fokus på tillgänglighet och trygghet samt till levande platser med 
egen identitet och en attraktiv miljö. Parkeringsplatser i utkanten av staden, nära kopplingar till 
kollektivtrafik, skulle ha potential att sänka antalet bilar som måste ner i centrum för att ansluta 
till kollektivtrafiken. För de invånare som måste använda sig av bil, utgör parkeringarna 
möjligheter för samåkning och på så vis lättar belastningen på vägnätet. 

För att invånare ska välja att använda sig av bytespunkter måste de kännas säkra att använda, väl 
upplysta och gratis - till skillnad från parkering i mer centrala lägen. På bytespunkterna bör det 
finnas laddinfrastruktur och möjlighet att hyra bilpoolsbil och cykelpoolscykel. Dessutom måste 
kollektivtrafiken som är kopplad till platserna vara pålitlig, med många avgångar speciellt under 
pendlartider och gå gent för att restiden inte ska bli för lång. På sikt bör kollektivtrafiken vara 
gratis. För att kunna erbjuda tjänsten tror beredningen att autonoma fordon i viss nivå kommer 
krävas. På sikt borde transporten mellan bytespunkter och centrum även kunna inkludera 
leveranser till butiker i stadskärnan. Bytespunkterna har därmed potential att öka intermodaliteten 
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och lämna mer utrymme i centrum för fotgängare, cyklister och för de bilburna ängelholmare 
som inte kan välja cykeln lika lätt.

Transporttypen kopplad till bytespunkterna bör även kunna appliceras på andra strategiska 
transportnav, till exempel Barkåkra station. Kollektivtrafik till och från Ängelholm-Helsingborg 
Airport är idag begränsad till flygbussar och beredningen ser stora fördelar med att se över 
möjligheten att koppla ihop Barkåkra och flygplatsen för att göra pendlingsmöjligheten till 
flygplatsen mer attraktiv.

Hässleholm är idag en stor bytespunkt i järnvägssystemet, med koppling vidare upp till 
Stockholm. Men för ängelholmarna är smidiga och tidseffektiva kollektivmöjligheterna till 
Hässleholm begränsade. Alternativen är buss med flera stopp på vägen som är tidskrävande, eller 
att åka tåg till Helsingborg för att åka vidare. Beredningen anser att kommunen bör verka för 
persontåg på sträckan Ängelholm – Hässleholm via Åstorp. Alternativt bör en bekväm 
direktbuss, i likhet med en Skåneexpressen införas på sträckan.
Vidare anser beredningen att kommunen bör verka för SJ-tågen som passerar Ängelholm även 
ska stanna här. Tågen ger snabb tillgänglighet i båda riktningar, och möjliggör för ännu ett 
resealternativ till Stockholm.

Beredningen inser att kollektivtrafiksansvaret ligger på regionen men anser att kommunen överlag 
behöver ha en mer aktiv roll i regionens planering av kollektivtrafik. 

6.4 Beteendeförändring
6.4.1 Mobility Management
De möjliga vinsterna i Mobility Management är väldokumenterade, likaså att det är genom 
kombinationer av åtgärder som de riktiga förändringarna ligger. 
Beredningen tycker att Ängelholms kommun bör förstärka sitt arbete inom Mobility 
Manangement och se över möjligheterna att använda fler mjuka åtgärder kopplade till hållbart 
resande. Där utöver skapa Mobility Management upplägg för byggherrar vid nyetableringar och 
låta företagare ta större ansvar för sina anställdas pendlingsresor.

6.4.2 Intermodala resor
Intermodala resor är en utmanare till bilen. Kollektivtrafiken har själv svårt att matcha 
tidsvinsterna som bilen genom sin flexibilitet kan erbjuda. Cykeln har inte samma räckvidd som 
bilen. Men för att nå miljömålen måste fler välja att inte köra bil. Beredningen tycker därför att 
Ängelholms kommun ska verka för att fler ängelholmare anammar ett intermodalt resesätt.

6.5 Godstransport
6.5.1 Kommunala utsläpp
Kommunen har redan satta mål kring att nå fossilfria transporter i den kommunala 
verksamheten. Kartläggning visar att den största delen utsläpp kommer från arbetsresor inom 
Uppdrag Hälsa. Bilar är nödvändiga för verksamheten men bör bytas ut till elbilar så snart som 
möjligt. Det kräver dock att investeringar i laddinfrastruktur sker inom kort. Utsläpp kopplade till 
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upphandlade varor och tjänster var den näst största typen av uppsläpp i kommunen. Här anser 
beredningen att kommunen i större utsträckningen ska ställa krav på miljötransporter i 
upphandlingsunderlag. Fördelarna med resfria möten har presenterats likaså att det kräver både 
förändrad möteskultur och tekniska lösningar för att fungera. Beredningen anser att kommunen 
behöver möjliggöra för resfria möten för att minska utsläpp men även för att effektivisera 
verksamheten.

6.5.2 Kommunala godstransporter
Beredningen har tittat närmare på varudistributionen som kommunen har upphandlad. 
Beredningens uppfattning är att tjänsten funkar bra. Den medför monetära besparingar men även 
högre effektivitet inom verksamheten. Beredningen anser att konceptet kan vidareutvecklas och 
innefatta fler av kommunens leverantörer. På sikt bör samtliga bilar som kör varor för 
kommunen vara fossilbränslefria. 

6.5.3 Transporter i centrum
Handeln bygger staden och beredningen har full respekt för den kommersiella processen. 
Handeln behöver kunder och varor till städerna.  Den prioriterade frågan för kommunen borde 
vara hur man kan miljöanpassa transporter till handeln på bästa sätt utan att missgynna handeln. 
Transporterna på gågatan i dagsläget skapar en miljö som inte är helt attraktiv för shoppare. Med 
den förväntade ökningen av E-handel, Click&Collect och uthämtande av paket kommer 
mängden av transporter rimligtvis öka då fler transporter till utlämningsställen kommer ske. 
Detta medför en försämrad shoppingmiljö som potentiellt kan ha en negativ inverkan på handeln 
i centrum som helhet. Beredningen föreslår därför att kommunen kartlägger möjligheterna att på 
sikt införa en viss grad av samdistribution på gågatan i likhet med projektet i Göteborg. Detta 
borde ske i nära samarbete med centrumutvecklare och handlare. 

6.5.4 Transporter på järnväg
Godstransporter tros fördubblas till 2050. Godstågsdragningen genom centrala Ängelholm är 
problematisk då den medför buller för många ängelholmare som bor längst med spåret. En del av 
godset som fraktas på järnvägen är farligt för allmänheten. Med det sagt är beredningen medveten 
om att en förflyttning av godsspåret är kostsamt. Beredningen vill dock att Ängelholms kommun 
ska värna om möjligheten som idag finns att flytta dragningen till öster om motorvägen, och 
freda marken som den potentilla dragningen skulle ta i anspråk.
Valhall Park har en stark geografisk placering mellan E6:an och järnvägen. Oavsett om en 
omdragning av godstrafiken är aktuell eller ej, är området fortsatt intressant. Den planerade 
kombiterminalen i Åstorp/Bjuv är ännu inte projekterad och som beredningen förstått är frågan 
lagd på is. Behovet av en kombiterminal kvarstår och beredningen tycker därför att kommunen 
bör anmäla sitt intresse i regionen och inom Familjen Helsingborg och erbjuda en alternativ 
placering av en kombiterminal. Flygplatsområdet med närhet till järnväg, motorväg och flyg 
skapar unika möjligheter för en kombiterminal i Ängelholm. Beredningens uppfattning är att flera 
av de aktuella parterna är mycket intresserade av att föra en dialog om hur en framtid skulle 
kunna se ut för utveckling av en kombiterminal i Ängelholm.
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7 Slutsats

Under avsnittet presenteras beredningens förslag till målbild avseende infrastruktur för 
framtidens transportslag. Därefter ges konkreta rekommendationer inom de fem valda 
huvudområdena Infrastruktur, Cykling, Kollektivtrafik, Beteendeförändring och 
Godstransporter.

7.1 Målbild
I omställningen mot ett hållbart transportsystem ska Ängelholm ligga i framkant bland de skånska 
kommunerna, och driva utvecklingen. De prioriterade transportslagen ska vara gång följt av 
cykel, kollektivtrafik, kommersiell trafik och biltrafik. 

I Ängelholms kommun ska vi värna om decentraliseringen för att minska behovet av att resa från 
de mindre tätorterna för ärenden. Tätorterna ska vara väl hoplänkade med ett säkert cykelnät för 
att uppmuntra till cykelpendling däremellan. Vid all ny stadsplanering är närhet till kollektivtrafik 
mycket viktig för att skapa goda pendlingsmöjligheter. 

Kommunen kommer verka för att säkerställa tillgängligheten till centralstationen. För att 
möjliggöra för intermodala resor ska det vara enkelt och snabbt för pendlare att ta sig hit. Det ska 
också gå att parkera cykel på ett säkert sätt. Är pendlare beroende av bil för att ta sig till stationen 
ska denne kunna parkera bilen här på en trygg plats för skäligt pris. 

I Ängelholm kommer införandet av bytespunkter i centralortens utkant minimera biltrafiken ner 
till centrum. Här kommer pendlare parkera bilen gratis för att sedan välja att cykla eller ta sig med 
gratis kollektivtrafik ner till de centralaste delarna av staden. Vid denna typ av bytespunkt ska det 
på sikt finnas bra miljövänliga självkörande elfordon som står för vidaretransporten till 
kollektivtrafiksnav. Istället lämnas mer yta i centrala Ängelholm till gång- och cykeltrafikanter och 
till de bilburna ängelholmare eller besökare som inte har lika bra förutsättningar att välja andra 
transportslag. 

Eldrivna fordon kommer vara en självklar del i framtidens Ängelholm. Elfordonen ska kunna 
laddas även på publika parkeringsplatser. Gods ska fraktas på eldrivna mindre fordon och i 

Gång

Cykel

Kollektivtrafik

Kommersiell trafik

Biltrafik
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Ängelholm är elcykeln det enklaste valet för att hämta barn eller utföra ärenden på ett smidigt 
sett.

Utöver elektrifieringen kommer ängelholmarna på sikt möta allt mer automation i stadsmiljö, till 
exempel genom självkörande mindre fordon i kollektivtrafik och vid godshantering. Kommunen 
kommer därför behöva följa med i utvecklingen kring autonoma fordon i kollektivtrafiken.

7.2 Rekommendationer
Beredningen rekommenderar att kommunen följer med i utvecklingen kring miljözoner och 
undersöker vilka möjligheter och risker ett införande skulle innebära för centrala Ängelholm.

7.2.1 Infrastruktur

Beredningen anser att:

 kommunen bör verka för att laddinfrastrukturen för elfordon inte ska vara en hindrande 
faktor för boende, arbetande eller besökare i Ängelholm att använda elfordon

 kommunen bör verka för att även fastighetsägare investerar i laddinfrastruktur, inklusive 
det kommunalägda bostadsbolaget

 tydliga mål för att nå fossilfri kommun före 2030 bör fastslås. Fossilfriafordon, däribland 
elbilar, bör vara det prioriterade fordonsvalet

 kommunen behöver verka för att förenkla ängelholmarnas skifte till elfordon, till exempel 
genom att erbjuda rådgivning via kommunens energirådgivare

 kommunen bör avsätta mark för bytespunkter i utkanten av Ängelholm
 kommunen bör lyftas till en stark trafikpunkt i Region Skånes infrastrukturplan, med alla 

de transportmöjligheter som kommunen erbjuder

7.2.2 Cykling

Beredningen anser att:

 goda cykelförbindelser till centralstationen och till kollektivtrafik ska prioriteras
 kommunen bör verka för fler och säkrare cykelparkeringar vid centralstationen, 

kollektivtrafiknav samt vid busshållsplatser på landsbygden
 kommunen bör verka för bättre belysning på cykelvägar och se över möjligheten för 

intensivbelysning vid korsningar/överfarter 
 kommunen bör sträva mot fler korsningsfria cykelbanor och att se över möjligheten att 

färgmarkera dessa. För trygghetsskapande bör dessa vara väl upplysta.
 kommunen bör bredda cykelbanor för att ta höjd för ökad mängd cyklister samt elcyklar 

och lådcyklar
 kommunen bör verka för ett sammanbundet cykelstråk Ängelholms inland till Båstad via 

Munka Ljungby, Hjärnarp, Margretetorp, Förslöv och Sinarpsdalen.
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 kommunen bör se över möjligheten att införa trädridåer/allé och belysning mellan 
centralort och övriga tätorter vid cykelvägar. Alléerna agerar vindskydd men kortar även 
ner det uppfattade avståndet

 kommunen bör särskilt satsa på att öka andelen barn och unga som cyklar, till exempel 
genom att införa cykling och hållbart resande i skolan. Även se över skolornas 
angöringsplatser för att erbjuda en trygg miljö för barnen

7.2.3 Kollektivtrafik

Beredningen anser att:

 kommunen behöver verka för förbättrade busshållsplatser, framförallt på landsbygden. 
Vindskydd, belysning och säker cykelparkering borde vara standard

 kommunen bör verka för tätare avgångar i kollektivtrafiken, särskilt under 
pendlingstimmar

 kommunen bör verka för att möjliggöra anropsstyrdkollektivtrafik och bilpooler till 
ängelholmarna

 kommunen bör verka för persontåg mellan Ängelholm och Hässleholm via Åstorp, 
alternativ expressbuss direkt till Hässleholm

 att sänka ålder till 70 år för erhållandet av frikort
 att se över möjligheten att även ge skolungdomar frikort

 
7.2.4 Beteendeförändring

Beredningen anser att: 

 kommunen i större utsträckning behöver arbeta med Mobility Management för hållbart 
resande

 kommunen bör särskilt rikta kampanjer mot föräldrar, barn och unga för att skapa ett 
miljövänligt transportbeteende från start

 kommunen bör verka för att lokala företag driver Mobility Management-kampanjer för 
sina anställda

 kommunen i större utsträckning bör ansöka om EU-medel för att få möjlighet att arbeta 
med strategiskt arbete kopplat till hållbara transporter

7.2.5 Godstransporter

Beredningen anser att:

 kommunen behöver verka för miljövänliga och säkrare transporter inom egna 
verksamheten, men även i kommunen som helhet

 kommunen bör utreda möjligheterna att utöka kommunens varudistribution genom att ge 
lokala handlare möjlighet att samutnyttja transporterna

 kommunen behöver undersöka möjligheterna med en kombiterminal i kommunen
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 kommunen bör bibehålla möjligheterna att i framtiden flytta godstågsdragningen från 
centrala Ängelholm till öster om motorvägen
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hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. 

Verksamheten finansieras genom att kommunerna betalar för de hjälpmedel som de hyr eller 
köper samt för service och transporter. Verksamheten planeras efter de behov som kan 
förväntas i kommunerna. I årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018 redovisas ett 
underskott på 1458 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 26 augusti 2019.
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten.
Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten år 2018.
Granskning av årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten, PwC.

Utredning
Kommunalförbundets revisorer bedömer att direktionen sammantaget i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Det negativa resultatet måste 
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KS 2019/10

 

Annat diarienummer
Annat diarienummer

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 | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

återställas i enlighet med balanskravet. Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas 
ansvarsfrihet. 

Kommunledningen bedömer mot bakgrund av erhållna handlingar samt revisionsrapport att 
Medelpunktens direktion i sin helhet ska beviljas ansvarsfrihet för 2018. Dock måste åtgärder 
vidtas för att uppnå de ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som direktionen fastställt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2018.

_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.
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tisdag 20190416 15:37
Inkommande mail

Till: info@engelholm.se; 
Från: Maria.Pedersen@medelpunkten.se
Skickat: 20190416:15:37

Bilagor: image001.jpg;Årsredovisning 2018.pdf;Revisionsrapport
2018.pdf;Revisionsberättelse 2018.pdf;

Årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten
Hej
Översänder härmed Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning, revisionsrapport och
revisionsberättelse för 2018, för godkännande och prövning av ansvarsfriheten för medelpunktens
direk on.
 
Mvh Maria Pedersen
 
 
Maria Pedersen
Administrativ Chef
04219 85 60
maria.pedersen@medelpunkten.se
 

Kommunalförbundet
Medelpunkten
Makadamgatan 15
254 64 Helsingborg
Telefon 04219 85 50
 
Leveransadress:
Blockgatan 1
254 64 Helsingborg
www.medelpunkten.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 152                  Dnr. KS 2019/273  

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Ärendebeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver nuläget för Ängelholm kommuns krisberedskap. 
Dokumentet innehåller exempel på vilka risker och kritiska beroenden som finns och hur 
bortfall av dessa kritiska beroenden skulle kunna påverka verksamheter inom Ängelholms 
kommun och kommunens geografiska område. Dokumentet ska användas som underlag för 
kommunens kontinuerliga beredskapsarbete och som beslutsstöd vid en extraordinär 
händelse. Risk- och sårbarhetsanalysen ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 31 oktober 
första året i varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019.
Tjänsteutlåtande 2019-08-16
Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022
Protokoll CSG 2019-08-13

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att fastställa upprättad Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022.

_____

Beslutet expedieras till:
Krisberedskapssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-08-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 103                  Dnr. KS 2019/273  

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Ärendebeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver nuläget för Ängelholm kommuns krisberedskap. 
Dokumentet innehåller exempel på vilka risker och kritiska beroenden som finns och hur 
bortfall av dessa kritiska beroenden skulle kunna påverka verksamheter inom Ängelholms 
kommun och kommunens geografiska område. Dokumentet ska användas som underlag för 
kommunens kontinuerliga beredskapsarbete och som beslutsstöd vid en extraordinär 
händelse. Risk- och sårbarhetsanalysen ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 31 oktober 
första året i varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-08-16
Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022
Protokoll CSG 2019-08-13

Föredragande tjänsteperson
Krisberedskapssamordnare Maria Stengaard föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

att fastställa upprättad Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022.

_____

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

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

Krisberedskapssamordnare
Maria Stengard
0431-46 81 59
maria.stengard@engelholm.se Kommunstyrelsen

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Ärendebeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver nuläget för Ängelholm kommuns krisberedskap. 
Dokumentet innehåller exempel på vilka risker och kritiska beroenden som finns och hur 
bortfall av dessa kritiska beroenden skulle kunna påverka verksamheter inom Ängelholms 
kommun och kommunens geografiska område. Dokumentet ska användas som underlag för 
kommunens kontinuerliga beredskapsarbete och som beslutsstöd vid en extraordinär 
händelse. Risk- och sårbarhetsanalysen ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 31 oktober 
första året i varje mandatperiod.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2019-08-16
Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022
Protokoll CSG 2019-08-13

Utredning
Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller en analys av de risker och beroenden som bedömts 
vara relevanta för kommunens samhällsviktiga verksamhet och geografiska område. Utifrån 
beroendena har sårbarheter listats och åtgärdsförslag tagits fram.

Arbetet har till stor del genomförts i de tre huvuduppdragen och servicestödet. 
Krisberedskapssamordnare Maria Stengard har samordnat och sammanställt den övergripande 
risk- och sårbarhetsanalysen.

Övergripande slutsatser från arbetet:
 Konsekvenserna av de analyserade händelserna innebär ofta att resurser eller system 

som är kritiska för samhällsviktig verksamhet slås ut eller drabbas av störningar. 
Åtgärder kan därför fokusera på att minska dessa kritiska beroenden.

 Kommunens förmåga att hantera en extraordinär händelse bedöms som god, dock 
med allvarliga brister hos vissa enskilda verksamheter. Åtgärder bör därför vidtas för 
att dessa verksamheter ska nå samma nivå som resten av kommunen.
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

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

Utredningen presenterar de identifierade åtgärdsbehov som överskrider den enskilda 
verksamhetens mandat eller budget, åtgärder som bör ske i samverkan med andra inom 
kommunen och åtgärder som påverkar flera verksamheter inom kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

att fastställa upprättad Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022.

_____

Lilian Eriksson Lena Östblom
Kommundirektör HR-chef

Beslutet expedieras till:
Krisberedskapssamordnare
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Uppdrag och avgränsning 

Bakgrund 

Ängelholms kommun har i uppdrag att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys 
enligt Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Resultatet av det 
löpande arbetet med risker och sårbarheter i Ängelholms kommun redovisas 
enligt MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun är avsedd att vara ett 
underlag för det gemensamma arbetet med att stärka förmågan att förebygga 
och hantera samhällsstörningar. Syftet med analysen är att ligga till grund för 
krisberedskapen i kommunen genom att: 

 Fungera som beslutsunderlag för beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga 

 Ligga till grund för verksamhetsspecifik planering i form av exempelvis 
beredskapsplaner 

 Ge underlag för information och kommunikation med allmänheten 

 Bidra till Skåne läns och Sveriges gemensamma riskbild 
 
 

Syfte och mål 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka medvetenheten och 
kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och 
sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för 
egen planering. Underlaget utgör dessutom en viktig källa för information till 
medborgare och andra som vistas i kommunen. 
 
Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är en resilient kommun med stor 
möjlighet att hantera extraordinära händelser i fredstid.  

Inriktning och avgränsning 

Ängelholm kommuns risk- och sårbarhetsanalys fokuserar på kommunens 
egna verksamheter samt ett urval av övrig samhällsviktig verksamhet som 
bedrivs i kommunen. Analysen behandlar kommunens geografiska område. 

Sekretess 

Bedömningen har gjorts att huvuddokumentet Risk- och sårbarhetanalys för 
Ängelholms kommun inte bör omfattas av krav på sekretess. Bilaga till 
huvuddokumentet är belagd med sekretess och prövning ska ske innan 
information lämnas ut. 

1. Ängelholms kommun 

Ängelholms kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av 
Ängelholms stad och kommunerna Ausås, Barkåkra, Hjärnarp och Munka-
Ljungby. 1974 införlivades även Össjö i Ängelholms kommun.  
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Idag har kommunen tio tätorter, 
där centralorten Ängelholm har det 
största invånartalet. Total har 
kommunen drygt 42 000 invånare 
(2018). De största av de övriga 
orterna är Munka-Ljungby, 
Vejbystrand, Strövelstorp och 
Hjärnarp. 

 
Ett viktigt karakärsdrag för 
Ängelholms kommun är närheten 
till vatten, i form av havet i väst 
och åarna Rönneå och Vegeå som 
mynnar ut i Skälderviken. 
Kommunen har god infrastruktur 
med både motorväg, järnväg och 
flygplats. Denna infrastruktur ger 
en ström av människor inom vårt 
område som rör sig dag som natt, 
årets alla dagar. I centralorten 
Ängelholm ligger Ängelholms sjukhus.  

 
Antal invånare i kommunen är stadigt ökande. Medelåldern är 43,4 år vilket är 
högre än Skånes 40,9 år och Rikets 41,2 år. Detta beror bland annat på den 
högre andel äldre befolkning som bor i kommunen, 6,6 % av befolkningen är 
över 80 år gamla. Motsvarande siffra för Riket är 5,1 %. 

 
Mer omfattande beskrivning av kommunens demografi, geografi, infrastruktur 
och näringsliv kan hittas på kommunens hemsida: https://www.engelholm.se. 

 
Ängelholms kommun är Sveriges första Agila kommun. Verksamheterna, vars 
högsta chef är kommundirektören, byggs upp kring tre huvuduppdrag: 
 

1. Lärande och familj, med verksamheter som utbildning och 
familjefrågor 

2. Hälsa, med verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd 
3. Samhälle med verksamheter som till exempel gator, trafik, och bygglov 

 
Utöver huvuduppdragen finns en ledning, ett servicestöd och Agila arenor för 
utveckling och service. 
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Ängelholms kommun äger helt eller delvis ett antal aktiebolag. Bolag som helt 
eller delvis ägs av Ängelholms kommun: 
 

 Arenabolaget i Ängelholm AB 

 Nordvästra Skånes renhållnings AB (NSR) 

 Sydvatten – ägs av 16 kommuner i västra Skåne 

 Ängelholmshem AB 

 Ängelholms Näringsliv AB 
 

 
Ängelholms kommun är även med i följande kommunalförbund i samverkan 
med andra kommuner: 
 

 Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) 

 Kommunalförbundet Medelpunkten 
 

2. Övergripande beskrivning av genomförande och 
metod 

2.1 Genomförande 

För Huvuduppdrag Lärande och Familj samt Huvuduppdrag Hälsa har arbetet 
med risker och sårbarheter uppdaterats kontinuerligt under mandatperioden 
2015-2018 i arbete med beredskapsplaner. Eftersom materialet har uppdaterats 
kontinuerligt under lång tid antogs det vara tillräckligt för att säkerställa de 
huvuduppdragens bidrag till kommunens övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys.  
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För Huvuduppdrag Samhälle och Servicestödet gjordes under hösten 2018 en 
större satsning för att ta fram verksamheternas risker och sårbarheter. Arbetet 
följde i stort FOI:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSA) med 
inspiration från ”3 steg för ett robustare Malmö”. Vissa mindre anpassningar 
av metoden gjordes för att passa Ängelholms kommun.  
 

2.2 Metod 

Metoden är indelad i sex steg enligt bilden nedan. Vid de årliga revideringarna 
av beredskapsplanen gås steg 2-6 igenom. Vid en organisationsförändring 
behöver kartläggningen i steg 1 uppdateras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Steg 1 innebär ett möte med ledningsgrupp eller chef för den aktuella 
verksamheten. Under mötet diskuteras verksamhetens uppdrag i vardag och i 
kris, och specifikt vilka åtaganden som verksamheten har. Ledningsgruppen 
eller chefen beslutar sedan vilka åtaganden som är prioriterade, d.v.s. vilka 
åtaganden som utgör samhällsviktig verksamhet eller av annan anledning ska 
prioriteras att upprätthållas vid kris. 
 
Steg 2 är första mötet med en arbetsgrupp som tagits fram med hjälp av 
ledningsgruppen eller chefen. Arbetsgruppen består optimalt av två till tre 
personer från varje verksamhet som har i uppdrag att utföra ett av de 
prioriterade åtagandena. I steg två tar arbetsgruppen fram verksamhetens 
kritiska beroenden, det som måste finnas för att det ska vara möjligt att utföra 
de prioriterade åtagandena. 
 
Steg 3 handlar om att göra en komplett riskanalys med riskidentifiering, 
scenarioframställning och bedömning av sannolikhet och konsekvens. Detta 
steg kan göras i helgrupp eller uppdelat i mindre grupper. 

Steg 1 
Kartläggning 

Steg 3 
Händelser och 

riskanalys 

Steg 4 
Sårbarhet och 

förmåga 

Steg 2 
Kritiska 

beroenden och 
resurser 

Steg 5 
Åtgärder och 
prioritering 

Steg 6 
Vidare arbete 
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Steg 4 resulterar i en sårbarhetsanalys och förmågebedömning som ger ett mått 
på hur väl vi kan hantera de givna scenarierna om de inträffar.  
 
Steg 5 summerar tidigare steg och lägger grunden för åtgärdsplaneringen. 
Tidigare utförda åtgärder diskuteras och nya förslag på åtgärder utifrån risk- 
och sårbarhetsanalysen tas fram.  
 
Steg 6 handlar om att återrapportera till ledningsgrupp eller chef för att få ett 
beslut om vilka åtgärder som ska vidtas under det kommande året. Åtgärder 
delas upp utifrån i vilken instans de ska beslutas. 

2.3 Deltagande och kvalitetssäkring 

I arbetet med Risk- och Sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022 
har följande verksamheter varit delaktiga: 
 

 Huvuduppdrag Lärande och Familj 

 Huvuduppdrag Hälsa 

 Huvuduppdrag Samhälle 

 Servicestödet 
 

 Öresundskraft 

 Nordvästra Skånes renhållning (NSR) 

 Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) 
 
Representanter från samtliga huvuduppdrag samt servicestödet har haft 
möjlighet att inkomma med kommentarer om rapporten.  

3. Samhällsviktig verksamhet i Ängelholms 
kommun 

En samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som måste fungera antingen 
för att vi inte ska hamna i allvarliga kriser, eller för att hantera kriser när de väl 
inträffar. I MSBFS (2015:5) definieras en samhällsviktig verksamhet som en 
verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 
 

 Ett bortfall av, eller svår störning i, verksamheten kan ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort 
tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

 
En verksamhet kan vara samhällsviktig på lokal, regional, nationell eller 
internationell nivå. Verksamhet kan vara anläggningar, noder, infrastrukturer 
eller tjänster. 
 

126



   9 (18) 
 

  

Ängelholms kommun har många åtaganden inom flera samhällssektorer. Vid 
en samhällsstörning ska samtliga verksamheter vara i normal drift i största 
möjliga utsträckning. Vid större samhällsstörningar är det möjligt att vissa 
verksamheter behöver prioriteras framför andra. De prioriterade åtagandena 
utgör samhällsviktig verksamhet i Ängelholms kommun. Risk- och 
sårbarhetsanalysen fokuserar på att upprätthålla de prioriterade åtagandena vid 
samhällsstörningar. 
 
Huvuduppdrag Lärande och Familj 

 Förskola  

 Grundskola/grundsärskola 

 Fritidshem 

 Skolskjuts  

 Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

 HVB  

 Boendestöd riktat till särskilt känsliga individer 

 Försörjningsstöd avseende bidragsutbetalningar  

 
Huvuduppdrag Hälsa 
För äldreomsorg samt funktionsstöd: 

 Distribution av mat och dryck  

 Medicinska insatser  

 Omvårdnad  
 
Huvuduppdrag Samhälle 

 Vattenförsörjning 

 Spillvatten 

 Dagvatten 

 Renhållning 

 Lokalvård 

 Övrig infrastruktur (vägar, GC-vägar) 

 Måltid 
 
Servicestödet 

 Fakturahantering 

 Löneutbetalning 

 Säkerhet (utan IT-säkerhet) 

 Kommunikation 

 IT drift och säkerhet samt digitala system 

 Överförmyndarverksamhet 

 Kundtjänst 
 
Övrigt 

 Räddningstjänst 

 Fjärrvärme 

 Kollektivtrafik 

 Flygplats 
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 Sjukhus 

 Teleledningar, elledningar och liknande infrastrukturer 

 Bank- och finanssystem 

 M.fl. större system och strukturer 
 
En mer detaljerad lista med samhällsviktig verksamhet i Ängelholm kommun 
finns i sekretessbelagd bilaga. 
 

3.1 Kritiska beroenden 

I MSBFS (2015:5) definieras kritiska beroenden som beroenden som är 
avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana 
beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande 
verksamheter relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få 
till följd att en extraordinär händelse inträffar. 
 
Nedan sammanfattas några av de kritiska beroenden som Ängelholms 
kommun har identifierat. Samtliga beroenden är kopplade till en eller flera 
samhällsviktiga verksamheter i kommunen. 
 
Telefoni/Kommunikationsmedel 
Under normal verksamhet är telefon den mest använda kontaktvägen från 
medborgarna in till kommunen. Det är även ett av de viktigaste medlen för 
kontakter inom organisationen. Det kan antas att detta gäller även vid kris.  

 
Internet & interna IT-system 
Trots att digitalisering innebär många fördelar gör det också att beroendet till 
internet och kommunens servrar (för internt IT-system) ökar stadigt.  

 
Elektricitet 
Stora delar av samhället är idag beroende av elektricitet, det gäller även 
kommunens verksamheter och annan samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område. 
 
Telefoni, internet, fjärrvärme, servrar samt ledningsnäten för vatten och avlopp 
är exempel på sådant som är helt eller delvis beroende av elektricitet. 
 
Värme 
För att kunna arbeta och vistas i kommunens lokaler vintertid behöver 
lokalerna värmas upp, oftast görs detta med fjärrvärme. 
 
Personal med rätt kompetens 
Flera verksamheter är beroende av personal med specifik kompetens, 
exempelvis en viss utbildning eller erfarenhet av interna rutiner och system. 
 
Beroenden mellan kommunala verksamheter 
Det finns ett antal ömsesidiga beroeden inom kommunens verksamheter. 
Exempelvis är flertalet verksamheter beroende av att förskolan upprätthålls, 
eftersom de annars skulle få ett stort personaltapp. Samtidigt är förskolan 
beroende av både måltidsservice, lokalvård och vatten och avlopp. Vid 
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stängning av en verksamhet är det viktigt att beakta beroenden mellan 
verksamheter. 
 
Mer omfattande genomgång av kommunens kritiska beroenden och deras 
koppling till de prioriterade åtagandena finns i sekretessbelagd bilaga. 

4. Riskanalys 

Avsnittet är en översikt av riskanalysen som gjorts över kommunen och dess 
geografiska område. 

4.1 Riskidentifiering 

Det finns flera händelser som kan påverka Ängelholms kommun på ett 
negativt sätt. Olika verksamheter inom kommunen har olika behov och är olika 
förberedda på avbrott i deras kritiska beroenden. Inom huvuduppdragen tas 
egna händelser upp och scenarion tas fram som fungerar för verksamheterna. 
Det innebär att alla verksamheter inom kommunen inte testar sig för samma 
scenarier. 
 

Händelsekategori Identifierade händelser 

Naturhändelser Storm, översvämning, 
skogsbrand, torka, värmebölja, 
stora snömängder, skyfall 

Olyckor Tågolycka, flygolycka, 
bussolycka 

Teknisk 
infrastruktur & 
försörjningssystem 

Kontaminerat dricksvatten, 
vattenbrist, vattenläcka, 
strömavbrott, fjärrvärmeavbrott, 
IT-bortfall, drivmedelsbrist, 
teleavbrott 

Antagonistiska hot 
& social oro 

Terror, hot och våld, brott, 
dataintrång, desinformation, 
sabotage, social oro 

Smitta Pandemi, epidemi, epozooti 
Övrigt Brand, försvunnen brukare 

 
Flera av de identifierade händelserna kan orsaka följdhändelser. 

4.2 Bedömning av konsekvenser och sannolikhet 

Varje huvuduppdrag samt Servicestödet gör en egen analys över identifierade 
händelser.  Vid samtliga analyser används semi-kvantitativ metod. I analysen 
bedöms konsekvens och sannolikhet. Vid bedömning av konsekvens tas först 
ett detaljerat scenario fram som beskriver hur allvarlig händelsen är, sedan kan 
en bedömning av verksamhetens förmåga att hantera händelsen göras och en 
konsekvens uppskattas. 
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Konsekvens Beskrivning 

1 Mycket begränsade Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade 
störningar i samhällets 
funktionalitet, övergående misstro mot enskild 
samhällsinstitution, 
mycket begränsade skador på egendom och miljö 

2 Begränsade Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade 
störningar i samhällets funktionalitet, övergående 
misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade 
skador på egendom och miljö 

3 Allvarliga Betydande direkta eller måttliga indirekta 
hälsoeffekter, allvarliga störningar i samhällets 
funktionalitet, bestående misstro mot flera 
samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, 
allvarliga skador på egendom och miljö 

4 Mycket allvarliga Mycket stora direkta eller betydande indirekta 
hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i 
samhällets funktionalitet, bestående misstro mot 
flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, 
mycket allvarliga skador på egendom och miljö 

5 Katastrofala Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta 
hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets 
funktionalitet, grundmurad misstro mot 
samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, 
katastrofala skador på egendom och miljö 

 
 
Allvarlighet i ett scenario bedöms bland annat utifrån hur många som är 
drabbade, eller hur stor area som är drabbad av exempelvis ett strömavbrott. 
Allvarlighet beror också på vilken tid händelsen inträffar, om det förekommit 
någon förvarning och vilken typ av händelse som avses. 
 
Hanteringsförmåga bedöms utifrån hantering av tidigare situationer, övningar, 
om det finns händelsespecifika planer eller om andra åtgärder vidtagits 
(exempelvis installation av reservkraftsverk eller lagerhållning av livsmedel). 
 
Scenariots sannoliket uppskattas av gruppen som tagit fram scenariot, med 
hjälp av statistik och erfarenhet. Eftersom de scenarion som hanteras ofta är 
extraordinära kan det i vissa fall saknas statistik och erfarenhet, därför görs 
även en bedömning av hur osäker uppskattningarna är. 
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Sannolikhet Intervall 

1 Mycket låg sannolikhet 1 gång på 100 år – 1 gång på 1000 år 

2 Låg sannolikhet 1 gång på 50 år – 1 gång på 100 år 

3 Medelhög sannolikhet 1 gång på 10 år – 1 gång på 50 år 

4 Hög sannolikhet 1 gång per år – 1 gång på 10 år 

5 Mycket hög sannolikhet 1 gång per år eller oftare 

 
 

4.3 Exempel på särskilt viktiga identifierade risker 

Kapitlet beskriver sannolikhet och konsekvens av de risker som efter 
genomförd riskanalys bedöms som särskilt viktiga. Både sannolikhet och 
konsekvens har beaktats, med viss betoning på konsekvensen. 
 
Dataintrång 
Konsekvens: Vid ett dataintrång kan sekretesskyddad information bli 
kompromissad, vilket kan leda till stor skada för privatpersoner och blottade 
sårbarheter i kommunens verksamheter. När antagonisten har kännedom om 
kommunens sårbarheter blir risken högre för andra former av attacker mot 
samhällsviktig verksamhet. Dataintrång kan även användas för att sprida 
desinformation i kommunens namn. Konsekvenserna bedöms därför vara 
katastrofala. 
 
Sannolikhet: Försök till dataintrång sker idag dagligen vid de flesta större 
organisationerna i Sverige. Spridning av virus via länkar och mail är idag 
vardagsmat, både för företag samt för privatpersoner. Samtidigt som skyddet 
utvecklas och medvetenheten blir högre bland medarbetare blir antagonisternas 
metoder mer sofistikerade. Sannolikheten för ett dataintrång bedöms därför 
vara mycket hög. 
 
IT-bortfall under lång tid (kommunala verksamheter) 
Konsekvens: En konsekvens av den snabbt pågående digitaliseringen är att en 
stor del av den kommunal samhällsviktig verksamheten idag är beroende av 
IT-systemet på daglig basis. De främsta konsekvenserna är att viktig 
information plötsligt inte är tillgänglig och att ny information inte kan 
bearbetas. Det innebär att kontaktlistor, brukarinformation och andra 
dokument inte går att nå. Funktioner som löneutbetalning och fakturering blir 
svårhanterade då de måste göras manuellt. Konsekvensen av ett tre veckor 
långt IT-bortfall bedöms som katastrofal.  
 
Sannolikhet: Det stora beroendet till IT-system är ett relativt nytt fenomen och 
sannolikheten är därför svår att uppskatta genom att titta på historiska fall. Ett 
tre veckor långt IT-bortfall i Ängelholms kommun bedöms i dagsläget ha låg 
sannolikhet att inträffa. 
 
 

131



   14 (18) 
 

  

Desinformation 
Konsekvens: Desinformation kan ske på många olika sätt. Desinformation i 
allmänhet skapar otrygghet och orolighet bland medborgare, förtroendevalda 
och medarbetare. Kommunens trovärdighet minskar vilket kan leda till 
problem med att hitta leverantörer och nya medarbetare. I längden kan 
desinformation hota den demokratiska processen. 
Sannolikhet: Redan idag sker småskalig desinformation regelbundet och 
sannolikheten för större antagonistiska kampanjer med desinformation bedöms 
som hög. 
 
Pandemi/stort personalbortfall 
Konsekvens: De förutsättningar som antagits är fyra veckor med 15 % 
personalbortfall i anslutning till två veckor med 50 % personalbortfall. 
Verksamheter som är beroende av personal på daglig basis och som saknar 
vikariepool är känsliga och kan behöva stänga hela eller delar av sina 
verksamheter. Exempelvis kommer i princip all måltidsverksamhet riktad mot 
skolor och förskolor behöva stänga och lokalvården kommer behöva dra ner 
på städningen trots att behovet kan vara stort med anledning av smittorisk. 
Om specialistteam insjuknar samtidigt kan ännu större samhällsfunktioner 
sättas ur spel. Konsekvenserna uppskattas i vissa samhällsviktiga verksamheter 
vara katastrofala. 
 
Sannolikhet: Under 1900-talet inträffade tre influensapandemier: Spanska 
sjukan, Asiaten och Hong Kong-influensan. Detta är ingen garanti för att det 
kommer inträffa pandemier igen, och det säger lite om hur just Sverige skulle 
drabbas av en pandemi. Uppskattningen som gjorts av sannolikheten är därför 
mycket osäker. Sannolikheten för ett stort personalbortfall uppskattas vara låg. 
 

5. Sårbarhets- och förmågebedömning 

Sårbarheter i kommunens verksamheter har framförallt identifierats utifrån 
kritiska beroenden i kombination med identifierade risker. För varje framtaget 
riskscenario har tillgången till verksamhetens kritiska beroenden uppskattats. 

 
I allmänhet bedöms kommunens förmåga att hantera en extraordinär händelse 
vara god. Att jobba med krisberedskap är för flera verksamheter en naturlig del 
av det kontinuerliga arbetet. Det finns verksamheter som utmärker sig med 
bristfällig till mycket bristfällig förmåga att hantera en extraordinär händelse. 
 
Identifierade sårbarheter och bedömd förmåga utvecklas vidare i 
sekretessbelagd bilaga. 

6. Central krisledning 

Ängelholms kommun har en krisledningsnämnd och en central 
krisledningsstab. Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden 
aktiveras och fungera som effektiv beslutsfattare. På tjänstemannanivå finns en 
krisledningsstab med förutbestämda funktioner som arbetar på uppdrag av 
kommundirektören. Hantering av kris och extraordinär händelse beskrivs 
utförligare i kommunens krisledningsplan. 
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7. Slutsatser 

Nedan presenteras de övergripande slutsatser som kan dras från risk- och 
sårbarhetsanalysen. 
 

 Konsekvenserna av de analyserade händelserna innebär ofta att 
resurser eller system som är kritiska för samhällsviktig verksamhet slås 
ut eller drabbas av störningar. Åtgärder kan därför fokusera på att 
minska dessa kritiska beroenden. 

 

 Kommunens förmåga att hantera en extraordinär händelse bedöms 
som god, dock med allvarliga brister hos vissa enskilda verksamheter. 
Åtgärder bör därför vidtas för att dessa verksamheter ska nå samma 
nivå som resten av kommunen. 

8. Behov av åtgärder 

I avsnittet sammanställs identifierade åtgärdsbehov. Här presenteras åtgärder 
som överskrider den enskilda verksamhetens mandat eller budget, åtgärder 
som bör ske i samverkan med andra inom kommunen och åtgärder som 
påverkar flera verksamheter inom kommunen. Tabellen med åtgärdsbehoven 
är uppdelad i fem delar: (1) krisledning, (2) samverkan, (3) kommunikation och 
IT, (4) kompetens och (5) resurser. 

 
Åtgärdsbehoven har följande källor: 
 
Risk- och sårbarhetsanalys Ängelholms kommun 2015 
 
Risk- och sårbarhetsanalyser från huvuduppdragen samt servicestödet 
Beredskapsplan LOF  Uppdaterad 2018 
Beredskapsplan Hälsa  Uppdaterad 2019 
RSA-arbete Samhälle  Genomfört 2019/2019 
RSA-arbete Servicestödet  Genomfört 2018/2019 
 
Övningar och utbildningar 
Övning Vårsol   2018 
Övning Flinta   2019 
 
Dialog med externa aktörer 
Nordvästra Skånes Renhållning 2019 
Öresundskraft   2019 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2019 
 
Övrigt 
Riktlinjer för reservkraft  2018 
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1 Ledning 

 Åtgärdsbehov Motivering Funktion 

1.1 Alternativ ledningsplats Det behövs en bestämd 
alternativ ledningsplats för 
krisledningsorganisationen. 
Vid kris kan även Stadshuset 
vara kompromissat och då är 
det av största vikt att en 
välutrustad alternativ 
ledningsplats finns att tillgå 
snabbt.  

Reservlösning 

1.2 Säkra viktiga dokuments 
tillgänglighet vid kris 

Dokument som krävs för 
effektiv krisledning bör 
finnas tillgängliga även vid 
strömavbrott, serverstopp 
och/eller brand i ordinarie 
lokaler. 

Reservlösning 

2 Samverkan 

 Åtgärdsbehov Motivering Funktion 

2.1 Utreda möjligheten att låna 
RAKEL från andra aktörer 
vid kris 

RAKEL finns hos andra 
aktörer som verkar i 
Ängelholm eller Ängelholms 
närområde. Att låna ut till 
varandra vid behov kan ge 
ökad möjlighet att hantera en 
kris. 

Reservlösning 

2.2 Utveckla samarbetet med 
externa aktörer som 
bedriver samhällsviktig 
verksamhet i kommunen. 

Genom att ha en 
kontinuerlig dialog och 
underlätta för externa 
verksamheter som bedriver 
samhällsviktig verksamhet 
kan samhällsstörningar 
undvikas lättare.  

Förebyggande 

3 Kommunikation & IT 

 Åtgärdsbehov Motivering Funktion 

3.1 Rakel 
beredskapsabonnemang att 
dela ut till behövande 
verksamheter 

Flera verksamheter kan ha 
nytta av att kunna 
kommunicera även vid 
strömavbrott. Exempel: 
Måltid, lokalvård, 
äldreomsorg och 
funktionsstöd 

Reservlösning 

3.2 Digitala skyltar för att 
förmedla budskap 

Flera verksamheter kan ha 
nytta av att ha ett snabbt och 

Förstärkning 
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effektivt sätt att förmedla 
budskap. Budskapen kan 
exempelvis vara 
bevattningsförbud, blixthalka 
eller eldningsförbud. 

3.3 Säkerhet för kommunens 
servrar  

I princip alla verksamheter är 
beroende av servrarnas drift 
och säkerhet.  

Förebyggande 

4 Kompetens 

 Åtgärdsbehov Motivering Funktion 

4.1 Plan för personalförsörjning 
vid kris/plan för 
personalbortfall 

Flera verksamheter är idag 
beroende av 
specialistkompetens som 
endast finns hos ett fåtal 
anställda. Om dessa inte är 
tillgängliga uppstår 
situationer där samhällsviktig 
verksamhet blir mycket 
känslig eller stannar av. 

Minskning av 
beroende 

4.2 Utbildningsinsats för alla 
kommunanställda inom IT- 
och informationssäkerhet 
och desinformation 

En stor sårbarheterna i IT-
systemet är dess användare. 
Många användare har 
dessutom bristande kunskap 
om hur de undviker att 
utsätta systemet för risker.   

Förebyggande 

5 Resurser 

 Åtgärdsbehov Motivering Funktion 

5.1 Reservkraft till den 
samhällsviktiga verksamhet 
som är beroende av ström 

Boenden inom Äldreomsorg 
och funktionsstöd, 
matförsörjning och 
trygghetspunkterna bör 
prioriteras för reservkraft 

Reservlösning 

5.4 Säkra tillgången till livsmedel 
genom lagerhållning  

 Livsmedel är idag en ”just in 
time”-vara. Om 
transporterna störs kommer 
det att märkas direkt. 
Genom att lagerhålla varor 
med lång hållbarhet ökar 
beredskapen. 

Minskning av 
beroende 
(transporter) 
  
Reservlösning 
(livsmedel) 

5.5 Säkra tillgången till 
drivmedel genom 
lagerhållning 

Verksamheternas fordon är 
beroende av drivmedel för 
daglig användning. Vid ett 
strömavbrott kan reservkraft 
vara beroende av drivmedel. 
Samtidigt är det ovanligt att 
bensinmackar har reservkraft 
vilket leder till att drivmedlet 
inte kan pumpas upp från 

Minskning av 
beroende 
(transporter) 
 
Reservlösning 
(drivmedel) 
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deras lager.  

5.6 Inkludera krissituationer i 
avtal där samhällsviktig 
verksamhet påverkas 

För att säkerställa 
samhällsviktig verksamhet i 
kommunen bör 
krissituationer och ansvar att 
analysera risker och 
sårbarheter specifikt 
adresseras i relevanta avtal 
med externa aktörer. 
Exempel: Transporter, 
drivmedel 

Förebyggande 
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2019-08-13

Protokoll CSG

Protokoll Central samverkan 
Tid: 2019-08-13 kl. 13.15 – 15.30

Plats: Sammanträdesrum Grön

Närvarande: 

För arbetsgivaren För arbetstagarna

Lilian Eriksson Ordförande Patrick Wetterup, Kommunal 
Lena Östblom, HR-chef Per Johansson, Lärarnas Riksförbund
Frida Persson, sekreterare Ulrika Viebke, SACO-rådet
Maria Steengard, pkt 1 Anders Wollersheim, Vision
 Lizette Erlandsson, Vårdförbundet

Tomas Goldbach, Lärarförbundet

Beslutsärende

1. Risk- och sårbarhetsanalys

§ 1. MariaSteengard, krisberedskapssamordnare presenterar arbetsgivarens förslag till risk- 
och sårbarhetsanalys. Arbetsgivaren föreslår att godkänna risk- och sårbarhetsanalys. 

§ 2. De fackliga företrädarna har inget att invända mot arbetsgivarens förslag.

2. Tf chef för huvuduppdrag Hälsa 

§ 3 Arbetsgivaren föreslår att Filippa Kurdve går in som tillförordnad chef för huvuduppdrag 
Hälsa under rekryteringsprocessen från och med 2019-10-01. 

§ 4 De fackliga företrädarna har inget att invända mot arbetsgivarens förslag. 

§ 5. Samverkan avslutas i enighet 2019-08-13. 

Vid protokollet

_________________________ _____________________________
Frida Persson Lilian Eriksson
Sekreterare Ordförande
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- 2 -

Justeras: 

_____________________________
Patrick Wetterup, Kommunal

 

_____________________________
Per Johansson, Lärarnas Riksförbund

_____________________________
Ulrika Viebke, SACO-rådet

_____________________________
Anders Wollersheim, Vision

_____________________________
Lizette Erlandsson, Vårdförbundet

____________________________
Tomas Golsbach
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 153                  Dnr   KS 2019/378  

Avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Efter politiska överläggningar har sju av de nio partier som är representerade 
kommunfullmäktige tecknat en gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms 
kommun. Avsiktsförklaringen presentera en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå 
visionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019.
Ordförandeförslag daterat den 19 augusti 2019
Avsiktsförklaring daterad den 16 augusti 2019

Yrkanden 
Robin Holmberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt följande tillägg: Den politiska 
styrgruppen ska även bestå av personliga ersättare.

Bifall till arbetsutskottets förslag från följande: Liss Böcker (C), Ola Carlsson (M), 
Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Marie Wifralius (SD).

Lars Nyander (S): Avslag till att-satserna 1-3 i arbetsutskottets förslag.

Följande nomineringar till styrgruppen lämnas in:

Ordinarie Ersättare
Liss Böcker (C) Lennart Nilsson (C)
Robin Holmberg (M) Tomas Fjellner (M)
Linda Persson (KD) Lennart Engström (KD)
Eric Sahlvall (L) Anita Rosén (L)
Ann-Marie Lindén (MP) vakant  (MP)
Johan Wifralius (SD) Patrik Ohlsson (SD)
Jim Brithén (EP) Per Olof Jansson (EP)
Susanne Sandström (V) Sara Gigja (V)
Lars Nyander (S) Åsa Larsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer först proposition på det framlagda tilläggsyrkandet om att styrgruppen även 
ska bestå av ersättare varvid han finner att yrkandet bifallits.

Därpå ställer ordförande proposition på att-satserna 1-3 där det finns två yrkanden, dels bifall 
till arbetsutskottets förslag och dels avslag. Ordföranden finner att yrkandet om bifall till 
arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs.

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill avslå arbetsutskottets förslag röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

Ledamot JA NEJ
Liss Böcker (C) X
Lars Nyander (S) X
Patrik Ohlsson (SD) Marie Wifralius X
Eric Sahlvall (L) X
Linda Persson (KD) X
Åsa Larsson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Johan Wifralius (SD) X
Ola Carlsson (M) X
Fanny Krumlinde Handreck (S) Oscar Zaidmark X
Maija Rampe (M) X
Christina Hanstål (M) X
Robin Holmberg (M) X
SUMMA 10 3

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna avsiktsförklaringen daterad den 16 augusti 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en handlingsplan för en helhetslösning benämnd 
”Ängelholmspaketet”,

att uppdra åt kommunstyrelsen att fördela nödvändiga uppdrag för uppnå följande 
fokusområden

 Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
 Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och 

norra Storgatan.
 Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-

broar ska projekteras.
 Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som 

grönområden.
 Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – 

Reningsverket.

att bilda en politisk styrgrupp för Trafikutveckling, bestående av en ledamot och en 
ersättare från respektive parti med mandat i kommunfullmäktige:

Ordinarie Ersättare
Liss Böcker (C) Lennart Nilsson (C)
Robin Holmberg (M) Tomas Fjellner (M)
Linda Persson (KD) Lennart Engström (KD)
Eric Sahlvall (L) Anita Rosén (L)
Ann-Marie Lindén (MP) vakant (MP)
Johan Wifralius (SD) Patrik Ohlsson (SD)
Jim Brithén (EP) Per Olof Jansson (EP)
Susanne Sandström (V) Sara Gigja (V)
Lars Nyander (S) Åsa Larsson (S)

att till sammankallande i styrgruppen utse kommunstyrelsens ordförande.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt yrkanden som avslagit reserverar sig Lars Nyander (S), 
Åsa Larsson (S) och Oscar Zaidmark (S).

Skriftlig reservation enligt nedan:

” Socialdemokraterna i Ängelholm har länge varit tydliga med att vi inte står bakom 
alternativet Klippanvägens förlängning/pytteleden. Anledningarna till detta ställningstagande 
är flera.

Socialdemokraterna har både i sitt nuvarande och i tidigare politiska handlingsprogram, genom 
beslut av medlemsmöten, klargjort sitt ställningstagande. Socialdemokraterna är en 
medlemsstyrd förening där fattade beslut ska genomföras. Det ”paket” som presenteras 
innehåller flera punkter som vi ställer oss positiva till t.ex. utveckling av cykeltrafiken, 
utveckling växthustomten och närliggande områden som grönområden, utveckling av 
stadsparken med Skolgatan och Kamengatan samt utveckling av å-rummet sträckan Nybron 
till reningsverket.

Vi delar inte uppfattningen om att Klippanvägens förlängning genom naturområdet vid 
Rönne-å är den lösning som Ängelholm behöver. Fler delar i det nu aktuella paketet med 
lösningar innehåller förslag som vi socialdemokraterna ville genomföra redan förra 
mandatperioden, då röstade alliansen konstant avslag.

Vi socialdemokrater har inte ändrat uppfattning i dessa frågor sedan valrörelsen för ett år 
sedan.”

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-08-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 100                  Dnr   KS 2019/378  

Avsiktsförklaring om trafikfrågor i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Efter politiska överläggningar har sju av de nio partier som är representerade 
kommunfullmäktige tecknat en gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms 
kommun. Avsiktsförklaringen presentera en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå 
visionen.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 19 augusti 2019
Avsiktsförklaring daterad den 16 augusti 2019

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i ordförandeförslaget från följande: Robin Holmberg (M), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Lars Nyander yrkar avslag till att-satserna 1,2 och 3, bifall till att-sats 4 och 5.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på de fem olika att-satserna och finner att samtliga bifallits. 
Omröstning begärs och genomförs på att-satserna 1,2 och 3 i tur och ordning. Följande 
omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla att-sats 1,2 och 3 i ordförandeförslaget röstar JA;
Ledamot som vill avslå att-sats 1, 2 och 3 i ordförandeförslaget röstar NEJ.

Omröstningarna faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande:

JA-röster: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och 
Patrik Ohlsson (SD).

NEJ-röst: Lars Nyander (S).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har således beslutat att bifalla samtliga att-satser i 
ordförandeförslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-08-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna avsiktsförklaringen daterad den 16 augusti 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en handlingsplan för en helhetslösning benämnd 
”Ängelholmspaketet”,

att uppdra åt kommunstyrelsen att fördela nödvändiga uppdrag för uppnå följande 
fokusområden

 Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
 Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och 

norra Storgatan.
 Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-

broar ska projekteras.
 Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som 

grönområden.
 Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – 

Reningsverket.

att bilda en politisk styrgrupp för Trafikutveckling, bestående av en ledamot från 
respektive parti med mandat i kommunfullmäktige:

1. NN (M)
2. NN (S)
3. NN (SD)
4. NN (C)
5. NN (EP)
6. NN (L)
7. NN (KD)
8. NN (MP)
9. NN (V), samt

att till sammankallande i styrgruppen utse kommunstyrelsens ordförande.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-08-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sina yrkanden som avslagit reserverar sig Lars Nyander (S).
Skriftlig reservation enligt nedan:

” Socialdemokraterna i Ängelholm har länge varit tydliga med att vi inte står bakom 
alternativet Klippanvägens förlängning/pytteleden. Anledningarna till detta ställningstagande 
är flera.

Socialdemokraterna har både i sitt nuvarande och i tidigare politiska handlingsprogram, genom 
beslut av medlemsmöten, klargjort sitt ställningstagande. Socialdemokraterna är en 
medlemsstyrd förening där fattade beslut ska genomföras. Det ”paket” som presenteras 
innehåller flera punkter som vi ställer oss positiva till t.ex. utveckling av cykeltrafiken, 
utveckling växthustomten och närliggande områden som grönområden, utveckling av 
stadsparken med Skolgatan och Kamengatan samt utveckling av å-rummet sträckan Nybron 
till reningsverket.

Vi delar inte uppfattningen om att Klippanvägens förlängning genom naturområdet vid 
Rönne-å är den lösning som Ängelholm behöver. Fler delar i det nu aktuella paketet med 
lösningar innehåller förslag som vi socialdemokraterna ville genomföra redan förra 
mandatperioden, då röstade alliansen konstant avslag.

Vi socialdemokrater har inte ändrat uppfattning i dessa frågor sedan valrörelsen för ett år 
sedan.”

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
1 (2)

Diarienummer
2019-08-19

 

KS 2019/378

 

Annat diarienummer
Annat diarienummer

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 | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Kommunstyrelsen Ordförande
 Robin Holmberg
  
 Robin.Holmberg@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Efter politiska överläggningar har sju av de nio partier som är representerade 
kommunfullmäktige tecknat en gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms 
kommun. Avsiktsförklaringen presentera en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att uppnå 
visionen.

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag daterat den 19 augusti 2019
Avsiktsförklaring daterad den 16 augusti 2019

Utredning
Avsiktsförklaringen identifierar sex fokusområden som ska utredas. Kommunfullmäktige 
föreslås fatta beslut om att lämna ett antal uppdrag i enlighet med dessa överenskomna 
fokusområden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna avsiktsförklaringen daterad den 16 augusti 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en handlingsplan för en helhetslösning benämnd 
”Ängelholmspaketet”,

att uppdra åt kommunstyrelsen att fördela nödvändiga uppdrag för uppnå följande 
fokusområden

 Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
 Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och 

norra Storgatan.
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2 (2)

Diarienummer
2019-08-19

 

KS 2019/378

 

Annat diarienummer
Annat diarienummer

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 | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-
broar ska projekteras.

 Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som 
grönområden.

 Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – 
Reningsverket.

att bilda en politisk styrgrupp för Trafikutveckling, bestående av en ledamot från 
respektive parti med mandat i kommunfullmäktige:

1. NN (M)
2. NN (S)
3. NN (SD)
4. NN (C)
5. NN (EP)
6. NN (L)
7. NN (KD)
8. NN (MP)
9. NN (V), samt

att till sammankallande i styrgruppen utse kommunstyrelsens ordförande.

_____

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Skäl och bakgrund
Vi som politiker har ett
Ängelhotms kommun.

ânsvâr för att lösa trafikfrägan t

växer, därför krävs handling.
gemensâmt
Ängelholm

Vi vill samarbeta för att ta frrm en helhetslösning - A.ngelholmspaketet. För att
kunna göra detta krävs att vi kan hitta lösningar pãbàðe kort och lång sikt,
som är lniiTbzra över tid. Ärbetet kommer ¿tt ske i etapper. Vi är överens om
att konkteta ätgàrder behöver genomföras nu.

Vl är överens om - Vlsion
Stadskäman fu först och fiämst för människor, inte för bilar.

Vi vili utveckla en âttrâktiv och hållbat stadskärna som ät en helhet.

Vi vill skapa plats för människor och möten i stadskärnan.

Vi vill ta. ¡itlTvata stadens läge vid havet och utveckla tillgången till sttanden föt
både invånare och besökate.

Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla ûafikanter

Vi vill lösa trafrkförsörjningen till Resecentrum, de nya bostadsomtådena och
till havet.

Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

Vi är överens om - Riktmärken etapp I
Vi vill minimerâ trafiken i st¿dskärnan.

Det ska val:-lätt rtthitta, fötflytta sig och att upptäcka Ängelholm.

I(lippanvägens födängning behövs som ett fötsta steg för att lösa
trafikfötsötjoirg ttll stationsområdet och de nya bostadsområden, samt föt att
avlasta stadskärnan från biltrafik.

Cykeltafiken ska utvecklas.

Nya GC-broar ska knyta ihop stadskärnan med nya bostadsområden.

Stadsparken ska utvecklâs som mötesplats.
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Växthustomten ska utvecklas som rekreationsomtåde.

Vi börjar med
Att undetteckna denna avsiktsförklaring för behandling i kommunfullmäktige i
september 2019.

Att föreslå kommunfullmäktige lämna uppdrag om följande

Sex fokusområden ska utredas:
o Utbyggnad av l(ippanvägens födängmng inleds.
o Utveckling av stadsparken med Skolgatan, I{amengatan och norra

Storgatan.

o Utveckling av cykeltrafiken - cykelvägar ska byggas och GC-broar
ska projekteras.

o Utveckling av Växthustomten och nädiggande områden som
gtönområden.

o Utveckling av å-rummet på sträckan frâ¡ Nybron - Pyttebron -
Reningsverket.

o Utvcckla en handlingsplan med etapper - "Ängelholmspaketet"

Tylösand den 16 augusti 2019

Robin Holmberg (À4) v

afru
Patik Ohlsson (SD)

6Ø,4_
Liss Böcker (C) Linda Persson (I(D)

im Brithén (EP)

(L)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 154                  Dnr. KS 2019/381  

Förvärv av fastigheten Kråkan 1

Ärendebeskrivning
Bostadsfastigheten Kråkan 1 är genom Jakobssons Bjäremäklaren ute till försäljning. 
Fastigheten är belägen i centrala Ängelholm intill Rönne Å, öster om Pyttebron, se kartskiss. 
Fastigheten som har en tomtarea om 1 440 m² omfattar ett boningshus om 182 m² fördelat på 
8 rum och kök samt en förrådsbyggnad om 20 m². Fastigheten annonseras ut till ett pris om 7 
000 000 kronor.

Ansvarig mäklare för försäljningen, Jakobssons Bjäremäklaren har tillsammans med Mark- och 
exploateringsenheten tagit fram förslag till köpekontrakt samt depositionsavtal. 
Nuvarande ägare till Kråkan 1 har undertecknat köpekontraktet.

Förslag till köpekontrakt anger bland annat att Ängelholms kommun tillträder fastigheten 
senast den 15 januari 2020 samt att köpeskilling ska erläggas med 6 750 000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019
Ordförandeförslag den 21 augusti 2019
Av säljarna signerade köpekontrakt och depositionsavtal med bilagor
Kartskiss

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

Avslag på arbetsutskottets förslag till beslut från Lars Nyander (S).

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet om bifall till 
arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs.

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill avslå arbetsutskottets förslag röstar NEJ.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

Ledamot JA NEJ
Liss Böcker (C) X
Lars Nyander (S) X
Patrik Ohlsson (SD) Marie Wifralius X
Eric Sahlvall (L) X
Linda Persson (KD) X
Åsa Larsson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Johan Wifralius (SD) X
Ola Carlsson (M) X
Fanny Krumlinde Handreck (S) Oscar Zaidmark X
Maija Rampe (M) X
Christina Hanstål (M) X
Robin Holmberg (M) X
SUMMA 10 3

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt.
_____

Reservation
Mot beslutet, till förmån för yrkandet som avslagits, reserverar sig Lars Nyander (S), Åsa 
Larsson (S) och Oscar Zaidmark (S). Skriftlig reservation enligt nedan:

”Vi Socialdemokrater anser inte att förvärvet är nödvändigt med hänsyn taget till vår 
inställning gällande Klippanvägens förlängning/pytteleden.”

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av köpekontraktet i original samt ett 
exemplar till registrator för arkivering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-08-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 101                  Dnr   KS 2019/381  

Förvärv av fastigheten Kråkan 1

Ärendebeskrivning
Bostadsfastigheten Kråkan 1 är genom Jakobssons Bjäremäklaren ute till försäljning. 
Fastigheten är belägen i centrala Ängelholm intill Rönne Å, öster om Pyttebron, se kartskiss. 
Fastigheten som har en tomtarea om 1 440 m² omfattar ett boningshus om 182 m² fördelat på 
8 rum och kök samt en förrådsbyggnad om 20 m². Fastigheten annonseras ut till ett pris om 7 
000 000 kronor.

Ansvarig mäklare för försäljningen, Jakobssons Bjäremäklaren har tillsammans med Mark- och 
exploateringsenheten tagit fram förslag till köpekontrakt samt depositionsavtal. 
Nuvarande ägare till Kråkan 1 har undertecknat köpekontraktet.

Förslag till köpekontrakt anger bland annat att Ängelholms kommun tillträder fastigheten 
senast den 15 januari 2020 samt att köpeskilling ska erläggas med 6 750 000 kronor.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag den 21 augusti 2019
Av säljarna signerade köpekontrakt och depositionsavtal med bilagor
Kartskiss

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i ordförandeförslaget från följande: Robin Holmberg (M), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Lars Nyander (S) yrkar avslag på förslaget till beslut i ordförandeförslaget.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet om bifall 
till ordförandeförslaget bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla förslaget till beslut i ordförandeförslaget röstar JA;
Ledamot som vill avslå förslaget till beslut i ordförandeförslaget röstar NEJ.

Omrösningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-08-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

JA-röster: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson 
(SD).

NEJ-röst: Lars Nyander (S).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har således beslutat att bifalla yrkandet om bifall till förslaget 
till beslut i ordförandeförslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt.

_____

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt yrkande som avslagits, reserverar sig Lars Nyander (S). 
Skriftlig reservation enligt nedan:

”Vi Socialdemokrater anser inte att förvärvet är nödvändigt med hänsyn taget till vår 
inställning gällande Klippanvägens förlängning/pytteleden.”

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av köpekontraktet i original samt ett 
exemplar till registrator för arkivering
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
1 (2)

Diarienummer
2019-08-21

 

KS 2019/381

 

Annat diarienummer
Annat diarienummer

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 | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Kommunstyrelsen Ordförande
 Robin Holmberg
  
 Robin.Holmberg@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Förvärv av fastigheten Kråkan 1

Ärendebeskrivning
Bostadsfastigheten Kråkan 1 är genom Jakobssons Bjäremäklaren ute till försäljning. 
Fastigheten är belägen i centrala Ängelholm intill Rönne Å, öster om Pyttebron, se kartskiss. 
Fastigheten som har en tomtarea om 1 440 m² omfattar ett boningshus om 182 m² fördelat på 
8 rum och kök samt en förrådsbyggnad om 20 m². Fastigheten annonseras ut till ett pris om 7 
000 000 kronor.

Ansvarig mäklare för försäljningen, Jakobssons Bjäremäklaren har tillsammans med Mark- och 
exploateringsenheten tagit fram förslag till köpekontrakt samt depositionsavtal. 
Nuvarande ägare till Kråkan 1 har undertecknat köpekontraktet.

Förslag till köpekontrakt anger bland annat att Ängelholms kommun tillträder fastigheten 
senast den 15 januari 2020 samt att köpeskilling ska erläggas med 6 750 000 kronor.

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag den 21 augusti 2019
Av säljarna signerade köpekontrakt och depositionsavtal med bilagor
Kartskiss

Utredning
Köpet av Kråkan 1 som nu är ute till försäljning på den öppna marknaden, är ett strategiskt 
förvärv i väntan på framtida beslut rörande Klippanvägens förlängning. Förvärvet underlättar 
framtida genomförande av en ny trafikled. Detta eftersom kommunen då inte behöver 
förhandla med en ny fastighetsägare om inlösen av hela eller delar av fastigheten. Ett sådant 
förfarande riskerar att både bli dyrt och tidskrävande.

Byggnaden inom Kråkan 1 kan sannolikt hyras ut from 2020. Den årliga hyresintäkten väntas 
överstiga kommunens kapitalkostnader för förvärvet. 
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Köpekontraktets innehåll
Ängelholms kommun tillträder fastigheten efter överenskommelse, dock senast den 
15 januari 2020. 

Köpeskillingen för fastigheten är 6 750 000 kronor, varar 1 350 000 kronor utgör 
handpenning. Enligt upprättat köpekontrakt ska handpenning betalas senast den 7 oktober 
2019.
 
Enligt överenskommelse med säljarna betalas handpenning när köpekontraktet är signerat av 
kommunen, dvs. när förvärvet är beslutat av kommunfullmäktige. 

Fastigheten säljs i befintligt skick. 

Köpet är villkorat av ett godkännande av kommunfullmäktige. Sker inte detta föreligger inget 
köp och inga skadeståndsanspråk från någon av parterna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt.

_____

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av köpekontraktet i original samt ett 
exemplar till registrator för arkivering
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Uppdrag till beredning om förarbete till hållbarhetsplan

Uppdrag
Kommunfullmäktige ger sin fasta beredning 2 i uppdrag att göra ett förarbete till en ny 
hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan går ut 2021.

Bakgrund
Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för 2014-2021. Den har inte reviderats eller 
aktualiserats sedan 2014.

FN antog 2015 resolutionen Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer i 
FN har förbundit sig att fram till år 2030 arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. De 17 
globala målen i agendan har brutits ner till nationell nivå i en handlingsplan som lyfter fram 
fokusområden och nyckelfaktorer för genomförandet. Enligt Agenda 2030-delegationens 
slutbetänkande ligger en stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet av 
Agenda 2030 på kommunal och regional nivå.

I november 2016 trädde det globala klimatavtalet som beslutades vid FNs klimatkonferens i 
Paris 2015 ikraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja 
de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Sedan den 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag som innebär att varje regering har en 
skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. 
Klimatlagen säger att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i 
budgetpropositionen och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som 
bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med 
preciseringar och ett tjugotal aktuella etappmål. 

Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället.
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Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används även som kriterier 
vid uppföljningen av målen.

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 
De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Miljö och tillståndsnämnden har fått en sammanställning av det strategiska miljöarbetet i 
Ängelholms kommun. Denna kan fungera som underlag för beredningen.

Syfte 
Syftet med beredningsuppdraget är att kartlägga och analysera förutsättningar, ta del av aktuell 
forskning och omvärldsanalys för att därefter tydliggöra ambition och politiska prioriteringar 
gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun. 

Syftet med rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och 
tjänstpersoner om hållbar utveckling.

Planeringshorisont (tidsperspektiv)
Förarbetet ska användas för att uppdatera nuvarande miljöplan som går ut 2021. 
Tidsperspektiv för kommande hållbarhetsplan bör vara 2030 med blick mot 2045 (Sveriges 
målår för netto nollutsläpp) https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bli-ett-
fossilfritt-valfardsland/

Avgränsning
En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. Dessa är beroende av varandra och hänger ihop. Beredningens arbete 
syftar till att behandla det ekologiska hållbarhetsperspektivet men även hitta synergieffekter till 
de två andra delarna.

Uppdraget omfattar inte att ta fram en ny miljöplan.

Resultat av beredningens arbete 
Beredningen ska leverera en slutrapport som ska fungera som ett underlag till en ny 
hållbarhetsplan när den nuvarande miljöplanen går ut 2021. I slutrapporten ska framgå hur 
Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala förutsättningar kan bidra till genomförandet 
av Agenda 2030.

- Kartläggning och analys
Vilka är våra förutsättningar? Vad har vi för utmaningar? Vad är vi bra på? Vad kan vi bli 
bättre på?

- Prioritering
Vad ska vi satsa på? Vad behöver vi välja bort/prioritera ner?
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Vidare ska slutrapporten kunna ligga till grund för kompetenshöjande insatser för 
förtroendevalda kring hållbar utveckling.

Koppling till styrdokument 

Framtidsförklaring
- Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt 

Kommunfullmäktiges perspektiv/mål
- Medborgarfokus. Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda 

kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare. 

Andra styrdokument
Översiktsplan 2035
Miljöplan 2014-2021
Folkhälsoplan 2014-2019

Tidsplan
Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i maj 2020.

I uppdraget ingår en avstämning med samlade presidiet i januari 2020 och en slutrapport i 
mars 2020, inför den politiska förankringen i partigrupperna.

Löpande avstämning med kommunfullmäktiges presidium.

Projektplan
Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas av 
beredningens presidium och ska godkännas av fullmäktiges presidium.
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10 ledamöter

Parti Namn Personnummer (om ny)    Mailadress (om ny)

(SD) Bo Salomonsson (SD) bo.salomonsson@sd.se

Blågröna (M)

Lottning mellan Blågröna och (S) +(V) Kristina Coloka (S)

Tillfaller den som förlorade lottningen av mandat 6 (C)

Blågröna Jan-Erik Bengtsson (L)

(SD) Bengt Bengtsson (SD) bengt.bengtsson@sd.se 

Lottning mellan Blågröna och (S) +(V) Emelie Strömberg Lütgens (V)

Tillfaller den som förlorade lottningen av mandat 10 Lennart Albertsson(KD)

Blågröna (MP)

Lottning mellan Blågröna och (S) +(V) Torgny Bergström (S)

Nomineringar till kommunfullmäktiges fasta beredning 2:

Uppdrag "Förarbete till en ny hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan går ut 2021" 
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Avsägelse

Jag säger härmed upp alla mina uppdrag iÄngelholms kommun.

/l ¡
ií<:til'Ì',^ /h'/*-.-/-

Kjell-Arne Nilsson

Orrakärrsvägen L0

266 97 Hjärnarp

-' é 
Ãrig.ffilms kommun

Kundtjänst

2019 _09_ 0 2
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RNOEI.HOLMS KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

2019 -08- 1 2Till Angelholms kommun

Dnr

Härmed säger jag med omedelbar verkan upp mitt uppdrag som

lekmannarevisor iJöns Hansson i Heagårds stiftelse

Angelholm 20L9-O8-tz

Tom n

460L26-9493

Majsgatan 40

26253 Angelholm

o43t-to277
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ÄruoemoLMs KoMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

20tg -08- 2 6
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Angelholms kommun
Kundtjänst

2019 -08- 2,6

f ill

\leclborgarti'rrslag
262 Bo ÀxçuLnom,r

Medborgarförslag
Från:

Nrunn

C ¿tnracl:ess

Posfr.rr-¡rnrner oclt

Tcleir¡n

L-¡rostadrcss:

Fr,irslaget i krtrthet;

1]csl<ri¡,' och motiver:a clift tör:slag (tr-lrtslittnrn.g sicìa 2)

qRñfu q4 /e*, /r4rir4 v-ù t'p/

t'W ,/n phbnlì
tn ,îrd"-r" ¡

h'
È

I

qls

S¡gn.

.s liornmun
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Reskriv och rnotivcra clitt förslag (fortsättriing)

lag goclkänner: att Àngelhohns konrmrrn lagrar och beh¿rrdlar de persorruppgiltter ]ag lämnar, i enlighet r-ne rl

Iìer:sonr4rpgiftslngen (1998:2(")4) -lag är ocksâ med\¡etelì om att clet för:slag jzrg lämnar: in kr:mrrter att
publiceras på Ängelholnrs krxrrnuns rvebbplats, tillsamrlrans rrrecl mittrrarnn, i sa¡nbarrcl nìecl attprotokoll och

lçall el s c r .gi.) rs till¡¡ängli¡¡a via u,vrv. cngclholm.s c .

Ort och
c'laturn:

Underskritï:

/),

d*,

Skriv ut formulär

K % L Y-/?
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TEGELBRUI(SPARI(EN

Skapa en väl genomtänkt lekplats i Tegelbruksparl<en tyeker LeífArnstad.

Gör plats också för barnfarnilj er
Ni har lyckats bra med

Tegelbruksparken. Lugnt
och tyst och mångahanda
fågelläten.

Mendetär mest ¿ildre som
utnytlj ar de många bänkar-
na där.

Gör plats och intresse
också för barnfamiljerna

genom att skapa en väl ge-
nomt'ánkt lekplats - kanske
av Hembygdsparlsmodell -
förslagsvis beiägen österut
motÄsbogatan.

Sen l<anske nån vlll öppna
en glasskiosk dår på som-
rarna?

Detta kommer inte att

förta lugnet där för de
äldle: snarare ge glädje.

Bygg på med några glill-
platser här och var'. Kanske
en minigolfbana och boule-
bana.

Sen hal vi snart en ny
favorþlats i stan.

Vad sägs?
Leif Arnstad
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190828-MEF-JL22

Inskickat 2019-08-28 21:29

Dina uppgifter

Förnamn Bert Anders Göran

Efternamn Persson

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Förslag

Rubrik på förslaget Båttrafik

Förslag och motivering

Sätt en gräns för vattenscoteråkning på 800 meter från
stranden. Detta dels för att skydda badande för pååkning
och dels för att minska det motorbuller som är en stor
olägenhet för såväl badgäster på stranden som boende
som vistas i trädgårdar och på altaner o balkonger.
Dessutom släpper scotrar ut mer avgaser än inrikesflyget.
Helsingborgs kommun har vidtaget denna åtgärd.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190909-MEF-GO35

Inskickat 2019-09-09 10:22

Dina uppgifter

Förnamn Evgeniy Alecseevich

Efternamn Petrov

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Förslag

Rubrik på förslaget övergångställe

Förslag och motivering

Hej

När vi ska gå till dagis så måste vi korsa vägen här precis
över till kyrkan/Norra Kyrkogatan. Det finns inget
övergångsställe här och när bilarna står parkerade är det
väldigt svårt att se om det kommer en bil eller inte. Kan ni
se om det finns möjlighet att sätta övergångställe här. Jag
är ju inte ensam som måste springa över med barnvagn
över vägen. Ja det var väl det mitt förslag gällde. Tack.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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ÄruoEInoLMs KoMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -09- 0 l}

Dnr
Länsstyrelsen
Skåne

Patrik Ohlsson

Johan \Wifralius

Birgitta Markevärn
Marie \X/ifralius

Anders Ingvarsson
Karin Jansson
Mats Sahlin
Dorthe Sj<;holm

Pontus Myrenberg

1t1

BESLUT
2019-09-03

Dnt: 201-27556-19

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare fìir ledamot i kommunfullmáktige från och med den
3 september 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ängelholm
Parti : Sverigedemol.caterna
Ny ersättare: Bo Salomonsson
Avgången ersättare: Oscar Byberg

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar p€rsonuppgifter, se www.lansstyrelsen.
se/datasþdd.

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i ftiljande sammanstiillning.

Ängelholm

Ledamot Ersättare

1. Alexander Johnsson
2. Rose-Marie Broman
3. Bengt Bengtsson

4. Niklas Andersson

5. Bo Salomonsson x

Bevis utfärdas ftir de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.

a
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Kontrollmål Bedömning  Åtgärd/Kommentar 
Ger hyresavtal och 
gränsdragningslistor eller 
annan reglering tydliga 
roller och ansvar mellan 
Ängelholmslokaler, 
kommunstyrelsen och de 
verksamheter som nyttjar 
lokalerna?  
 

Delvis uppfyllt  
Bedömningen grundar vi på att det 
finns en arbetsfördelning mellan 
kommunen och bolaget som grundar 
sig på hyresavtal och 
gränsdragningslistor, samt att det för 
rollerna hyresvärd och hyresgäst sker 
återkommande förvaltarträffar.  
Vi bedömer att nuvarande 
gränsdragningslistor inte fullt ut är 
ändamålsenliga. De är standardiserade 
och det framgår av granskningen att de 
inte är tillräckligt anpassade för olika 
verksamhetslokalers behov, samtidigt 
som de upplevs som komplicerade att 
använda i såväl kommunens 
organisation, som i 
vaktmästarorganisationen.  
Vi konstaterar samtidigt att hyresvärd 
och hyresgäst är medvetna 
problematiken, där initiativ tagits till 
en översyn, med ambitionen att ha nya 
hyresavtal jämte gränsdragningslistor i 
funktion från år 2020.  
 

Dialog kring ny 
gränsdragningslista pågår. När 
den nya gränsdragningslistan 
beslutats kommer samtliga 
hyresavtal att skrivas om.  

Finns rutiner med 
tillräckligt systemstöd för 
att hantera felanmälan och 
andra tjänster i rollen som 
hyresvärd/utförare?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delvis uppfyllt  
Bedömningen grundar vi på att 
åtgärder har vidtagits för att utveckla 
processer och rutiner avseende 
felanmälan. Det finns rutiner och 
lathundar för hur felanmälan ska gå till 
för hyresvärd såväl som för 
hyresgästen. Det finns  
ett systemstöd för hanteringen av 
felanmälningar.  
Systemet är under utveckling, där 
bolaget behöver säkerställa att 
rutinerna för att registrera och 
uppdatera faktiskt vidtagna åtgärder 
fungerar fullt ut, vilket är en 
förutsättning för en väl fungerande 
process för felanmälan.  
Kommunikationen behöver generellt 
stärkas mellan hyresgäst och 
hyresvärd, exempelvis vad avser 
felanmälan, underhållsåtgärder och 
hur resultat av skyddsronder hanteras. 
Som ett led i att reducera antalet 
felanmälningar behöver systematiken 
för hyresvärdens fastighetsrelaterade 
rondering utvecklas.  
 
 

Instruktioner finns framtagna 
för hur hyresgäster skapar 
ärenden och förtydligande 
kring vad felanmälan, 
verksamhetsservice och 
beställningsorder innebär. 
Detta finns att hitta på 
Ängelholmslokalers hemsida. 
 
Det finns tydliga rutiner och 
instruktioner framtagna hos 
Ängelholmslokaler för hur 
systemet ska användas och hur 
ärenden ska hanteras.  
 
Ängelholmslokalers 
kommunikationsavd håller på 
att ta fram en 
kommunikationsstrategi för 
hur vi ska kunna kommunicera 
med vår hyresgäst på ett bättre 
sätt.  
 
Systemet utvecklas hela tiden 
och i maj gick 
Ängelholmslokaler över till 
molntjänst vilket innebär att vi 
alltid har den senaste 
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versionen av systemet, att 
eventuella buggar löser sig 
snabbt, systemet är mer 
driftsäkert och supporten är 
bättre.  
 
I systemet finns olika typer av 
ronderingar för samtliga 
fastigheter som ligger på 
fastighetsvaktmästaren att 
utföra med olika intervaller. 
Här arbetar förvaltarna med 
att följa upp att ronderingar 
utförs och kvalitetssäkra de 
utförda ronderna genom 
stickprov.  
 
Ängelholmslokaler arbetar just 
nu med en 
organisationsförändring för 
vaktmästarna där gruppen 
kommer delas i renodlade 
fastighetsvaktmästare och 
verksamhetsvaktmästare. En 
stor anledning till detta är för 
att bli bättre på att sköta våra 
fastigheter med såväl 
ronderingar, reparationer och 
underhåll.  
 

Finns rutiner för att 
systematiskt följa upp och 
utvärdera felanmälan och 
andra tjänster inom ramen 
för rollen som 
hyresvärd/utförare?  
 

Delvis uppfyllt  
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis 
uppfyllt. Bedömningen grundar vi på 
att bolagets tjänster följs upp genom 
NKI-undersökningar för att mäta 
nöjdheten hos hyresgästen. Vi 
rekommenderar samtidigt att i 
exempelvis förvaltargruppen diskutera 
urval och utformning av enkäten.  
Vi anser att bolaget behöver utveckla 
stöd att från verksamhetssystemet följa 
upp och analysera arbetet med 
felanmälan. Exempelvis att skapa stöd 
för att särskilja ärenden som av 
särskilda skäl tar över tio dagar att 
åtgärda, från sådana som normalt ska 
hanteras inom tio dagar.  
 

NKI utförs vart annat år. Det 
kommet utföras en ny under 
hösten 2019. Vid utformning 
av enkäten har erfarenheter 
från föregående NKI mätning 
tagits in.  
 
Efter att en NKI-undersökning 
gjorts har förvaltarna 
genomgång tillsammans med 
vaktmästarna då en 
handlingsplan upprättas för att 
förbättra resultatet till nästa 
mätning.  
 
Det finns rapporter i systemet 
för att följa upp och analysera 
ärenden som registrerats. 
Detta görs regelbundet av 
förvaltarna.   
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 AB Ängelholmslokaler 
Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen 
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Granskning –  ”Felanmälan”

På vårt uppdrag har PWC utfört en granskning av ”Bolagets rutiner för 
felanmälan”. 
 
Lekmannarevisorerna, Tommy Lindh och Ragnar Steen, har vid sammanträde 
2019-03-13 beslutat anta föreliggande granskning såsom sin egen och 
överlämnar härmed densamma till Kommunstyrelsen för kännedom samt till 
AB Ängelholmslokaler med beaktande av de synpunkter som framförs i 
rapporten. 

 
Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar 
revisorerna svar med kommentarer och åtgärdsplan från AB 
Ängelholmslokaler senast 2019-05-31. 
 
 
Lekmannarevisorer 
 
 
Ragnar Steen och Tommy Lindh 
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Sammanfattning  
Lekmannarevisorerna i AB Ängelholmslokaler har gett PwC i uppdrag att granska om 

bolaget hanterar felanmälan ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll. I 

granskningen har tre kontrollmål ställts upp i syfte att besvara den övergripande 

revisionsfrågan.  

Sammanfattningsvis bedömer vi att bolaget delvis hanterar felanmälan ändamålsenligt 

och delvis med en tillräcklig intern kontroll. 

Bolaget har vidtaget en rad åtgärder för att stärka processer och rutiner avseende ända-

målsenlighet och intern kontroll, bland annat genom en ny handbok och ett nytt system 

för felanmälan. Samtidigt visar granskningen företrädesvis på brister avseende kommuni-

kation, gränsdragning, ronderingar, samt analys och utvärdering av arbetet med 

felanmälan. 

Grund för bedömningen framgår under rapportens avsnitt och under revisionell 

bedömning i avsnitt 3.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Ängelholmslokaler är ett dotterbolag till Ängelholmshem, vars uppgift är att äga, driva 

och förvalta lokaler för kommunens verksamhet. Uppdragsgivare inom kommunen är 

kommunstyrelsen. 

Lekmannarevisorerna har uppfattat att det finns risker för rutin- och systemmässiga 

brister i arbetet med felanmälan, samt att det i detta sammanhang finns risker för en 

otydlig reglering avseende ansvar mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Lekmannarevisorerna har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat genomföra 

en granskning av hur bolaget hanterar rutiner avseende felanmälan. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 
Revisionsfrågan som ska besvaras är: 
 

 Hanterar bolaget felanmälan ändamålsenligt och med en tillräcklig intern 
kontroll? 

 

1.3. Kontrollmål 
För att besvara granskningens revisionsfrågor har följande tre kontrollmål varit styrande 

för granskningen: 

 Ger hyresavtal och gränsdragningslistor eller annan reglering tydliga roller och 
ansvar mellan Ängelholmslokaler, kommunstyrelsen och de verksamheter som 
nyttjar lokalerna?  
 

 Finns rutiner med tillräckligt systemstöd för att hantera felanmälan och andra 
tjänster i rollen som hyresvärd/utförare? 
 

 Finns rutiner för att systematiskt följa upp och utvärdera felanmälan och andra 
tjänster inom ramen för rollen som hyresvärd/utförare? 
 

1.4. Metod 
Dokumentstudier och intervjuer.  Statistik över felanmälan och utförda åtgärder har följts 

upp. Intervjuer har genomförts med bolagets VD, fastighetschef och förvaltare, 

fastighetsstrateg på kommunen samt tre hyresgäster från den kommunala 

förvaltningsorganisationen. 

 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning av de intervjuade. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1.  Roller och ansvar 

2.1.1. Iakttagelser 

2.1.1.1. Roller och ansvar 

Kommunens fastighetsbestånd blev en del av fastighetsbolaget under år 2013 då 

Ängelholmslokaler blev ett dotterbolag till Ängelholmshem med uppgift är att äga, driva 

och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Det är bolagets uppgift att i 

samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i 

den takt kommunens behov och krav förändras.  

De flesta fastigheter som nyttjas av kommunen ägs av Ängelholmslokaler med undantag 

för kommunhuset, idrottsanläggningar och räddningstjänstens lokaler som har 

kommunen som ägare. Bolaget äger byggnader med en yta om 181 000 kvm. Därutöver 

förvaltas 37 000 kvm. 

I samband med Ängelholmslokaler bildades flyttades också en större del av personalen 

med till bolaget. Kvar i kommunen finns en fastighetsenhet med en fastighetsstrateg och 

en lokalsamordnare. Enheten svarar för att samordna att kommunens verksamheter har 

ändamålsenliga lokaler, vilket sker i samråd med berörda verksamheter och 

Ängelholmslokaler. Beställning av ombyggnad, anpassning och nya lokaler kanaliseras 

genom fastighetsenheten.  

För frågor som rör förhållandet hyresgäst och hyresvärd, sker var tredje vecka så kallade 

förvaltarmöten där kommunens fastighetsstrateg, samordnare och representanter från 

huvuduppdragen möter bolagets fastighetschef och förvaltare.  

Ängelholmshem och Ängelholmslokaler har en och samma styrelse och VD. Vidare 

gemensam ekonomiavdelning, personal- och kommunikationschef samt byggavdelning. 

Det finns två fastighetschefer varav den ena ansvarar för lokaler och den andra för 

bostäder.  

Kontrollmål 1 
 

”Ger hyresavtal och gränsdragningslistor eller annan reglering 
tydliga roller och ansvar mellan Ängelholmslokaler, kommunstyrelsen 

och de verksamheter som nyttjar lokalerna?” 
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Fastighetschefen har i sin organisation fyra fastighetsförvaltare, en för specialfastigheter 

och tre förvaltare som är geografiskt indelade. För specialfastigheter finns fem 

fastighetsvaktmästare som ingår i en poolgrupp. Denna grupp täcker även vid behov upp 

vid frånvaro hos de andra förvaltarna. Specialfastigheter har även ansvar för att samordna 

beredskapen för Ängelholmslokaler. Övriga arbetslag är geografiskt indelade med åtta 

vaktmästare i vardera. Det finns även en teknikavdelning med sex medarbetare och en 

projekt- och samordningsgrupp med två medarbetare. Dessa servar både 

Ängelholmslokaler och Ängelholmshem.  

En fastighetsvaktmästarnas uppdrag är för närvarande en form av kombinationstjänst, 

där arbetet delas mellan fastighetsrelaterade och verksamhetsrelaterade sysslor. Av 

intervjuerna framgår att vaktmästarna har varierande kompetenser och att 

teknikutvecklingen ställer särskilda krav inom det fastighetsrelaterade området.  Vidare 

framkommer att det finns svårigheter att styra arbetsfördelningen mellan det fastighets- 

och verksamhetsrelaterade arbetet, då styrningen av arbetet för de verksamhetsrelaterade 

delarna till stor del sker genom den löpande efterfrågan som sker från verksamheterna. 

Det finns planer att framöver, från år 2020, göra en uppdelning där medarbetarna 

renodlas till fastighets- eller verksamhetsvaktmästare.   

2.1.1.2. Hyresavtal och gränsdragningslista 

Av hyresavtalen framgår bland annat: 

 ”Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv, 

väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden”.  

 ”Det åligger hyresgästen att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de 

åtgärder som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och 
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hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att 

krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen skall 

samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas” 

Vidare innehåller hyreskontraktet regleringar om vem som är ansvarig när det gäller 

skyltar, markiser, fönster, dörrar och låsanordningar. 

Till hyresavtalen finns en standardiserad gränsdragningslista från AB Svensk Byggtjänst 

omfattande 120 sidor. Gränsdragningslistan innehåller olika förvaltningsobjekt, vem som 

är ansvarig och vem som ska stå för kostnaden. Nedan följer ett exempel:1 

 

Gränsdragningslistan finns tillgängliga för alla som behöver denna. Dels finns den på 

kommunens intranät och dels går den att finna på hemsidan för Ängelholmslokaler. 

Gränsdragningslistan bifogas även som en bilaga till hyresavtalen. 

Av intervjuer framgår att nuvarande gränsdragningslista upplevs komplicerad att 

tillämpa, inte bara för hyresgästen, utan även till delar för fastighetsvaktmästarna. Bland 

annat anförs i intervjuerna bristande logik mellan olika objekt om vad som betraktas som 

fasta tillbehör som ska bekostas av hyresvärden. Vidare att vissa verksamhetsspecifika 

förhållanden saknar reglering. Nuvarande ordning skapar onödiga diskussioner där både 

chefer och medarbetare berörs. 

Av intervjuer framgår att det pågår ett arbete med att skapa nya hyresavtal enligt 

branschstandard jämte branschanpassade gränsdragningslistor, där fler saker flyttas över 

                                                             
1 B - Beställaren (Ängelholms kommun), E - Entreprenören (AB Ängelholmslokaler), T – Tillsyn, S – Skötsel, 

FU - Felavhjälpande underhåll, PU - Planerat underhåll, FM – Förbrukningsmaterial, UM - Material för 

underhåll 
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till hyresvärden. Med anledning av detta pågår en översyn av hyrorna, med en nettoeffekt 

som innebär att hyrorna kommer att justeras uppåt.  

Vi har fått ta del av ett utkast till den nya gränsdragningslistan. Dokumentet är på 20 

sidor och tydliggör begrepp, beskriver generella principer och innehåller en tabell med 

område, ägare, drift, planerat underhåll, felavhjälpande underhåll och eventuell 

anmärkning. När det finns en anmärkning framgår ofta om det är vissa specifika delar 

som åligger antingen hyresvärd eller hyresgäst. Vi kan se att en stor del av uppgifterna i 

den nya gränsdragningslistan åligger hyresvärden.  

Den nya gränsdragningslistan har arbetats fram av i samverkan mellan 

fastighetsstrategen, bolagets fastighetschef och förvaltarna. Ambitionen är att den ska 

implementeras till år 2020. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Bedömningen grundar vi på att det finns 

en arbetsfördelning mellan kommunen och bolaget som grundar sig på hyresavtal och 

gränsdragningslistor, samt att det för rollerna hyresvärd och hyresgäst sker 

återkommande förvaltarträffar.  

Vi bedömer att nuvarande gränsdragningslistor inte fullt ut är ändamålsenliga. De är 

standardiserade och det framgår av granskningen att de inte är tillräckligt anpassade för 

utifrån olika verksamhetslokaler behov, samtidigt som de upplevs som komplicerade att 

använda i såväl kommunens organisation, som i vaktmästarorganisationen.  

Vi konstaterar samtidigt att hyresvärd och hyresgäst är medvetna problematiken, där 

initiativ tagits till en översyn, med ambitionen att ha nya hyresavtal jämte 

gränsdragningslistor i funktion från år 2020.  

2.2.  Rutiner och systemstöd  

2.2.1. Iakttagelser 

Av intervjuer framgår att det finns en otydlighet om vad som är en felanmälan och vad 

som är en beställning eller ombyggnation. Med anledning av detta har fastighetsbolaget 

under hösten 2018 tagit fram en handbok ”Handbok för dig som arbetar i våra lokaler” . 

Handboken syftar till att klargöra  

- Felanmälan 

- Avrop av verksamhetsservice (förbeställd) 

- Beställning utanför gränsdragningslistan 

Kontrollmål 2 
 

”Finns rutiner med tillräckligt systemstöd för att hantera felanmälan 
och andra tjänster i rollen som hyresvärd/utförare?” 
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Det finns även en utförlig lathund över hur en felanmälan ska göras. Alla som har 

behörighet att felanmäla har tillgång till handboken och lathunden. Handboken och 

lathunden har kommunicerats genom bolagets hemsida, kommunens intranät och utskick 

till kommunens verksamheter (hyresgästerna).   

Av intervjuerna med företrädare från både hyresvärd och hyresgäst framgår att 

fortfarande finns arbete med att implementera handbok, instruktioner för felanmälan och 

gränsdragning bland kommunens olika verksamheter. 

Av intervjuerna framgår att det finns bra rutiner för att kommunicera hur mycket av 

förbeställda timmar som har förbrukats vad avser verksamhetsrelaterad vaktmästartid. 

Detta sker genom månatliga uppföljningsrapporter till de chefer som har befogenhet att 

göra beställningar. 

2.2.1.1. Beställningar utöver vad som ingår i hyresavtalet 

Det finns beställningsrutiner för beställningar utöver vad som ingår i befintligt hyresavtal; 

• ändringar av fastighet och teknisk utrustning kopplad till fastigheten 

• ombyggnation 

• nyproduktion 

• större uppdrag utanför gränsdragningslistan 

Dessa beställningar görs skriftligen och ska godkännas av huvuduppdragsledningen som 

för en dialog med kommunens fastighetsstrateg. Det är därefter fastighetsstrategen som 

lägger en beställning om ombyggnationen till bolaget. 

2.2.1.2. Felanmälningar 

Ängelholmslokaler har under de senaste åren arbetat med att införa ett nytt system, Vitec, 

för felanmälningar som kom i drift under våren år 2018. Anledningen till systembytet är 

att Ängelholmslokaler och Ängelholmshem ska tillämpa samma system.  

En av Ängelholmslokalers förvaltare har varit ansvarig för att bygga upp och 

implementera det nya systemet. Vaktmästarna har fått utbildning i systemet så att de kan 

lägga in sina ärenden och uppdatera status på dessa. Berörda på kommunen och 

vaktmästarna har fått ut handbok och lathund för hur felanmälan ska gå till.  

Felanmälningar lämnas digitalt av verksamheterna via Ängelholmlokalers webbplats eller 

via en app. Ärendet blir tilldelat till berörd vaktmästare och när vaktmästaren tagit emot 

ärendet ska denna markera att ärendet är påbörjat. Vaktmästaren kan löpande uppdatera 

status på ärendet och när det är slutfört ska vaktmästaren markera det som klart. 

Verksamheterna kan följa ärendet genom att logga in på webbplatsen, men de får även en 

mottagningsbekräftelse och en bekräftelse när ärendet är slutfört.  

Av intervjuer framgår att det fortfarande finns förbättringspotential när det gäller att få 

vaktmästarna att uppdatera ärendena under arbetets gång. Likaså har medarbetare på 
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kommunen framfört till bolaget att systemet är långsamt och att de därför inte heller vill 

lägga in sina felanmälningar i det.  

Nedan är en sammanställning över antalet ärenden 2018-06-01 till 2018-12-12: 

Antal ärenden 2018-06-01 - 2018-12-12 

Ej hanterade 64 
Pågående 383 
Avslutade 4078 
Totalt antal ärenden 4525   

Antal ej hanterade ärenden som är äldre än 3 dagar 23 
Antal pågående som är äldre än 10 dagar 227 
Antal pågående som är äldre än 8 veckor 114 
Antal ärenden som ej avslutats inom 10 dagar 1408 
Antal ärenden som ej avslutats inom 8 veckor 251 

 

Av dokumentet Hantering och uppföljning av ärenden framgår att inom tre arbetsdagar 

från det att ett ärende tagits emot ska kontakt tas med anmälaren eller annan angiven 

kontaktperson hos verksamheten. Om ingen annan överenskommelse görs med 

verksamheten ska ett ärende utföras inom 10 arbetsdagar från mottagandet. Akuta 

åtgärder påbörjas utan dröjsmål samma dag som ärendet inkommer. Akuta ärenden ska 

alltid följas av ett telefonsamtal från anmälaren. 

Respektive förvaltare ansvarar för att följa upp hanteringen av ärenden. Detta görs genom 

stickprov på registrerade ärenden och via avstämning på lagmöte varje månad. Ärenden 

som är äldre än 8 veckor stäms av med ansvarig vaktmästare om inte någon orsak till 

fördröjningen finns noterat på ärendet. 

Av tabellen framgår att en stor andel ärenden inte hanteras inom tio dagar. Då systemet 

fortfarande är relativt nytt framhålls det under intervjuer att ärendena för det mesta 

hanteras inom tio dagar, men att det har funnits brister när det gäller inrapportering i 

systemet av vaktmästarna. Detta är något som förvaltarna på bolaget kommer att arbeta 

vidare med. 

2.2.1.3. Övriga iakttagelser från intervjuerna 

Vaktmästarna erhåller mycket muntligt information ute i verksamheten. Hyresgästen 

uppmanas då att gå in i systemet och registrera ärendet. Inom Ängelholmshem finns 

möjlighet att felanmäla via telefon till en fysisk person. Från bolagets sida har förts 

diskussion om att eventuellt kunna erbjuda detta även till Ängelholmslokalers 

hyresgäster.  

Av intervjuerna framgår att den upplevda kvalitén på tjänsterna avseende att hantera 

felanmälan enkelt skulle kunna förbättras genom att förbättra kommunikationen. Ibland 

kan exempelvis tekniska hinder ligga i vägen för snabba åtgärder, där det ibland saknas en 

återkoppling om hur lång tid det kommer att ta innan åtgärd sker. 

Det finns också beställningar som ”fastnar”  i kommunen, som ligger på kommunen att 

finansiera, men där detta inte är tydligt för beställaren. Många gånger är det dessa 
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åtgärder, som ligger utanför bolagets kontroll, som föranleder irritation avseende 

återkoppling och tidsaspekt. Samtidigt har bolaget att kommunicera orsaken för utebliven 

åtgärd direkt till den som gjort beställningen i systemet.  

Det finns en medvetenhet hos både hyresvärd och hyresgäst om att det för flera objekt 

finns ett eftersatt underhåll som är för felanmälan påverkande faktor. När det gäller 

löpande ronderingar (månatliga), där hyresvärden själv kan upptäcka och vidtar åtgärder, 

framgår av intervjuerna att dessa sker med varierande systematik och kvalité. Vidare 

framkommer i intervjuerna att kommunikationen behöver förbättras avseende vad som 

framkommer under skyddsronder (årliga); om, hur och när åtgärder utifrån dessa 

kommer att vidtas.  

Det framkommer även en viss kritik om brister i kommunikation vid underhållsinsatser, 

där det kan förekomma att arbetet påbörjas utan eller med sen kommunikation med 

berörd verksamhet. Samtidigt framgår det att kommunikationen i detta avseende har 

blivit bättre sedan en tid tillbaka. 

Generellt upplever hyresvärden svårigheter att säkerställa att information når rätt 

mottagare i kommunens stora decentraliserade organisation. Ett utvecklingsområde som 

diskuterats är att införa digitala informationstavlor. 

2.2.2.  Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Åtgärder har vidtagits för att utveckla 

processer och rutiner avseende felanmälan. Bedömningen grundar vi på att det finns 

rutiner och lathundar för hur felanmälan ska gå till för hyresvärd såväl som för 

hyresgästen. Det finns ett systemstöd för hanteringen av felanmälningar.  

Systemet är under utveckling, där bolaget behöver säkerställa att rutinerna för att 

registrera och uppdatera faktiskt vidtagna åtgärder fungerar fullt ut, vilket är en 

förutsättning för en väl fungerande process för felanmälan.  

Kommunikationen behöver generellt stärkas mellan hyresgäst och hyresvärd, exempelvis 

vad avser felanmälan, underhållsåtgärder och hur resultat av skyddsronder hanteras. Som 

ett led i att reducera antalet felanmälningar behöver systematiken för hyresvärdens 

fastighetsrelaterade rondering utvecklas.  

2.3. Uppföljning och utvärdering 

2.3.1. Iakttagelser  

Sedan år 2017 har Ängelholmslokaler för avsikt att vartannat år mäta hyresgästernas 

nöjdhet, genom Nöjd-Kund-Index (NKI). Vid granskningstillfället var NKI-mätningen 

inte sammanställd, p g a personalsituation inom bolaget, men en muntlig dragning har 

skett till kommunens fastighetsenhet och i förvaltningsgruppen. Mätningen gav ett 

Kontrollmål 3 

”Finns rutiner för att systematiskt följa upp och utvärdera felanmälan 
och andra tjänster inom ramen för rollen som hyresvärd/utförare?” 
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förhållandevis högt NKI-index vad avser felanmälan. Det som har lyfts fram som ett 

förbättringsområde är området kommunikation där bolaget tillsammans med kommunen 

har arbetat för att hitta bättre informationsvägar. 

Det framkommer att svarsfrekvensen var förhållandevis låg, ca 50 %. Av intervjuerna 

framgår också tveksamheter kring urval och målgrupp för enkäten, som enbart riktade sig 

till chefer. I samband med enkäten framkom att många fortfarande inte kände till att 

verksamheten hade flyttats över till ett kommunalt bolag.  

Ovanstående tabell (avsnitt 2.2) ger en bild av att många ärenden inte hanteras inom tio 

dagar. Det finns inga särskilda rutiner att på övergripande nivå eller bland förvaltarna 

systematiskt följa upp och analysera felanmälan. Av intervjuerna framgår att systembytet 

innebär att det fortfarande inte finns ett tillräckligt stöd för att ta fram underlag för 

uppföljning och analys, men att det kommer ske uppföljning under år 2019. 

För närvarande sker viss uppföljning och kommunikation på medarbetarnivå.  

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Bedömningen grundar vi på att bolagets 

tjänster följs upp genom NKI-undersökningar för att mäta nöjdheten hos hyresgästen. Vi 

rekommenderar samtidigt att i exempelvis förvaltargruppen diskutera urval och 

utformning av enkäten. 

Vi anser att bolaget behöver utveckla stöd att från verksamhetssystemet följa upp och 

analysera arbetet med felanmälan. Exempelvis att skapa stöd för att särskilja ärenden som 

av särskilda skäl tar över tio dagar att åtgärda, från sådana som normalt ska hanteras 

inom tio dagar.  
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3. Revisionell bedömning 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 
Sammanfattningsvis bedömer vi att bolaget delvis hanterar felanmälan ändamålsenligt 

och delvis med en tillräcklig intern kontroll. 

Bolaget har vidtaget en råd åtgärder för att stärka processer och rutiner avseende 

ändamålsenlighet och intern kontroll, bland annat genom en ny handbok och ett nytt 

system för felanmälan. Samtidigt visar granskningen företrädesvis på brister avseende 

kommunikation, gränsdragning, ronderingar, samt analys och utvärdering av arbetet med 

felanmälan.  

Grund för bedömningen följer i nedanstående: 

 

Kontrollmål Bedömning 

Ger hyresavtal och 

gränsdragningslistor eller 

annan reglering tydliga roller 

och ansvar mellan 

Ängelholmslokaler, 

kommunstyrelsen och de 

verksamheter som nyttjar 

lokalerna?  

Delvis uppfyllt 

Bedömningen grundar vi på att det finns en 

arbetsfördelning mellan kommunen och bola-

get som grundar sig på hyresavtal och 

gränsdragningslistor, samt att det för rollerna 

hy-resvärd och hyresgäst sker återkommande 

förvaltarträffar.  

Vi bedömer att nuvarande 

gränsdragningslistor inte fullt ut är 

ändamålsenliga. De är standardiserade och det 

framgår av granskningen att de inte är 

tillräckligt anpassade för olika 

verksamhetslokalers behov, samtidigt som de 

upplevs som komplicerade att använda i såväl 

kommunens organisation, som i 

vaktmästarorganisationen.  

Vi konstaterar samtidigt att hyresvärd och 

hyresgäst är medvetna problematiken, där 

initiativ tagits till en översyn, med ambitionen 

att ha nya hyresavtal jämte 

gränsdragningslistor i funktion från år 2020. 

Finns rutiner med tillräckligt 

systemstöd för att hantera 

felanmälan och andra tjänster i 

rollen som hyresvärd/utförare? 

Delvis uppfyllt 

Bedömningen grundar vi på att åtgärder har 

vidtagits för att utveckla processer och rutiner 

avseende felanmälan. Det finns rutiner och 

lathundar för hur felanmälan ska gå till för 

hyresvärd såväl som för hyresgästen. Det finns 
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ett systemstöd för hanteringen av 

felanmälningar.  

Systemet är under utveckling, där bolaget 

behöver säkerställa att rutinerna för att regi-

strera och uppdatera faktiskt vidtagna åtgärder 

fungerar fullt ut, vilket är en förutsättning för 

en väl fungerande process för felanmälan.  

Kommunikationen behöver generellt stärkas 

mellan hyresgäst och hyresvärd, exempelvis 

vad avser felanmälan, underhållsåtgärder och 

hur resultat av skyddsronder hanteras. Som ett 

led i att reducera antalet felanmälningar 

behöver systematiken för hyresvärdens 

fastighetsrelaterade rondering utvecklas. 

Finns rutiner för att systematiskt 

följa upp och utvärdera 

felanmälan och andra tjänster 

inom ramen för rollen som 

hyresvärd/utförare? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Bedömningen grundar vi på att bolagets 

tjänster följs upp genom NKI-undersökningar 

för att mäta nöjdheten hos hyresgästen. Vi 

rekommenderar samtidigt att i exempelvis 

förvaltargruppen diskutera urval och utform-

ning av enkäten. 

Vi anser att bolaget behöver utveckla stöd att 

från verksamhetssystemet följa upp och 

analysera arbetet med felanmälan. Exempelvis 

att skapa stöd för att särskilja ärenden som av 

särskilda skäl tar över tio dagar att åtgärda, 

från sådana som normalt ska hanteras inom 

tio dagar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 165                  Dnr. KS 2019/156  

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 
näringslivsarbete

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens näringslivsarbete. 
Granskningen lämnades in till kommunfullmäktige den 29 april 2019.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019
Tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2019
Granskning av kommunstyrelsens näringslivsarbete, daterad mars 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på revisionsrapporten, samt

att överlämna svaret till kommunrevisionen och kommunfullmäktige

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
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Beslut
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Diarienummer
2019-08-20

 

KS 2019/156

 

Annat diarienummer
Annat diarienummer

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 | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

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

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 
näringslivsarbete

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens näringslivsarbete. 
Granskningen lämnades in till kommunfullmäktige den 29 april 2019.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2019
Granskning av kommunstyrelsens näringslivsarbete, daterad mars 2019

Utredning
Kommunrevisionen har granskat om:

 Det finns mål för näringslivsarbetet
 Kommunstyrelsens näringslivsarbete skapar förutsättningar för ett gott 

näringslivsklimat
 Det finns en ändamålsenlig organisation för näringslivsarbetet och som inkluderar hela 

den kommunala organisationen
 Det bedrivs aktiviteter gentemot näringslivet som stödjer kommunens utveckling
 Roller och ansvar är tydliga i den kommunala organisationen avseende 

näringslivsarbetet
 Kommunstyrelsen erhåller löpande rapportering kring näringslivsarbetet samt vidtar 

beslut om åtgärder vid behov

Samtliga kontrollmål bedöms vara uppfyllda förutom det sista. Kommunrevisionen skriver i 
sin rapport att rapportering till kommunstyrelsen sker i huvudsak i samband med behandlingen av 
delårsrapporten och årsredovisningen och då ingår i en större helhet. Näringslivsfrågor är ett prioriterat område 
vilket poängteras i kommunens styrdokument. Vi anser mot den bakgrunden att kommunstyrelsen bör följa 
upp verksamheten i större utsträckning än vad som är fallet i nuläget.
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Kommunstyrelsen har under 2019 infört en tydligare rutin för fullgörandet av styrelsens 
uppsiktsplikt över nämnder och kommunala bolag. Ledningen för samtliga nämnder och bolag 
har kallats att under året informera kommunstyrelsen om sin verksamhet. 

Ängelholms kommun äger 14% av Ängelholms Näringsliv AB, och Ängelholmshem AB äger 
4 %. Totalt förfogar därmed koncernen över 18%. Trots att kommunen endast äger en mindre 
del har kommunstyrelsen valt att behandla Ängelholms Näringsliv AB likvärdigt med det 
helägda bolaget i detta avseende och kallar bolagets ledning till kommunstyrelsen för att få 
information om verksamhet, aktuella frågor och för att ge tillfälle till dialog och information 
mellan kommunstyrelsen och bolagsledningen.

Ängelholms Näringslivs ordförande och VD informerade på kommunstyrelsens sammanträde 
den 17 april 2019 om bolagets verksamhet och presenterade en nulägesanalys.

Kommunstyrelsens näringslivsarbete är en prioriterad fråga och det finns goda strukturer och 
organisation på plats, vilket bekräftas av kommunrevisionens granskning. Den nu införda 
rutinen att kalla ledningen till kommunstyrelsen har visat sig vara ett givande arbetssätt, och 
kan enkelt utvecklas om behovet av tätare kontakter och avstämningar skulle uppstå.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på revisionsrapporten, samt

att överlämna svaret till kommunrevisionen och kommunfullmäktige
_____

Lilian Eriksson Henrik Sandén
Kommundirektör Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
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Granskning - Näringslivsarbetet

På vårt uppdrag har PWC utfört en granskning, ” Kommunens Näringslivsarbete”. 
 
Revisorerna har vid sammanträde 2019-03-13 beslutat anta föreliggande 
granskning såsom sin egen och överlämnar härmed densamma till 
Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen med beaktande av de synpunkter 
som framförs i rapporten. 

 
Med anledning av de synpunkter som framförs ovan önskar revisorerna svar 
med kommentarer från Kommunstyrelsen senast 2019-05-31 

 
Ängelholms kommuns revisorer 
 
 
Ragnar Steen 
Sammankallande (föregående mandatperiod) 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
En grundförutsättning för en kommuns utveckling är ekonomisk tillväxt. Det privata 

näringslivet är en central part för tillväxt, utveckling och sysselsättningen i kommunen. 

Ett växande näringsliv präglas av ett inflöde av nya företag och förnyelse inom det 

befintliga näringslivet. Kommunen kan påverka och ta beslut som bygger och stärker 

företagandet. Framgångsfaktorer för ett bra företagsklimat är bland annat att:  

 Skapa politisk enighet om näringslivsfrågorna och visa tydligt ledarskap, vilket ger 

förutsägbarhet för företagen.  

 Erbjuda hög kommunal servicenivå: bra bemötande, korta ledtider för beslut, 

lättillgänglig information och strukturerad dialog med företagen. 

Enligt Svensk Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner ligger 

Ängelholms kommun på placering 21 vilket är 11 placeringar bättre än 2017. Utifrån risk- 

och väsentlighetsanalysen har kommunens revisorer valt att granska arbetet avseende 

näringslivsverksamheten.  

1.2. Revisionsfråga 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga - bedriver kommunstyrelsen ett 

ändamålsenligt näringslivsarbete? 

1.3. Revisionskriterier 
 Kommunstyrelsens reglemente 

 Budget år 2018 

 Relevanta styrdokument inom området 

1.4. Kontrollmål 
 Det finns mål för näringslivsarbetet 

 Kommunstyrelsens näringslivsarbete skapar förutsättningar för ett gott 

näringslivsklimat  

 Det finns en ändamålsenlig organisation för näringslivsarbetet och som inkluderar 

hela den kommunala organisationen 

 Det bedrivs aktiviteter gentemot näringslivet som stödjer kommunens utveckling 

 Roller och ansvar är tydliga i den kommunala organisationen avseende 

näringslivsarbetet 

 Kommunstyrelsen erhåller löpande rapportering kring näringslivsarbetet samt vidtar 

beslut om åtgärder vid behov  
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1.5. Avgränsning 
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Granskningen avser år 2018. 

1.6. Metod 
Intervjuer har genomförts med representanter för kommunstyrelsen, tjänstemän på 

kommunen, tjänstemän på Ängelholms Näringslivs AB samt representanter för 

näringslivet. Vidare har relevant dokumentation gåtts igenom. 

Rapporten är sakgranskad av kommundirektören och verkställande direktören på 

Ängelholms Näringslivs AB. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Det finns mål för näringslivsarbetet 
2.1.1. Iakttagelser 

Av Kraftsamling Ängelholm Vision 2.0 framgår att av åtta mål har sex bäring på 

utveckling av kommunens attraktivitet och näringsliv: 

 En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt och ett profilområde för 

”kunskapsstaden” 

 Ängelholm som del av Familjen Helsingborg och Öresundsregionen ska utvecklas som 

en attraktiv ort för boende och med egen dynamisk arbetsmarknad 

 Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgöra en avgörande faktor för utveckling 

av det befintliga näringslivet och etablering av nya företag 

 En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska ske genom tillkomsten av 

nya företag 

 Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag producerar varor och tjänster med ett 

omfattande kunskapsinnehåll och därmed kommer högre upp i värdekedjan. För det 

krävs allt fler kvalificerade befattningar 

 Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restauranger och handel ska utvecklas snabbare 

än branschen på riksnivå 

Av framtidsförklaring Ängelholms kommun 2015-2018, antagen av kommunfullmäktige 

2015 § 145, framgår följande: 

Starkt företagsklimat för fler jobb 
Ängelholm ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Sverige. Företagen i 
Ängelholms kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl 
näringslivet som kommunen. Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, 
Ängelholms kommun och Ängelholms näringsliv AB för att kunna fortsätta 
utveckla företagsklimatet. Kommunen ska ständigt sträva efter effektiv 
handläggning och rättssäker myndighetsutövning till rimliga avgifter. 
 
Ängelholms kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt 
kunna tillgodose företag som vill etablera sig här. Ängelholms kommun ska ha 
ett ökat fokus på det proaktiva arbetet med att locka nya företag till Ängelholm. 
Ängelholms näringsliv AB ska stärkas för att kunna prioritera detta viktiga 
arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i Ängelholms 
marknadsföring. 

 

I Ängelholms Näringslivs AB:s affärsplan framgår att deras mål bygger på Vision för 

Ängelholm 2020 (Kraftsamling 2.0), ÖP 2035. Av bolagets vision framgår följande: 

Ängelholms kommun är en attraktiv investeringsplats som utmärks av sitt 

strategiska läge, utmärkta infrastruktur och det bästa klimatet för 

företagsamma människor. Här växer och utvecklas näringslivet i kontinuerlig 

dialog och samarbete med Ängelholms kommun  
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Ängelholms Näringsliv AB har följande affärsidé: 

Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, 

förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt 

i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för 

nyföretagande. Vårt arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och 

destination. 

Ängelholms Näringsliv AB har brutit ner målen till övergripande mål inom Affärsområdet  

- Näringslivsutveckling:  

 Privata arbetsplatser per 1000 invånare ska öka med 1 % 2018 

 Antalet nya företag per 1000 invånare ska öka med 3 % 2018 

Under området näringslivsutveckling finns ytterligare en nedbrytning i delområden: 

 Företagsservice 

 Utveckling av Ängelholms som företagsplats 

 Investeringsfrämjande åtgärder finns även ytterligare nedbrytning till: 

Under respektive delområde beskrivs: arbetet består i huvudsak av och Mål 2018. 

De intervjuade anser att målen är tydliga för hur kommunen och dess näringsliv ska 

utvecklas. Det poängteras att det är viktigt att kommunen och bolaget agerar tillsammans 

för att uppnå full effekt i arbetet, dvs bolaget och kommunen får inte bli ”motparter”, som 

någon av de intervjuade uttryckte det. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns mål för kommunstyrelsens näringslivsarbete. Detta grundar vi på 

att det i Kraftsamling 2.0 framgår en tydlig markering, att arbetet för att skapa 

förutsättningar för näringslivet, är i fokus inom kommunen. Vi anser också att det finns 

en genomgående ”röd tråd” i styrningen från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

och Ängelholms Näringsliv AB styrning av verksamheten.    

2.2. Kommunstyrelsens näringslivsarbete skapar 
förutsättningar för ett gott näringslivsklimat  

2.2.1. Iakttagelser 

Den inriktning som beskrivs i kommunens och bolagets styrdokument ska skapa 

förutsättningar för ett bra näringslivsklimat. Dock påpekas i flera av intervjuerna det 

faktum att bara för att det står i styrdokumenten innebär detta inte per automatik att allt 

genomförs. Det är därför av största vikt att det sker en regelbunden uppföljning av 

verksamheten för att se att verksamheten utvecklas i den riktning som anges i 

styrdokumenten. 

Myndighetsfunktionen på kommunen har arbetat med ett projekt ”Förenkla helt enkelt” 

som är en utbildning, som sker i SKL:s regi, som syftar att förbättra kontakten mellan 
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företag och kommun inom myndighetssidan. Det finns en lotsfunktion på kommunen som 

ska underlätta för företagare när de tar den första kontakten med kommunen i 

myndighetsfrågor, då samlas de kompetenser som behövs för att svara på eventuella 

frågor.  

Det rent operativa arbetet, myndighetsutövning exkluderat, gentemot näringslivet sker till 

stor del i Ängelholms Näringsliv AB regi. De genomför en rad aktiviteter från bolaget för 

att fånga in viktiga signaler och som sen förmedlas vidare till kommunens representanter. 

Det påpekas att rapporteringen mellan kommun och bolag kan förbättras för att 

ytterligare säkerställa att verksamheten bedrivs med rätt inriktning, samtidigt så äger 

kommunen 14 % bolaget, men samtidigt så står kommunen för stor del av finansieringen 

av verksamheten.  

Det område som de flesta tar upp som ett utvecklingsområde är den fysiska planeringen 

som inte ligger i fas med kommunens intentioner. Det behövs mer planlagd mark för både 

befintligt näringsliv och för att kunna ta emot företag som vill etablera sig i kommunen. 

Med tanke på kommunens geografiska läge mellan två storstadsregioner och goda 

kommunikationsmöjligheter så finns möjligheten att locka företag att etablera sig i 

kommunen.  

Enligt de intervjuade så eftersträvar kommunen att skapa förutsättningar att utveckla 

tjänsteproducerande företag. För att detta ska kunna ske så måste det skapas 

förutsättningar för detta i centrala Ängelholm och där det är nära till kommunikationer, 

enligt de intervjuade. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till största delen skapar förutsättningar för ett gott 

näringslivsklimat. Det som kan utvecklas är den fysiska planeringen och en större 

markberedskap samt en plan på hur de tjänsteproducerande företagen ska kunna etablera 

sig och utveckla sin verksamhet. 

2.3. Det finns en ändamålsenlig organisation för 
näringslivsarbetet och som inkluderar hela den 
kommunala organisationen 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens den nämnd som fullgör 

kommunens uppgifter inom näringslivs- och destinationsfrågor, inklusive åtgärder för att 

allmänt främja näringslivet i kommunen. Representanter från kommunstyrelsen sitter 

även i Ängelholms Näringsliv AB styrelse samt kommundirektören är adjungerad i 

styrelsen.  

Av Ängelholm Näringslivs AB:s bolagsordning framgår att: 

”Bolaget skall främja utvecklingen av befintligt näringsliv inklusive 

besöksnäring och handel i Ängelholm samt verka för tillkomsten av nya företag 

och för utveckling av stadskärnan. Vidare skall bolaget i samråd med 

Ängelholms kommun svara för viss marknadsföring av Ängelholm samt i övrigt 

idka härmed förenlig verksamhet.” 
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Näringslivet har majoritet i styrelsen. Ängelholms Näringslivs AB har 7 personer anställda 

och omsätter 8,3 mnkr. Kommunen bidrar med 4,8 mnkr (58 % av omsättningen), 

verksamhetsintäkter på 2,1 mnkr och serviceavgifter från företagskunder på 1,4 mnkr. I 

intervjuerna framkommer att kommunens inflyttande inte till alla delar står i proportion 

till det bidrag som kommunen står för. Om det är ytterligare insatser eller aktiviteter som 

ska ske så riktas alltid frågan till kommunen. Här påtalas att även näringslivet behöver ta 

ett större ekonomiskt ansvar då det även ska gynna dem på sikt.  

Kommunen ansvar är den fysiska planeringen och myndighetsutövningen gentemot 

näringslivet. De har också, som beskrivits ovan, arbetat med att utveckla relationen med 

näringslivet. 

Ängelholms Näringsliv AB är det organ som bedriver det operativa arbetet mot 

kommunens näringsliv med olika aktiviteter.  

Personal från Ängelholms Näringsliv AB ingår i diverse nätverk i kommunen. En 

medarbetare från bolaget har även del av sin tjänst på arbetsmarknadsenheten på 

kommunen. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig organisation för näringslivsarbetet och som 

inkluderar hela den kommunala organisationen. Vi grundar bedömningen på att finns en 

uppdelning mellan kommunen och bolagets ansvar. Kommunen svarar för 

myndighetsutövningen gentemot företag och den fysiska planeringen. Bolaget svarar för 

att skapa nätverk och bedriva aktiviteter som är riktade till företagare i kommunen.  

2.4. Det bedrivs aktiviteter gentemot näringsliv som 
stödjer kommunens utveckling 

2.4.1. Iakttagelser 

I kommunen är det framförallt företagslotsen som arbetar med frågor som riktar sig 

gentemot näringslivet och detta arbete är mycket inriktat på myndighetsutövning och 

tillståndsgivning. Det som kan utvecklas, vilket även beskrivits ovan, är den fysiska 

planeringen som är en viktig grund för att kommunens befintliga näringsliv ska kunna 

utvecklas men även för att attrahera nya företag. 

Representanter för både kommunen och Ängelholms Näringsliv AB gör regelbundna 

företagsbesök. I samband med dessa besök har de med sig ett frågebatteri och ställer 

frågor till företagarna, bland annat om de har möjlighet att ta emot någon person som står 

långt från arbetsmarknaden. 

Andra aktiviteter som bedrivs är: 

 Soppluncher 

 Frukostmöte 

 Deltagande i olika nätverk, bland annat Familjen Helsingborg 

 Företagsmässan  

 Företagardagar 

 Utbildningar 
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På ovanstående aktiveter är både representanter från bolaget och kommunen med. 

Det som framkommer i intervjuerna är att flera aktiviteter har en kärna av trogna 

deltagare, samtidigt påpekas vikten av att ha relationer till alla företag i kommunen.   

Företag som vill etablera sig i kommunen går oftast via kommunens kanaler, medan de 

etablerade företagen i större utsträckning går via Ängelholms Näringsliv AB. Till delar så 

fungerar Ängelholms Näringsliv AB som en länk mellan kommunen och näringslivet. 

2.4.2. Bedömning  

Vi bedömer att det bedrivs aktiviteter gentemot näringsliv som stödjer kommunens 

utveckling. Vi grundar vår bedömning på att kommun ansvarar för myndighetsutövningen 

medan Ängelholms Näringsliv AB bedriver mer utåtriktade aktiviteter gentemot 

näringslivet. Vi vill poängtera att det är viktigt att fånga in även företagare som inte är 

med på de aktiviteter som bedrivs.   

2.5. Roller och ansvar är tydligt i den kommunala 
organisationen avseende näringslivsarbetet 

2.5.1. Iakttagelser 

Till största del upplevs roller och ansvar som tydliga i den kommunala organisationen. 

Det som framkommer är att även näringslivet kan ta ett större ansvar för utvecklingen, 

men det krävs både engagemang och idéer för detta. Näringslivet kan ”inte bara sitta på 

läktaren” som någon av de intervjuade uttryckte det. Även de intervjuade 

representanterna från näringslivet instämmer i att de kan ta ett större ansvar. Utvecklas 

kommunens näringsliv så gynnas även de enskilda företagen.  

Några av de intervjuade ger uttryck för att Ängelholms Näringsliv AB kan integreras mer i 

kommunens verksamhet och att avstämningarna mellan bolag och kommun kan öka. 

Samtidigt påpekas att kommunens inflytande över bolagets verksamhet inte står i 

proportion till del av finansiering som kommunen svarar för.   

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att roller och ansvar är tydligt i den kommunal organisation avseende 

näringslivsarbetet. Vi grundar vår bedömning på att ansvaret är uppdelat mellan 

kommunen och Ängelholms Näringsliv AB och som beskrivits ovan. Samtidigt anser vi att 

kommunen måste kunna ställa krav på bolagets verksamhet och hur verksamhet ska 

bedrivas utifrån kommunens andel av finansieringen. 

2.6. Kommunstyrelsen erhåller en löpande 
rapportering kring näringslivsarbetet samt 
vidtar beslut om åtgärder vid behov  

2.6.1. Iakttagelser 

Den löpande rapportering som sker till kommunstyrelsen är i samband med delårsrapport 

och årsredovisning där fullmäktiges mål följs upp. Merparten av de intervjuade anser att 

uppföljningen av verksamheten i kommunstyrelsen kan förbättras. I samband med 

granskningen har vi tagit del av presentationer som VD:en för Ängelholms Näringsliv AB 
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har upprättat och redovisat i olika sammanhang där bolagets verksamhet beskrivs och 

följs upp. 

2.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen endast till delar erhåller en löpande rapportering kring 

näringslivsarbetet. Vi grundar bedömningen på att rapportering till kommunstyrelsen 

sker i huvudsak i samband med behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen 

och då ingår i en större helhet. Näringslivsfrågor är ett prioriterat område vilket 

poängteras i kommunens styrdokument. Vi anser mot den bakgrunden att 

kommunstyrelsen bör följa upp verksamheten i större utsträckning än vad som fallet i 

nuläget. 
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3. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsens i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt 

näringslivsarbete. Vi grundar vår bedömning på att det finns mål för näringslivsarbetet 

och som är styrande för verksamheten. Det finns en ändamålsenlig organisation samt 

roller och ansvar är tydligt definierat och fördelat mellan kommunen och Ängelholms 

Näringsliv AB. De delar som kan utvecklas är framförhållningen i den fysiska planeringen 

och uppföljningen av verksamheten.   

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Det finns mål för 
näringslivsarbetet 

 

Uppfyllt  

Vi bedömer att det finns mål för 

kommunstyrelsens näringslivsarbete. Detta 

grundar vi på att i Kraftsamling 2.0 framgår en 

tydlig markering att arbetet för att skapa 

förutsättningar för näringslivet är i fokus i 

kommunen. Det finns en genomgående ”röd 

tråd” i styrningen från kommunfullmäktige till 

kommunstyrelsen och Ängelholms Näringsliv 

AB styrning av verksamheten.    

Kommunstyrelsens 
näringslivsarbete skapar 
förutsättningar för ett gott 
näringslivsklimat  

 

Uppfyllt  

Vi bedömer att kommunstyrelsen till största 

delen skapar förutsättningar för ett gott 

näringslivsklimat. Det som kan utvecklas är 

den fysiska planeringen och en större 

markberedskap samt en plan på hur de 

tjänsteproducerande företagen ska kunna 

etablera sig och utveckla sin verksamhet. 

Det finns en ändamålsenlig 
organisation för 
näringslivsarbetet och som 
inkluderar hela den kommunala 
organisationen 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig 

organisation för näringslivsarbetet och som 

inkludera hela den kommunala 

organisationen. Vi grundar bedömningen på 

att det finns en uppdelning mellan kommunen 

och bolagets ansvar.  

Det bedrivs aktiviteter gentemot 
näringsliv som stödjer 
kommunens utveckling 

 

Uppfyllt  

Vi bedömer att det bedrivs aktiviteter 

gentemot näringsliv som stödjer kommunens 

utveckling. Vi grundar vår bedömning på att 

kommun ansvarar för myndighetsutövningen 
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medan Ängelholms Näringsliv AB bedriver 

mer utåtriktade aktiviteter gentemot 

näringslivet. Vi vill poängtera att det är viktigt 

att fånga in även företagare som inte är med på 

de aktiviteter som bedrivs.   

Roller och ansvar är tydligt i den 
kommunala organisationen 
avseende näringslivsarbetet 

 

Uppfyllt  

Vi bedömer att roller och ansvar är tydligt i 

den kommunal organisation avseende 

näringslivsarbetet. Vi grundar vår bedömning 

på att ansvaret är uppdelat mellan kommunen 

och Ängelholms Näringsliv AB. Samtidigt 

måste kommunen kunna ställa krav på 

verksamheten utifrån den finansiering som 

kommunen svarar för. 

Kommunstyrelsen erhåller en 
löpande rapportering kring 
näringslivsarbetet samt vidtar 
beslut om åtgärder vid behov  

 

Ej uppfyllt  

Vi bedömer att kommunstyrelsen endast till 

delar erhåller en löpande rapportering kring 

näringslivsarbetet. Vi grundar bedömningen 

på att rapportering till kommunstyrelsen sker i 

huvudsak i samband med behandlingen av 

delårsrapporten och årsredovisningen och då 

ingår i en större helhet. Näringslivsfrågor är 

ett prioriterat område vilket poängteras i 

kommunens styrdokument. Vi anser mot den 

bakgrunden att kommunstyrelsen bör följa 

upp verksamheten i större utsträckning än vad 

som är fallet i nuläget. 

 

3.2. Rekommendationer 
 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen och Ängelholms Näringsliv AB stämmer av  

vad kommun kan förvänta sig av bolaget för den del som kommunen finansierar, för 

att på så sätt undvika ett eventuellt förväntansgap mellan parterna. 

 Uppföljning av arbetet som kommunen och Ängelholms Näringsliv AB bedriver mot 

näringslivet kan med fördel ske mer regelbundet för att kommunstyrelsen ska få 

information om  av att verksamheten utvecklas i den riktning som vision, mål och 

planer anger.   
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2019-03-13   

   

Carl-Gustaf Folkeson 

Uppdragsledare 

 

 Pär Sturesson 

Projektledare 
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Interpellation om återplantering 

 

Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner 

 

Ofta i samband med nybyggnation i vår växande kommun, så får grönskan maka på sig. Trädfällning 

är vanligt i sammanhanget och som följd minskar antalet träd successivt i Ängelholms tätort, liksom i 

övriga av kommunens tätorter. Dock hänvisas ofta i dessa sammanhang till att fällda träd kommer att 

återplanteras på annan plats. Men vad gäller egentligen och vad sker konkret? 

Ängelholm har en trädplan** från 2010 som får antas gälla fortfarande, eftersom den finns tillgänglig 

på kommunens hemsida. I denna plan finns ett stycke på sidan 17 om ”Återplanteringspolicy”. Här 

står dock endast att en sådan policy bör finnas och att policyn bör säga att man för borttaget träd bör 

ersätta med 2 nya träd som når likvärdig storlek.   

 

Med anledning härav har jag ett par frågor: 

 Är trädplanen från 2010 det mest aktuella dokument som kommunen har gällande 

återplantering? 

 Har Ängelholms kommun på senare år levt upp till att återplantera 2 träd för varje borttaget 

träd, eller hur ser återplanteringsgraden ut relativt de träd som fällts? 

 Med tanke på det stora antal byggprojekt som förväntas starta inom kommunen de 

närmaste åren, hur ser du på möjligheterna att vi kan nå en återplantering av fällda träd som 

åtminstone inte minskar antalet träd i kommunens tätorter? 

 

För Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 190922 

 

Patrik Ohlsson 

 

 

** Länk till trädplanen: 

https://www.engelholm.se/download/18.622edfe7162c73c362ec2a/1524205265577/Trädplan%202

010.pdf 
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Svar på interpellation från Patrik Ohlsson (SD) om återplantering

Patrick Ohlsson (SD) har lämnat in en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Tomas Fjellner (M):

I interpellationen finns följande frågor:

1. Är trädplanen från 2010 det mest aktuella dokument som kommunen har gällande 
återplantering ? 

Svar:  Ja, det är Ängelholms kommuns enda dokument som specifikt handlar om 
återplantering av träd. 

2. Har Ängelholms kommun på senare år levt upp till att återplantera 2 träd för varje 
borttaget träd, eller hur ser återplanteringsgraden ut relativt de träd som fällts?

Svar: Kommunen jobbar aktivt med att återplantera två träd för varje som fälls. Exempel 
i nutid på krav om återplantering, enligt denna princip, är exploateringsavtalet med 
Hälsostaden gällande Hälsohotellet.

3. Med tanke på det stora antal byggprojekt som förväntas starta inom kommunen de 
närmaste åren, hur ser du på möjligheterna att vi kan nå en återplantering av fällda träd 
som åtminstone inte minskar antalet träd i kommunens tätorter?

Svar: Generellt är nämndens inställning till trädfällning mycket restriktiv och en 
bedömning görs i varje enskilt fall. Ibland är det dock ofrånkomligt att undvika 
trädfällning. I dessa fall ser jag att vi har goda möjligheter till återplantering, kopplat till 
kommunens projekt, eftersom verksamheten bevakar detta i tidigt skede i projekten. I 
verksamhetens egna projekt är alltid nyplantering och återplantering, enligt principen 1:2, 
på agendan. I de fall där återplantering inte är möjligt inom berörd yta (t ex p g a 
begränsat fysiskt utrymme) planteras träden på annan mark i kommunen. 

Tomas Fjellner
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

 
Tomas Fjellner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-17

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOS § 75                  Dnr   NOS 2019/10  

Ej verkställda beslut

Ärendebeskrivning
Varje kvartal redovisas icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa, daterat den 30 augusti 2019
Bilaga 1. Ej verkställda beslut kvartal 2, 2019

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2, 2019

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

_____

Beslutet expedieras till:
Revisorer 
Kommunfullmäktige
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Planeringschef
Ulrika Wattman
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Ej verkställda beslut kvartal 2, 2019

Ärendebeskrivning
Varje kvartal redovisas icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Hälsa, daterat den 30 augusti 2019
Bilaga 1. Ej verkställda beslut kvartal 2, 2019

Utredning
Under kvartal 2, 2019 har man inom verksamheten för äldreomsorg inte kunnat verkställa 
beslut om särskilt boende enligt SoL, i 17 ärenden. Besluten är fattade under januari, februari 
och mars månad 2019. Det är andra kvartalet i följd som kommunen rapporterar att vi inte har 
kunnat verkställa beslut om särskilt boende enligt SoL till IVO. Kommunen riskerar därmed 
att beläggas med särskild avgift. 

Verksamheten för funktionsstöd har inte kunnat verkställa 2 beslut om bostad med särskild 
service enligt LSS, 2 beslut om korttidsvistelse enligt LSS och 1 beslut om särskilt boende 
enligt SoL. Kommunen riskerar särskild avgift på beslut om bostad med särskild service enligt 
LSS med beslutsdatum 2018-01-31 och 2019-04-30 samt korttidsvistelse enligt LSS med 
beslutsdatum 2018-10-19.

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2, 2019
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  NOS  
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

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

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

_____

Susann Pettersson Ulrika Wattman
Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Revisorer 
Kommunfullmäktige
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Verksamhet Rapporterin
g avser - 
kvartal 2 

2019

Datum för 
gynnande 

beslut 

Datum för 
avbrott i 

verkställigh
et - längre 
än 3 mån

Datum för 
verkställighet 

om rapport 
avser tidigare 
rapporterad ej 

verkställt 
beslut

Ärende som 
avslutas utan 

att verkställas - 
datum och 

orsak

Typ av insats enligt LSS/bistånd enligt 
SoL som beslutet avser 

Orsak - Övriga upplysningar i ärendet

Funktionsstöd 2 2018-01-31 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist saknar lämplig lägenhet.
Funktionsstöd 2 2018-02-01 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till 2 erbj. 180423 och 181128, tackat ja 190715, inflytt 190901.
Funktionsstöd 2 2018-04-05 Bostad med särskild service 9:9 LSS Möte med den enskild 180521, bor på gruppbostad i annan kommun
Funktionsstöd 2 2018-04-30 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat ja till erbj. lägenhet 190619, inflytt 190901
Funktionsstöd 2 2018-10-19 Korttidsvistelse 9:6 LSS i stödfamilj Resursbrist saknas lämplig uppdragstagare, intern annons inom kommunen utan resultat.
Funktionsstöd 2 2019-02-15 Korttidsvistelse 9:6 LSS i stödfamilj Resursbrist saknas lämplig uppdragstagare, intern annons inom kommunen utan resultat.
Funktionsstöd 2 2018-06-18 2019-01-03 Daglig sysselsättning SoL Avslutas på den enskildes egen begäran.
Funktionsstöd 2 2018-05-16 2019-05-20 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avslutas på den enskildes egen begäran.
Funktionsstöd 2 2018-11-13 2019-06-10 Kontaktperson 9:4 LSS
Funktionsstöd 2 2018-07-27 2019-06-01 Särskilt boende enl SoL

Äldreomsorg 2 2018-11-21 2019-07-19 Särskilt boende enl SoL
Äldreomsorg 2 2018-11-07 2019-07-11 Särskilt boende enl SoL
Äldreomsorg 2 2018-11-07 2019-01-02 Särskilt boende enl SoL Brukaren avliden 20190102.
Äldreomsorg 2 2018-12-07 2019-05-07 Särskilt boende enl SoL Tackade nej till aviseringen.
Äldreomsorg 2 2018-12-19 2019-05-10 Särskilt boende enl SoL Tackade nej till aviseringen.
Äldreomsorg 2 2018-12-20 2019-05-27 Särskilt boende enl SoL Tackade nej till aviseringen.
Äldreomsorg 2 2018-12-21 2019-04-25 Särskilt boende enl SoL Tackade nej till aviseringen.
Äldreomsorg 2 2019-01-03 2019-06-07 Särskilt boende enl SoL Tackade nej till aviseringen
Äldreomsorg 2 2019-01-04 2019-06-03 Särskilt boende enl SoL
Äldreomsorg 2 2019-01-04 2019-06-03 Särskilt boende enl SoL Blev aviserad vårdboende / parboende men tackad nej 190603.
Äldreomsorg 2 2019-01-09 2019-08-19 Särskilt boende enl SoL Blev aviserad vårdboende och tackade ja 190819
Äldreomsorg 2 2019-01-09 Särskilt boende enl SoL Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-01-10 Särskilt boende enl SoL Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-01-17 2019-08-15 Särskilt boende enl SoL Brukaren svårt sjuk i livets slutskede, kan ej flytta till säbo
Äldreomsorg 2 2019-01-17 2019-08-22 Särskilt boende enl SoL
Äldreomsorg 2 2019-01-21 2019-06-13 Särskilt boende enl SoL Brukaren avliden 190613.
Äldreomsorg 2 2019-01-23 2019-06-26
Äldreomsorg 2 2019-01-31 2019-06-13
Äldreomsorg 2 2019-02-01 2019-05-22 Tackade nej till aviseringen 190522.
Äldreomsorg 2 2019-02-04 2019-07-05
Äldreomsorg 2 2019-02-04 2019-05-22
Äldreomsorg 2 2019-02-05 2019-08-21
Äldreomsorg 2 2019-02-06 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-02-06 Resursbrist skanar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-02-18 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-02-25 2019-06-07
Äldreomsorg 2 2019-02-26 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-02-26 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-02-27 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-02-27 2019-07-09
Äldreomsorg 2 2019-02-28 Resursbrist saknar ledig bostad. Vårdboende.
Äldreomsorg 2 2019-03-05 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-03-07 2019-07-31
Äldreomsorg 2 2019-03-08 2019-06-25
Äldreomsorg 2 2019-03-11 Resursbrist saknar ledig bostad. Vårdboende.
Äldreomsorg 2 2019-03-12 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-03-13 2019-07-24
Äldreomsorg 2 2019-03-14 2019-07-09
Äldreomsorg 2 2019-03-19 2019-07-08
Äldreomsorg 2 2019-03-19 2019-06-28
Äldreomsorg 2 2019-03-20 Resursbrist saknar ledig bostad. Vårdboende.
Äldreomsorg 2 2019-03-20 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-03-22 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-03-28 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
Äldreomsorg 2 2019-03-29 Resursbrist saknar ledig bostad. Demensboende.
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Granskning av brandskyddsarbetet inom 
äldreboenden 

På vårt uppdrag har PWC utfört en granskning avseende brandskydd inom 
äldreboende. 
 
Revisorerna har vid sammanträde 2019-09-18 beslutat anta föreliggande 
granskning såsom sin egen och överlämnar härmed densamma till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnden för omsorg och stöd. 
 
Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar 
revisorerna svar från nämnden för omsorg och stöd senast den 29 november. 
 
Ängelholms kommuns revisorer 
 
 
Bengt Sävström 
sammankallande     
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har PwC genom-

fört en uppföljande granskning av brandskyddsarbetet. Efter genomförd revision bedö-

mer vi att nämnden för omsorg och stöd i allt väsentligt har vidtagit åtgärder utifrån de 

bedömningar och ställningstaganden som skedde i granskningsrapporten från år 2011. 

Vår revisionella bedömning grundar sig på vidtagna åtgärder utifrån följande ställnings-

tagande i föregående revisionsrapport: 

Ställningstagande Tillräckliga åtgärder 

Brandskyddsfrågorna behöver lyftas till nämndsnivå för att ge förutsätt-

ningar för ett ökat fokus på ett proaktivt systematiskt brandskyddsar-

bete där åtgärder vidtas löpande. 

 

Styrning och särskilt uppföljning av brandskyddsarbetet behöver 

komma igång, uppföljning och utvärdering sker inte aktivt, vilket i sin tur 

bidrar till att arbetsuppgifterna inte prioriteras av medarbetarna. 

 

Grundutbildningen i brandskyddsarbete behöver kompletteras, tid be-

höver avsättas i verksamheterna och brandövningar genomföras.  

 

Delegationer från dåvarande socialnämnden till förvaltningschef behö-

ver upprättas. 

 

Personalens agerande på de särskilda boendena är särskilt viktigt för 

ett fungerande brandskyddsarbete och ett skäligt brandskydd. 

 

 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår uppföljande granskning lämnar vi föl-

jande rekommendationer: 

 Vi rekommenderar nämnden för omsorg och stöd att utveckla sitt arbete med 

att kontinuerligt följa upp det systematiska brandskyddsarbetet för att på så 

sätt ge ett ökat fokus på frågan.  
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 Utöver vad som framkommit i vår uppföljning vill vi uppmärksamma kom-

munstyrelsen på behovet av att uppdatera nuvarande brandskyddspolicy 

från år 2005. 

 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska ägare och nyttjanderättshavare 

ha ett skäligt brandskydd. Kommunen bedriver äldreomsorg, bl a med äldreboende där 

brandskyddet ska vara tillfredsställande. Det kan finnas problem med att de boende på 

äldreboenden inte själva kan sätta sig i säkerhet vid brand, vilket ställer krav på perso-

nalen att kunna agera rätt i händelse av brand eller annan orsak till utrymning. 

I samband med revisionens tidigare granskning år 2011 gjordes bedömningen att då-

varande socialnämnden hade en bristfällig intern kontroll avseende sitt ansvar för ett 

skäligt brandskydd inom äldreboenden. 

Denna bedömning gjorde utifrån följande ställningstaganden: 

 Brandskyddsfrågorna behöver lyftas till nämndsnivå för att ge förutsättningar för 

ett ökat fokus på ett proaktivt systematiskt brandskyddsarbete där åtgärder vid-

tas löpande. 

 Styrning och särskilt uppföljning av brandskyddsarbetet behöver komma igång, 

uppföljning och utvärdering sker inte aktivt, vilket i sin tur bidrar till att arbets-

uppgifterna inte prioriteras av medarbetarna.  

 Grundutbildningen i brandskyddsarbete behöver kompletteras, tid behöver av-

sättas i verksamheterna och brandövningar genomföras.  

 Delegationer från dåvarande socialnämnden till förvaltningschef behöver upp-

rättas. 

 Personalens agerande på de särskilda boendena är särskilt viktigt för ett funge-

rande brandskyddsarbete och ett skäligt brandskydd. 

1.2. Revisionsfråga 

Vilka åtgärder har nämnden för omsorg och stöd vidtagit utifrån de bedömningar och 

ställningstaganden som skedde i granskningsrapporten från år 2011? 

1.3. Avgränsning 

Förstudien avser revisionsåret 2019 och är avgränsad till den revisionsrapport som 

avlämnades år 2011. 
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1.4. Metod 

Inom ramen för uppföljningen har intervju skett med ordförande för nämnden för om-

sorg och stöd, chef huvuduppdrag hälsa samt säkerhetschef. Vidare har även relevant 

dokumentation granskats såsom bland annat delegationsordning, gränsdragningslista 

och mall för brandskyddspärm. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.  
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 Iakttagelser och 

bedömningar 
2.1. Inledning 

I avsnitt 2.2 och 2.3 nedan redovisas inledningsvis de iakttagelser och bedömningar som fram-

kom i revisionens granskning av brandskydd på äldreboenden år 2011. I avsnitt 2.4 och följande 

avsnitt redovisas de åtgärder som vidtagits efter granskningen samt våra bedömningar. 

2.2. Slutsatser från granskningen år 2011 

Under år 2011 genomfördes en granskning av brandskyddsarbetet inom äldreboen-

dena (numera benämns dessa som särskilda boenden) i Ängelholms kommun. Av 

granskningen framkom att dåvarande socialnämnden hade en bristfällig intern kontroll 

kopplat till sitt ansvar för ett skäligt brandskydd inom äldreboendena. Eftersom de bo-

ende är beroende av personalens agerande ställer detta höga krav på ett fungerande 

brandskyddsarbete och ett skäligt brandskydd. 

Granskningen från år 2011 visade vidare på att det brandskyddsarbete som fanns be-

hövde utvecklas. Frågorna kring brandskydd lyftes inte till nämnden. Behov fanns av 

komplettering av brandskyddsarbete samt att de övningar som genomfördes behövde 

integreras i det dagliga arbetet med brandskyddet. Vidare framkom att det inte fanns 

utrymme för brandskyddsansvariga samt brandskyddskontrollanter att arbeta med 

brandskyddsfrågor. Granskningen visade dessutom att det saknades delegation av 

ansvar från nämnden till förvaltningschef.  

Granskningen visade även att arbetet med brandskydd behövdes bli mer levande i 

socialnämnden och förvaltningen. I protokollgranskningen fanns endast noterat beslut 

om brandskyddsutbildning och behandling av ett förslag på policy om automatiska 

brandlarm. I granskningen framhölls att när uppföljning och utvärdering inte sker aktivt 

bidrar det till att medarbetaren istället väljer att prioritera andra arbetsuppgifter. Därmed 

prioriteras inte brandskyddsarbetet i den utsträckning som krävs.   

I den tidigare genomförda granskningen valde revisorerna sammanfattningsvis att 

framlägga följande rekommendationer/noterade brister:  

- att brandskyddsarbetet behövde utvecklas 

- att brandskyddsfrågorna behövde lyftas till nämndsnivå 

- att styrning och särskilt uppföljning av brandskyddsarbetet behövde komma 

igång, uppföljning och utvärdering skedde inte aktivt, vilket i sin tur bidrog till att 

arbetsuppgifterna inte prioriterades av medarbetarna  

- att grundutbildningen behövde kompletteras, tid behövde avsättas ute i verk-

samheterna och lärande övningar behövde bli en naturlig del i brandskyddsar-

betet 
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- att delegationer från socialnämnden till förvaltningschef behövde komma till 

stånd och behövde vara mer levande i socialnämnden och i förvaltningen. 

De förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun behandlade och godkände rap-

porten 2011-09-07 och beslutade att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, räddningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden för kän-

nedom. Revisorerna begärde att socialnämnden skulle inkomma med svar på rappor-

ten utifrån nedanstående frågor:  

- Har socialnämnden en tillräcklig intern kontroll för sitt ansvar för ett skäligt 

brandskydd inom äldreomsorgen? 

- Är nämndens styrdokument för arbetet med brandskydd aktuella och relevanta?  

- Hur säkerställer socialnämnden att organisationen känner till och efterlever an-

tagna styrdokument? 

- Hur är ansvarsfördelningen tydliggjord och dokumenterad? 

2.3. Nämndens svar och åtaganden 

Socialnämnden inkom med svar på revisionens frågor och lämnade kommentarer till 

noterade brister vid sitt sammanträde 2011-11-08, § 288. Nedan avsnitt är strukturerat 

enligt de rubriker som socialnämnden valde att avlägga sitt svar till revisionen. 

2.3.1. Intern kontroll 

Nämnden angav i sitt svar att det påvisades flera defekter efter räddningstjänstens 

tillsyner i de brandskyddspärmar som fanns. Under våren och hösten 2011 togs kon-

takt med räddningstjänsten och utifrån uppdaterat tillsynsprotokoll byggde både social-

förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen upp en ny Systematisk brand-

skyddspärm.  

 

Av svaret framgick även att med anledning av att rapporten påvisade att det inte fanns 

tid och resurser för brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter, föreslogs i 

tjänsteskrivelsen att tid skulle avsättas för deras arbete.   

 

2.3.2. Ansvarsfördelning 

I svaret framhålls att en ny ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och verksamhet 

skulle upprättas för alla boenden och arbetsplatser vilken skulle vara klar till årsskiftet 

2011/2012. Vidare skulle ansvarsfördelningen för respektive boende och arbetsplats 

dokumenteras i en handlingsplan.  

Av svaret framgick även att en ansvarsfördelning mellan socialförvaltningen och tek-

niska kontorets kostenhet har skett.  

2.3.3. Styrdokument 

I svaret beskrivs att det skulle tas fram en frågeenkät inom socialförvaltningen avse-

ende det systematiska brandskyddsarbetet. Denna skulle årligen skickas ut till samtliga 

brandskyddsansvariga. Vidare skulle stickprovskontroller utföras kontinuerligt under 

året.  
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Vidare framgår av svaret att samtliga brandskyddsdelegationer har varit föremål för 

uppdatering. Brandskyddsdelegationerna har uppdaterats enligt följande:  

1. Socialnämnden till förvaltningschef 

2. Förvaltningschef till utredningssekreteraren 

3. Förvaltningschef till verksamhetschef till enhetschef 

2.3.4. Utbildning 

Den regelbundna brandutbildningen skulle enligt svaret uppdateras from år 2012. So-

cialförvaltningen hade sett att verksamheterna påpekat brister avseende utrymnings-

övningar. Räddningstjänsten skulle därför lägga in denna typ av övningar i den regel-

bundna brandutbildningen.  

I granskningen framkom ett behov av utökad utbildning från brandskyddsansvariga och 

brandskyddskontrollanter om ytterligare utbildning i ämnet. Kontakt togs därför med 

utbildningsansvarig inom räddningstjänsten, som lämnade en offert brandutbildning. 

Denna utbildning skulle beredas vartannat år med start år 2012.  

2.3.5. Utrymningslarm 

Av granskningen framkom att ett av kommunens vårdboenden saknade utrymnings-

larm. Under år 2010 installerades en ny brandlarmscentral på aktuellt vårdboende. 

Socialförvaltningen gav AB Ängelholmshem i uppdrag att ta fram ett förslag på lösning 

för  larmsirenen i fastigheten.  

2.3.6. Automatiskt brandlarm 

Av granskningsrapporten framgick att verksamheterna bör ha en så bra kompetens att 

personalen kan bedöma och i vissa stänga och återställa larmet samt, vid behov, åter-

kalla räddningstjänsten. Socialnämnden delade inte denna uppfattning då detta inte är 

ett ansvar som bör åläggas personalen. Däremot delade nämnden uppfattningen att all 

personal ska ha en bra kompetens avseende brandskyddsarbetet.  

Socialnämnden delade inte heller revisionens uppfattning om att organisationen med 

brandskyddskontrollanter inte var ändamålsenlig. Socialnämnden menade att brand-

skyddsansvariga kunde få hjälp med det praktiska arbetet gällande brandskyddet.  

En beredskapsplan var utskickad till alla verksamheter. Att öva samt dokumentera en 

större brand och efterarbete på ett vårdboende var något som tidigare inte gjorts.  

2.3.7. Brist/iakttagelse 

I detta avsnitt i nämndens svar kommenterades flera av de brister och iakttagelser som 

framhölls i revisionsrapporten. Nämnden angav bland annat att respektive verksamhet 

ska upprätta en lokal handlingsplan med ansvarsfördelning som skulle sättas in i 

brandskyddspärmen.  

 

Mot bakgrund av den tjänsteskrivelse som är sammanfattad ovan beslutade social-

nämnden 

- att godkänna föreliggande förslag till svar till kommunrevisorerna 
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- att godkänna föreslagen schemalagd arbetstid för brandskyddskontrollante 

- att godkänna föreslagen utbildning för brandskyddsansvariga och brandskydds-

kontrollanter 

2.4. Vidtagna åtgärder 

I detta avsnitt redovisas de åtgärder som genomförts med anledning av den tidigare 

granskningen och dåvarande socialnämndens svar. Värt att notera är att det har skett 

organisationsförändringar i kommunen sedan granskningen gjordes år 2011. Ansvaret 

för äldreboenden åligger i nuläget nämnden för omsorg och stöd. 

2.4.1. Styrdokument 

Brandskyddspolicy 

Av granskningsrapporten från år 2011 framgår att det fanns en brandskyddspolicy som 

antogs 2005-06-13. Sedan granskningen år 2011 har detta dokument inte varit föremål 

för revidering, det är således samma brandskyddspolicy som är gällande. Det finns 

fortsatt inte angivet vem det är som har fastställt policy. Som mål står att alla inom 

kommunens arbetsplatser ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete. Det står 

även att ”all personal ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och 

utrymning samt kunskap om att ingripa vid ett nödläge”. Av intervju med kommunens 

säkerhetschef framkommer att det inte finns några planer på att revidera denna policy 

med anledning av att det systematiska brandskyddsarbetet är lagstyrt. Det är enligt 

säkerhetschefen upp till varje förvaltning att anta egna rutiner för brandskyddsarbetet i 

den egna förvaltningen som utgår från lagens krav.  

Riktlinje för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, brandskydds- och miljö-

skyddsuppgifter inom Ängelholms kommun  

Riktlinjen är framtagen 2014-10-06, men det framgår inte av dokumentet vilken instans 

som antagit riktlinjen. Riktlinjen fastställer fördelningen av arbetsmiljöuppgifter inom 

Ängelholms kommun i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt ar-

betsmiljöarbete (AFS 2001:1).  Riktlinjen fastställer även fördelningen av brandskydds- 

och miljöskyddsuppgifter inom Ängelholms kommun. Tolkning av riktlinjen samt utför-

andande av anvisningar utifrån riktlinjen görs av kommunstyrelsen. I Ängelholms kom-

mun är det kommunfullmäktige som fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelse 

och nämnder och som ansvarar för att brandskydds- och miljöskyddsarbetet följs inom 

nämndernas verksamhetsområden. Av riktlinjen framgår att fördelningen av uppgifter 

inom dessa områden ska ske skriftligt. I dokumentet finns även en schematisk beskriv-

ning av roller och ansvar där nämnderna har fortsatt samma benämning som under 

föregående mandatperiod. Av intervjuer framgår att det inte har skett någon revidering 

av riktlinjen utifrån de nya nämndernas roller och ansvar. 

Plan för kommunens olycksförebyggande arbete 

Planen för kommunens olycksförebyggande arbete är fastställd av kommunfullmäktige 

2017-01-30 och är giltig till och med 2020-12-31. Planen motsvarar det handlingspro-

gram som enligt Lagen om skydd mot olyckor skall upprättas av kommunen och antas 

för varje mandatperiod. Planen gäller för samtliga verksamheter inom kommunen. I 

planen finns ett mål som berör brandskyddsarbetet: 
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Tabell 1: Mål för brandskyddsarbetet 

Mål Detta blir möjligt genom att…  

I Ängelholms kommuns verksam-

heter ska att antalet bränder och 

konsekvenserna av dess minimeras 

för människor, egendom och miljö.  

Nyckeltal: Andel av kommunens 

personal som har utbildning i sys-

tematiskt brandskyddsarbete. Anta-

let bränder i kommunens verksam-

heter. 

Kommun:  

- Bedriver ett systematiskt brandskyddsar-

bete (SBA) inom sina egna verksamheter 

- utbildar sina anställda i systematiskt 

brandskyddsarbete 

- informerar om brandskydd vid uthyrning 

av lokaler 

- använder en checklista avseende brand-

skydd I hemmet hos de som har vård i 

hemmet 

RSNV 

- utbildar, informerar och ger råd till de som 

bor och vistas i kommunen 

- gör tillsyn 

-ansvarar för bland annat brandskyddskon-

troll 

         Källa: Plan för kommunens olycksförebyggande arbete 2017 

Vidare framgår det av planen att det i hela kommunens verksamhet finns ett systema-

tiskt brandskyddsarbete (SBA). Samtliga verksamheter ska också arbeta förebyggande 

mot risker.  

Gränsdragningslistor 

Sedan granskningen genomfördes år 2011 har det även skett en organisatorisk föränd-

ring vad gäller kommunens lokaler. Kommunens fastighetsbestånd blev en del av fas-

tighetsbolaget under år 2013 då Ängelholmslokaler blev ett dotterbolag till Ängelholms-

hem med uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verk-

samhet. Det var i samband med denna förändring som bolaget tog över förvaltningen 

av lokalerna, däribland också flertalet av kommunens särskilda boenden. 

För att särskilja förvaltningens ansvar kontra fastighetsbolaget ansvar gällande lokaler-

na finns gränsdragningslistor upprättade. Enligt en granskning som gjordes av revis-

ionen under år 2018 så är den gällande gränsdragningslistan föremål för uppdatering, 

denna har dock ännu inte fastställts. Den gällande gränsdragningslistan lyfter bland 

annat att Ängelholmslokaler är ansvariga för brandgasventilatorer, branddörrar och 

brandavskiljande partier, brandsläckningssystem, brandpostsystem samt handbrand-

släckare.  

Av intervjuer framgår att gällande gränsdragningslista inte är helt tydlig och lättförståe-

lig. Chef för hälsa har tillsammans med en av förvaltarna på Ängelholmslokaler 2019-

03-18 undertecknat en ansvarsfördelning avseende det systematiska brandskyddet för 

en specifik verksamhetslokal, se bilaga 1. 

2.4.2. Nämndens systematiska brandskyddsarbete 

Systematisk brandskyddspärm 

I samband med granskningen fick vi ta del av en mall för hur brandskyddspärmen ska 

se ut för de särskilda boendena i kommunen. Mallen är uppbyggd med ett register över 

vilka olika flikar som ska finnas med. Till registret finns tillhörande flikar och bakom 
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varje flik finns ett försättsblad som är vägledande för vad fliken bör innehålla för typ av 

dokumentation. Vissa av flikarna innehåller samma dokumentation oavsett särskilt bo-

ende, till exempel en förklaring över lagtexten om Lagen om skydd mot olyckor, brand-

skyddspolicy, incidentrapportering samt delegation.  

 

Av mallen framgår att den systematiska brandskyddspärmen alltid ska gås igenom 

med Räddningstjänst Skåne Nordväst vid deras tillsyn. Det förklaras även att all perso-

nal har ett ansvar i sin tjänst och samtliga ska hjälpas åt med att förebygga och för-

hindra brand eller olyckor. Det är enligt mallen även av vikt att så snart som möjligt 

rapportera in byte av brandskyddsansvarig eller brandskyddskontrollant-/er. Enligt de 

intervjuade sker detta kontinuerligt. Enligt mallen bör den systematiska brandskydds-

pärmen finnas med som en punkt på samtliga arbetsplatsmöten. Utifrån intervjuer 

framgår att brandskyddsarbetet förekommer som en punkt på samtliga arbetsplatsmö-

ten. Vi har även tagit del av minnesanteckningar som styrker detta. 

Ansvarsfördelning och delegation 

Mallen för den systematiska brandskyddspärmen innehåller även en fördelning av ar-

betsuppgifter. Vidare finns även ett dokument undertecknat av chefen för hälsa samt 

nämndsordförande där nämndsordförande intygar att denne fördelar arbetsuppgifter 

gällande arbetsmiljö, brandskydd och miljöskydd till i egenskap för huvuduppdragschef 

för hälsa. Vidare framgår det att ordförande även ger befogenhet till huvuduppdrags-

chef för hälsa att fördela uppgifter vidare. Denna fördelning får dock enbart ske till per-

soner som har den kunskap som krävs. Personerna ska också tilldelas tillräckliga be-

fogenheter och resurser för uppgifterna samt information om möjligheten till returnering 

av uppgift. Det har även skett en fördelning från huvuduppdragschef för hälsa till verk-

samhetschef för uppdrag och stöd. Verksamhetschefen för uppdrag och stöd har i sin 

tur delegerat fördelningen av arbetsuppgifter gällande brandskydd till enhetschef och 

därefter har det skett en delegering till brandskyddskontrollant. Av bilaga 2 framgår 

organisation och ansvarsfördelning för brandskyddsarbetet. 

Utbildning 

Utifrån intervjuer samt dokumentation i brandskyddspärmen framgår att Huvuduppdrag 

Hälsa köper in brandutbildning från företaget Eldupphör AB till samtlig personal. Utbild-

ningen bekostas centralt och genomförs vart tredje år. Utbildningen ska genomföras i 

anslutning till respektive arbetsplats och innehåller information om det förebyggande 

arbetet och vilka risker som finns på arbetsplatsen. Samtlig personal ska genomgå 

utbildningen, vilket även gäller timanställda och vikarier. Vidare framhålls i intervjuer att 

det genomförs ett så kallat ”uppsamlingsheat” för samtliga anställda en gång på våren 

och en gång på hösten. Vid dessa tillfällen göra en översyn över vilka som gått utbild-

ningen och tillser att de som ännu inte fått utbildning blir utbildade. I brandskyddspär-

men finns beskrivet vilket år respektive boende har planerad utbildning.  

Vidare framgår det av intervjuer samt dokumentation att det finns en specifik utbildning 

för brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter. Brandskyddsansvarig samt 

brandskyddskontrollant ansvarar för att ordna brand- och utrymningsövningar ett par 

gånger per år. Av intervju med förvaltningsledning framgår att detta görs kontinuerligt 
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samt att brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig har fått avsatt tid i sin tjänst 

att utföra sitt ansvar gällande brandskydd i verksamheten.  

Efter utförd utbildning ska det i brandskyddspärmen för det berörda boendet dokumen-

teras vilken utbildning som skett samt vilka som har medverkat. Utifrån intervjuer fram-

kommer att det dessutom finns vissa mätvärden i nämndens ledningssystem Stratsys, 

ett av mätvärdena är att de anställda ska utbildas i brandskydd vart tredje år. Genom 

uppföljning i Stratsys får förvaltningsledningen information över vilka verksamheter som 

har gått utbildningen. 

Övning 

Av intervjuer framgår att det inte sker någon systematisk kommunövergripande eller 

förvaltningsövergripande övning gällande brandskyddsarbetet. Det sker inte heller 

några gemensamma planerade utrymningsövningar.  

Det framhålls dock att i samband med utbildningarna för de särskilda boendena som 

genomförs vart tredje år så sker också en utrymningsövning med personalen. Dock 

involveras inte brukarna utan fokus är att personalen ska veta hur de ska agera vid 

händelse av brand. Vid vissa utbildningstillfällen, samt vid varje övning, sker också 

praktiska övningar med brandsläckare osv. Vidare kontrolleras larmen av en auktorise-

rad firma och i samband med dessa kontroller sker också en observation av persona-

lens agerande i kritisk situation i samband med ljudligt larm, återkoppling sker sedan till 

ansvariga på boendena från firman. 

 

2.4.3. Uppföljning av brandskyddsarbetet 

Nämnden får ta del av den kvalitetsrapport som årligen upprättas ungefär samtidigt 

som årsredovisningen. I denna har det inte tidigare funnits ett specifikt avsnitt kopplat 

till det systematiska brandskyddsarbetet. Av intervjuer framgår dock att detta från och 

med nästa redovisning kommer att ingå som en egen del i kvalitetsrapporten som då 

kommer att nå hela nämnden. Av intervju framkommer att förvaltningsledningen konti-

nuerligt följer det systematiska brandskyddsarbetet och har numera en modul för det 

systematiska brandskyddsarbetet inlagt i kvalitetsledningssystemet Stratsys. Då 

nämnden är nyinrättad sedan 2019-01-01 har kvalitetsledningssystemet först börjat 

gälla under den nya nämndens ledning och det har ännu inte gjorts någon samman-

ställning eller utvärdering av brandskyddsarbetet inom ramen för uppföljningen i kvali-

tetsledningssystemet.  

Av dokumentet Rutin, organisation och Delegation för verksamhetsområde Hälsas sys-

tematiska brandskyddsarbete SBA framgår att det är brandskyddsansvarig som har 

ansvaret att uppföljning av brandskyddet sker. Uppföljningen ska rapporteras enligt 

följande: 

 Se till att brandtillbud och bränder dokumenteras, anmäls och utreds 

 Se till att årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs 
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 Kontrollera att genomförda åtgärder gett avsedd effekt.  

Under intervjuer framkommer att nämnden inte tagit del av någon uppföljning gällande 

det systematiska brandskyddsarbetet, vilket också det beror på att nämnden är ny. Inte 

heller förvaltningsledningen gör någon sammanställning över vad brandskyddsansva-

riga kommit fram till i sin uppföljning. Det genomförs inte heller någon uppföljning på 

kommungemensam nivå.  Av intervju med säkerhetschef framgår att säkerhetsenheten 

fungerar som ett rådgivande och stödjande organ i brandskyddsarbetet. Om verksam-

heter behöver råd ska dem kunna vända sig till säkerhetsenheten för hjälp 

Räddningstjänsten utför tillsyn vart tredje år. I intervju med förvaltningschef framhålls 

att räddningstjänsten vid sin senaste tillsyn fann att det systematiska brandskyddsar-

betet fungerade väl i verksamheterna men att det fanns anmärkningar på lokalerna och 

hur dessa var anpassade för en eventuell brand. Räddningstjänstens tillsynsrapporter 

lämnas till chefen för hälsa.  

2.5. Slutsatser 

Nedan redovisas våra slutsatser utifrån våra iakttagelser i förhållande till de bedöm-

ningar som skedde i granskningen från år 2011.  

2.5.1. Brandskyddsfrågorna behöver lyftas till nämndsnivå för att ge förutsättningar 

för ett ökat fokus på ett proaktivt systematiskt brandskyddsarbete där åtgärder 

vidtas löpande. 

Vi anser att brandskyddsfrågorna vid granskningstillfället fortfarande inte lyfts till 

nämndsnivå. Vi anser dock att det finns förutsättningar för förvaltningsledningen att 

framöver kontinuerligt följa det systematiska brandskyddsarbetet med hjälp av den nya 

modulen för brandskyddsarbete i kvalitetsledningssystemet Stratsys. I granskningen 

har det framkommit att det pågår ett utvecklingsarbete där nämnden framöver ska få ta 

del av det systematiska brandskyddsarbetet i och med att brandskyddsarbetet ska ingå 

som en separat del i kvalitetsrapporten. Om detta arbete fortlöper ser vi att det kan ge 

förutsättningar för ett ökat fokus på ett proaktivt systematiskt brandskyddsarbete där 

åtgärder vidtas löpande. 

Sammanfattningsvis anser vi att nämnden delvis vidtagit åtgärder för att tillse att 

brandskyddsfrågorna lyfts till nämndsnivå. Vi ser att det ännu inte finns någon rappor-

tering till nämnden, vilket kan förklaras av att nämnden är ny sedan årsskiftet. Vi ser 

positivt på att rapportering kommer ske till nämnden framöver. 

2.5.2. Styrning och särskilt uppföljning av brandskyddsarbetet behöver komma 

igång, uppföljning och utvärdering sker inte aktivt, vilket i sin tur bidrar till att 

arbetsuppgifterna inte prioriteras av medarbetarna 

Den kommunövergripande brandskyddspolicy som kommunstyrelsen ansvarar för har 

inte uppdaterats sedan år 2005. Enligt vår mening är det väsentligt att denna revideras. 

Även om det systematiska brandskyddsarbetet är styrt enligt lag anser vi att det finns 

ett behov av en policy som beskriver hur Ängelholms kommun ska arbeta med frå-

gorna, detta för att det ska bli en prioriterad fråga för samtliga av kommunens förvalt-

ningar. Vi anser vidare att detta är av vikt då den kommunövergripande riktlinjen som 
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finns gällande bland annat brandskyddsuppgifter lyfter fram att den som tilldelas ar-

betsuppgifter inom brandskyddsarbetet, ska ha kunskap om kommunens styrdokument 

för säkerhets- och brandskyddsarbete samt interna rutiner inom säker-

hets/brandskyddsområdet. Enligt vår mening är det därför relevant att policyn revideras 

så att den blir aktuell. Vi anser även att riktlinjen behöver revideras mot bakgrund av att 

nämndsorganisationen har förändrats, i riktlinjen är det den tidigare politiska organisat-

ionen som beskrivs.  

Sammanfattningsvis anser vi att nämnden delvis vidtagit åtgärder för att tillse att styr-

ning och uppföljning av brandskyddsarbetet sker. Uppföljning och utvärdering sker fort-

farande inte aktivt, vilket i sin tur fortfarande kan bidra till att arbetsuppgifterna inte prio-

riteras av medarbetarna. Mot bakgrund av att nämnden är ny har det inte funnits ut-

rymme för uppföljning under första halvåret år 2019. Vi konstaterar att det finns en plan 

för det fortsatta arbetet som kan bidra till att styrning och uppföljning förbättras gente-

mot nämnden. Styrningsmässigt ser vi att det finns en systematik inom nämndens an-

svarsområden för utbildning och dokumentation. 

2.5.3. Grundutbildningen i brandskyddsarbete behöver kompletteras, tid behöver 

avsättas i verksamheterna och brandövningar genomföras.  

Grundutbildning i brandskyddsarbete ges till anställda, även timanställda och vikarier 

får ta del av utbildningen. Vi noterar att brandskyddskontrollanter och brandskyddsans-

variga har det övergripande ansvaret för att kontinuerliga brandskyddsövningar anord-

nas i verksamheterna. Vi anser att brandskyddskontrollanter och brandskyddsansva-

riga har avsatt tid i sin tjänst för att kunna bedriva ett aktivt arbete gällande brandskydd 

i verksamheten.  

Sammanfattningsvis anser vi att nämnden har vidtagit åtgärder för att komplettera 

grundutbildningen brandskyddsarbete. Utbildning sker kontinuerligt och brandskydds-

ansvariga samt brandskyddskontrollanter har numera tid avsatt i sin tjänst för att arbeta 

med frågorna. Brandövningar och utrymningsövningar med personal genomförs i sam-

band med utbildningarna. 

2.5.4. Delegationer från dåvarande socialnämnden till förvaltningschef behöver upp-

rättas. 

Sedan granskningen genomfördes år 2011 har delegationer upprättats från nämnd till 

förvaltningschef som i sin tur också har delegerat vidare. Delegationen är även under-

tecknad av ordförande och det finns en schematisk beskrivning över delegationen. Vi 

anser därför att nämnden har vidtagit åtgärder gällande delegationer från nämnden för 

omsorg och stöd till förvaltningschef. 

2.5.5. Personalens agerande på de särskilda boendena är särskilt viktigt för ett fun-

gerande brandskyddsarbete och ett skäligt brandskydd. 

Genom att det på boendena finns brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter 

som har i uppdrag och tid avsatt för att utbilda personal, samt att det genomförs lö-

pande utbildning, anser vi att personalen har givits förutsättningar att agera korrekt i 
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händelse av brand. Vi tror även att en utökad uppföljning från nämndens sida kommer 

det att bidra till ett ökat fokus på det systematiska brandskyddsarbetet.  

  

238



 

15 

 Revisionell bedömning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har PwC genom-

fört en uppföljande granskning av brandskyddsarbetet. Efter genomförd revision bedö-

mer vi att nämnden för omsorg och stöd inte i allt väsentligt har vidtagit åtgärder utifrån 

de bedömningar och ställningstaganden som skedde i granskningsrapporten från år 

2011. Vår revisionella bedömning grundar sig på vidtagna åtgärder utifrån följande 

ställningstagande i föregående revisionsrapport: 

Ställningstagande Kommentar Tillräckliga 

åtgärder 

Brandskyddsfrågorna behöver lyftas till 

nämndsnivå för att ge förutsättningar 

för ett ökat fokus på ett proaktivt sys-

tematiskt brandskyddsarbete där åt-

gärder vidtas löpande. 

Sammanfattningsvis anser vi att 

nämnden delvis vidtagit åtgärder för 

att tillse att brandskyddsfrågorna 

lyfts till nämndsnivå. Vi ser att det 

ännu inte finns någon rapportering 

till nämnden, men vi ser positivt på 

att det kommer ske framöver. 

 

Styrning och särskilt uppföljning av 

brandskyddsarbetet behöver komma 

igång, uppföljning och utvärdering sker 

inte aktivt, vilket i sin tur bidrar till att 

arbetsuppgifterna inte prioriteras av 

medarbetarna. 

Sammanfattningsvis anser vi att 

nämnden delvis vidtagit åtgärder för 

att tillse att styrning och uppföljning 

av brandskyddsarbetet sker. 

Uppföljning och utvärdering sker 

fortfarande inte aktivt, vilket i sin tur 

fortfarande kan bidra till att arbets-

uppgifterna inte prioriteras av 

medarbetarna. Dock ser vi att det 

finns en plan för det fortsatta 

arbetet som kan bidra till att 

styrning och uppföljning förbättras. 

 

Grundutbildningen i brandskyddsarbete 

behöver kompletteras, tid behöver 

avsättas i verksamheterna och bran-

dövningar genomföras.  

Sammanfattningsvis anser vi att 

nämnden har vidtagit åtgärder för 

att komplettera grundutbildningen 

brandskyddsarbete. Utbildning 

sker kontinuerligt och brand-

skyddsansvariga samt 

brandskyddskontrollanter har 

numera tid avsatt i sin tjänst för 

att arbeta med frågorna. 

Brandövningar och 

utrymningsövningar med personal 

genomförs i samband med 

utbildningarna.. 

 

Delegationer från dåvarande social-

nämnden till förvaltningschef behöver 

upprättas. 

Sedan granskningen genomfördes 

år 2011 har delegationer upprättats 

från nämnd till förvaltningschef som 

i sin tur också har delegerats 

vidare. Delegationen är även 
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undertecknad av ordförande och 

det finns en schematisk beskrivning 

över delegationen. Vi anser därför 

att nämnden har vidtagit åtgärder 

gällande att upprätta delegationer 

från nämnden för omsorg och stöd 

till förvaltningschef. 

Personalens agerande på de särskilda 

boendena är särskilt viktigt för ett fun-

gerande brandskyddsarbete och ett 

skäligt brandskydd. 

Vi anser att nämnden har 

vidtagit åtgärder för att tillse att 

personalen på boendena kan 

agera korrekt. Vi tror även att 

med en ännu mer noggrann 

uppföljning från nämndens sida, 

så kommer det också bidra till 

att personalen intresserar sig 

mer för det systematiska 

brandskyddsarbetet och att det 

blir en viktig del i det dagliga 

arbetet. 

 

 

 

3.1. Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår uppföljande granskning lämnar vi föl-

jande rekommendationer: 

 Vi rekommenderar nämnden för omsorg och stöd att utveckla sitt arbete med 

att kontinuerligt följa upp det systematiska brandskyddsarbetet för att på så 

sätt ge ett ökat fokus på frågan.  

 Utöver vad som framkommit i vår uppföljning vill vi uppmärksamma kom-

munstyrelsen på behovet av att uppdatera nuvarande brandskyddspolicy 

från år 2005. 

 

  

240



 

17 

 Bilagor 
4.1. Bilaga 1 – Ansvarsfördelning mellan Ängelholmslokaler och hu-

vuduppdrag hälsa 

 

Källa: Dokumentet Ansvarsfördelning för systematiskt brandskydd 
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4.2. Bilaga 2 – Organisation och ansvarsfördelning för brandskyddsarbetet 

 

 

Källa: Hämtat från Rutin, Organisation och Delegation för verksamhetsområde HÄLSAS systematiska brandskyddsar-

bete SBA.  
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(PwC) på uppdrag av Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan från 180417. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 

som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Granskning av för- och efterkalkyler i 
digitaliseringsprojekt 

På vårt uppdrag har PWC utfört en granskning i nämnden för stöd och omsorg 
avseende för- och efterkalkyler i digitaliseringsprojekt . 
 
Revisorerna har vid sammanträde 2019-09-18 beslutat anta föreliggande 
granskning såsom sin egen och överlämnar härmed densamma till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnden för omsorg och stöd. 
 
Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar 
revisorerna svar från nämnden för omsorg och stöd senast den 29 november. 
 
Ängelholms kommuns revisorer 
 
 
Bengt Sävström 
sammankallande 
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Förstudie – för- och efterkalkyler i 
digitaliseringsprojekt

Ängelholms kommun

Förstudie

September 2019

Cecilia Lejon
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Sammanfattning och rekommendationer

Bakgrund

Inledning

Iaktagelser och bedömningar

Revisonell bedömning

Bilagor

Innehållsförteckning
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Nämnden för omsorg och stöd bedöms inte säkerställa att för- och 

efterkalkyler upprättas i samband med digitaliseringsprojekt.

Ängelholms kommun har en högt satt ambition med sitt 

digitaliseringsarbete och inom området hälsa pågår en flertal 

digitaliseringsprojekt. 

Nämnden för omsorg och stöd är en ung nämnd som bildades 

2019-01-01. Inget av de pågående digitaliseringsprojekten är 

initierade av denna nämnd. 

Den information som har getts till nämnden avseende pågående 

digitaliseringsprojekt har utgått ifrån den framtagna 

budskapsmodellen.

Budskapsmodellen innehåller inga för- och efterkalkyler.

Några ROI (Return Of Investments) har nämnden inte tagit del av 

eller efterfrågat under perioden. 

Varje digitaliseringsprojekt har projektplan eller 

uppdragsbeskrivning. I dessa framgår till del kostnader för 

investering i samband med digitaliseringen.

Sammanfattning
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För- och efterkalkyler upprättas inför att 

en verksamhetsprocess ska digitaliseras

De dokument som upprättas och 

presenteras för nämnden fokuserar på 

verksamhetsnytta enligt den framtagna 

modellen Budskapsmodellen. 

Modellen innehåller inte några ekonomiska 

för- och efterkalkyler. 

Någon ROI (Return Of Investment) görs inte 

i samband med digitaliseringsprojekt.

Målet bedöms ej uppfyllt. 

Nämnden erhåller en övergripande

information avseende innehållet I för- och

efterkalkylerna

Nämnden har under perioden som förstudien

avser erhållit information om 

välfärdsteknologi och digitalisering vid ett

sammanträde. 

Därutöver har nämnden vid särskilt

utbildningstillfället informerats om 

verksamhetens pågående

digitaliseringprojekt.

Informationen har inte innehållit för- och

efterkalkyler.

Målet bedöms ej uppfyllt.

Vid behov fattar nämnden beslut om 

åtgräder

Under den period som förstudien avser har

några för- och efterkalkyler ej presenterats

för nämnden.

Målet är därav ej bedömt.

Sammanfattning - Kontrollmål

4
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Digitaliseringens intåg i Sveriges kommun är fortfarande en relativt ny företeelse. Effekterna av digitaliseringen förväntas ofta vara såväl 

kvalitativa som ekonomiska. I den plan som är framtagen och beslutad av Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun, dnr: 2016/883 

framkommer att detta även gäller Ängelholms kommun. 

I det fortsatta arbete med digitalisering rekommenderar vi följande:

• Identifiera, definiera och följa upp indikatorer inom respektive digitaliseringsområde som visar på såväl de kvalitativa som ekonomiska 

effekterna. 

• Besluta om hur de ekonomiska nyttorna ska användas för att nå verksamhetsmässiga effekter samt följa upp att förväntad 

effekthemtagning realiseras.

Rekommendationer

5
249



Bakgrund

250



PwC

Ängelholms kommun –Förstudie, för- och efterkalkyler I digitaliseringsprojekt

Bakgrund

Införande av digitala tjänster och hjälpmedel samt automatisering av arbetsprocesser ökar bland svenska kommuner. Införandet förväntas ofta

minska rutinmässiga arbetsuppgifter och därmed möjliggöra allukering av resurser till mer kvalificerade arbetsuppgifter alternativt bidra till 

besparingar. För att veta om förväntad effekt med införandet är uppnått behöver verksamheten ha tydliga mål med införandet. 

Som stöd inför ett beslut om införande behöver en förkalkyl tas fram. Förkalkylen visar på effekterna av digitaliseringen, såsom exempelvis; 

minskat personalbehov och/eller kvalitetsförbättringar.

När digitaliseringen är genomförd behöver en efterkalkyl upprättas. Efterkalkylen visar på i vilken grad digitaliseringens förväntade effekter har

uppnåtts. 

Vidare ska en efterkalkylen ge svar på om de ekonomiska effekter som framkommit I förkalkylen har infriats eller ej. Efterkalkylen blir därmed ett

viktigt underlag för beslutsfattare för att stämma av graden av effektinhämntning samtidigt som den ger lärdomar inför kommande projekt.

De förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det angeläget att genomföra en

förstudie kring i vilken utsträckning som för- och efterkalkyler genomförs inom kommunens verksamheter kopplat till digitaliseringsprojekt. 
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Syfte

Förstudien ska besvara följande revisionsfråga:

Säkerställer nämnden för omsorg och stöd att för- och efterkalkyler

upprättas i samband med digitaliseringsprojekt?

Revisionskriterier

Relevanta styrdokument eller motsvarande.

I Plan för utveckling av IT och digitalisering I Ängelholms kommun

2017 -2020 lyfts följande principer och regelverk som grund för den 

digitala utvecklingen:

• Ängelholms vision

• Kommunfullmäktiges framtidsförklaring och långsiktiga mål

• Miljöplan, IT-policy, och IT-säkerhetspolicy, Plan för 

bredbandsutbyggnad

• Nationell IT- strategi för vård och omsorg (E-hälsa)

• SKL:s Mål och strategier fö e-samhället

• EU: dataskyddsreform, GDPR

• Personuppgiftslagen

• Kameraövervakningslagen

• EU:s PSI-direktiv

• EU:s Inspire-direktiv

Vidare ska kommunen anpassa sitt arbete efter de riktlinjer som 

löpande tas fram av statens Digitaliseringråd.

Bakgrund

8
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Bakgrund

Kontrollmål

Förstudien ska besvara följande kontrollmål:

• För- och efterkalkyler upprättas inför ett införande att en verksamhetsprocess ska digitaliseras

• Nämnden erhåller en övergripande information avseende innehållet i för – och efterkalkylerna

• Vid behov fattar nämnden beslut om åtgärder

Avgränsning

Förstudien är avgränsad till att nämnden för omsorg och stöd och avser revisionsåret 2019

Metod

Intervjuer med nämndsordförande, förvaltningschef samt planeringschef på kontoret hälsa

9
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Bakgrund

I Ängelholms kommuns Plan för utveckling av IT och digitalisering, dnr: 2016/883 går att läsa att kommunen ska rustas för att 

ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger inom alla samhällsområden: vård, skola, omsorg och samhällsbyggande. 

Genom detta ska tillgänglighet och service till medborgare och näringslivet öka och demokrati och medborgarinflytande ska 

öka. Vidare ska möjliggöra att kostnadskrävande och ineffektiva arbetssätt lämnas till förmån för insatser som stärker 

medborgarnytta och bidrar till en god arbetsmiljö. 

I enlighet med planen ansvarar respektive huvuduppdrags servicestöd för utveckling, finansiering och genomförande av 

digitaliseringsprojekt. 

För att bedöma och prioritera digitala lösningar ska Ängelholms kommun använda sig av ROI (Return Of Investment). ROI-

kalkylen ska väga kostnader mot verksamhetsnytta och fungera som ett beslutsstöd inför digitaliseringsprojekt. Genomförda 

digitaliseringsprojekt ska följas upp vad gäller faktisk verksamhetsnytta och ekonomiskt utfall.  

Av intervjuerna framkommer att modeller för framräknande av ROI åligger digitaliseringsenheten att ta fram. Dessa modeller 

är framtagna för användande inför år 2020 och har således inte funnits till förfogande under 2019 och dessförinnan. Av den 

anledningen har verksamheten inom nämnden för omsorg och hälsas ansvars använt sig av framtagen budskapsmodell. 

Budskapsmodellen innehåller inte ekonomiska för- och efterkalkyler

10
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Inledning

Av intervjuerna framkommer att modeller för framräknande av ROI åligger digitaliseringsenheten att ta fram. Dessa modeller 

är framtagna för användande inför 2020 och har således inte funnits till förfogande under 2019 och dessförinnan. Av den 

anledningen har verksamheten inom nämnden för omsorg och stöds ansvars använt sig av framtagen budskapsmodell. 

Budskapsmodellen innehåller inte för- och efterkalkyler

Vidare framkommer av gjorda intervjuer att verksamheten inom nämnden för omsorg och stöds ansvarsområde bedriver sina 

digitaliseringsprojekt i steg, se nedan:

1. Framtagande av budskapsmodell för tänkt projekt

2. Framtagande av projektplan för tänkt projekt

3. Äskande av ev. medel i ordinarie budgetberedningsprocess

4. Uppföljning av projektet enligt projektplan/uppdragsbeskrivning

De digitaliseringsprojekt som bedrivs inom nämndens verksamhet innevarande år är samtliga beslutade under tidigare 

nämndsstruktur då ansvaret för verksamheten låg hos Kommunstyrelsen. 

12
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Iakttagelser och bedömningar

Kontrollmål 1 - För- och efterkalkyler upprättas inför att en verksamhetsprocess ska digitaliseras

Iakttagelser

När ett digitaliseringsprojekt initieras använder sig verksamheten av en framtagen modell, budskapsmodellen, se bilaga 1. Därefter upprättas en

projektplan.

Budskapsmodellen innehåller inte för- och efterkalkyler. Den projektplan som PwC har tagit del av, bilaga 2 innehåller en bilaga med 

investeringsbedömning. Denna bedömning avser år 2020. Någon motsvarande för 2019 har inte redovisats. 

Någon efterkalkyl har ej redovisats, vilket kan förklaras med att tiden för uppföljning ligger utanför denna förstudies ram.

Bedömning

Den samlade bilden av verksamhetens digitaliseringsprojekt visar att verksamheten i sina projekt fokuserar på värde för brukare, medarbetare

och organisation. 

Någon för- och efterkalkyl finns inte.

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt

14
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Iakttagelser och bedömningar

Kontrollmål 2 - Nämnden erhåller en övergripande information avseendet innehållet i för – och 
efterkalkylerna

Iakttagelser

Nämnden för omsorg och stöd bildades 2019-01-01. 

Vid genomgång av kallelser och protokoll för nämnden för omsorg och stöd under perioden som förstudien avser framkommer att det vid ett

sammanträde, 2019-01-22, givits information om välfärdsteknik och digitalisering.

2019-02-20 erhöll nämnden information om pågående digitaliseringsprojekt under en utbildningsdag, se bilaga 3.

I det material vi har tagit del av framkommer inte att informationen, vid något av ovan angivna tillfälle,  har inneburit information om för – och

efterkalkyler.

Den modell med ROI som nämns i kommunens plan för utveckling av IT och digitalisering används ej inom nämndens verksamhet. I 

intervjuerna hänvisas till att digitaliseringsenheten först inför budget 2020 har tagit fram modell för ROI. Verksamheten hänvisar istället till 

budskapsmodellen som inte innehåller för- och efterkalkyler. 

Bedömning

Nämnden har erhållit information om initierade och pågående digitaliseringsprojekt. Information har givits genom den framtagna modellen, 

budskapsmodellen. Några för och- efterkalkyler har inte presenterats för nämnden under perioden.

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.
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Iakttagelser och bedömningar

Kontrollmål 3 - Vid behov fattar nämnden beslut om åtgärder

Iakttagelser

Nämnden för omsorg och stöd bildades 2019-01-01. Under perioden fram till att denna förstudie genomförs har inga för-och efterkalkyler

gällande digitaliseringsprojekt presenterats för nämnden.

Bedömning

Då nämnden inte har tagit del av några för- eller efterkalkyler under perioden har beslut om åtgärder ej varit aktuellt. 

Kontrollmålet går ej att bedöma. 

16
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Revisionell bedömning

Nämnden för omsorg och stöd bildades 2019-01-01 och är således en relativt ung nämnd. De digitaliseringsprojekt som 

bedrivs inom nämndens ansvarsområde är initierade och beslutade under tidigare nämndstruktur.

Nämnden har under våren 2019 givits information om pågående digitaliseringsprojekt, fokus på denna information har varit 

värde för brukare och medarbetare.

Några för- och efterkalkyler har inte presenterats för nämnden, ej heller har ROI för pågående satsningar presenterats. I brist 

på modeller för ROI framräkning har verksamheten använt sig av en framtagen budskapsmodell. Modellen visar i stort de 

kvalitativa och/eller kvantitativa värde som digitaliseringen förväntas ge, dock utan fokus på kostnad och/eller besparing.

Erhållen projektplan innehåller ett avsnitt om kostnader, vilket i sig innehåller övergripande information om projektets 

förväntade investeringskostnader. Som bilaga till projektplanen finns en investeringsbedömning, denna avser år 2020. Någon 

motsvarande för 2019 har inte redovisats. Projektplanen innehåller även ett avsnitt som kallas effektmål. Dessa är dock vagt 

formulerade vilket försvårar relevant uppföljning. 

Vi konstaterar vidare att projektplanen inte innehåller någon information om på vilket sätt eventuell kostnadsbesparing ska 

användas för att skapa värde för brukare eller organisation vilket vi ser som en brist.

Utifrån gjord förstudie bedömer vi att nämnden för omsorg och stöd inte säkerställer att för- och efterkalkyler upprättas i 

samband med digitaliseringsprojekt. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna I Ängelholms kommunenligt de villkor och under de 

förutsättningar som framgår av projektplan från den 19 juni 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2019-09-18

Carl-Gustaf Folkeson

Uppdragsledare

Cecilia Lejon

Projektledare
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• Budskapsmodellen

• Projektplan Tena Identifi

• Kallelse till utbildningsdag för ledamöter i nämnden för stöd

och omsorg

Bilagor
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Fúrga till Thomas Fiellnet (M), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 2019-09-30

Onödigt långa handläggningstider.

Under de senaste mânaderna har du som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden valt att ställa in
nämndens arbetsutskott två gånger. Detta med anledning av att det inte ska ha funnits tilltäckligt
med ärenden att behandla.

Samtidigt vet vi att kommunen har en alldeles för lång handläggningstid. Vi ställer oss då frågande till
om det då rimligt att stätfa in möten och fördtöja processer enbart för att det är få ärenden att
behandla.

Vi socialdemokrater vill därför ställa följande fuãtga:

Anser du som ordförande i nämnden att det med anledning av de redan långa väntetiderna på beslut
är lämpligt att ställa in möten som ökat väntetiden för de sökande och htir avser du angnpa
anledningarna till de långa väntetidema?

Socialdemokraterna Ängelholm

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7,262 52 Ängelholm, 0431-106 08,

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangel holm.se
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