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Fråga om hygien i kommunal omsorg
Till ordförande i nämnden för omsorg och stöd lngela Sylwander

l början av maj presenterade SKR en undersökning gällande efterlevnaden av hygienregler och

klädregler inom kommunal omsorg. l synnerhet med tanke på situationen med Covid-19, så var
resultatet nedslående. Efterlevnaden på nationell nivå visade sig vara endast 59%. Visserligen var det
en uppgång från föregående års 50%, och där omkring ska siffran också ha legat under de ca senaste
10 åren. Att vi tillåtit dessa värden över lång tid utan att agera är ett av många tydliga tecken på hur
dåligt förberedda vi varit i Sverige och i Sveriges kommuner på att hantera en smittsam pandemi. Det
visar också att vi missat även de lägst hängande frukterna.
Undersökningen är nedbruten på kommuner och då kan man ju initialt hoppas på en bättre siffra för
Ängelholms kommun. Siffran för vår del är dock ännu lägre, 44%. Den 14 maj gjordes också ett inslag
i SVT som uppmärksammade bristerna i handhygien hos vårdpersonal i Ängelholms kommun.
Covid-19 har ännu inte fått något grepp om Ängelholms kommun och i bästa fall har vi i skrivande
stund inte fått in smittan på våra äldreboenden. Pandemin är dock långt ifrån över och risken för ett
utbrott i Ängelholms kommun är fortsatt stor. Vi vet av både nationella och internationella
erfarenheter att dödsfallen blir många på framförallt äldreboenden, när smittan väl kommit in där. Vi
har i vår kommun fortsatt ett handlingsutrymme. Använder vi det handlingsutrymmet klokt och
handlar snabbt, så kan vi rädda liv.
Jag undrar därför:
Pågår eller planeras någon insats i Ängelholms kommun för att skyndsamt förbättra
efterlevnaden av hygien- och klädregler inom kommunal omsorg?
Om Ja på föregående fråga, hur ser den planeringen ut? Innehåller den både det kort- och
det långsiktiga perspektivet?

För Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 200517

Patrik Ohlsson
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Svar på fråga om hygien i kommunal omsorg
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder samtliga regioner och kommuner
möjligheten att årligen delta i en mätning av följsamheten till basala hygienrutiner och
klädregler en gång per år. Huvuduppdrag Hälsas särskilda boenden har valt att årligen
delta i mätningen som en del av det systematiska förbättringsarbetet. Mätningen
förväntas såväl bekräfta områden med tillfredställande kvalité som identifiera
utvecklingsområden.
Mätningen indelas i åtta moment;









Andel som desinfekterat korrekt före patientnära arbete
Andel som desinfekterat korrekt efter patientnära arbete
Andel med korrekt användning av handskar
Andel med korrekt användning av platsförkläde
Andel med korrekt arbetsdräkt
Andel fria från ringar, klockor och armband
Andel med korrekt skötta naglar
Andel med kort eller uppsatt hår

Sju av dessa moment uppvisar ett resultat med en hög följsamhet, mellan 78-99
procent. Siffran på 44 procent belyser följsamheten till ett av dessa moment, ”andel
som desinfekterat korrekt före patientnära arbete”. Momentet kontrollerar huruvida
personalen desinfekterat händerna direkt efter ankomst till brukaren, och tar ingen
hänsyn till om tvätt och desinfektion utförts precis innan.
Ängelholms kommun är en av de kommuner som genomfört flest observationer, 195
stycken, vilket ger ett representativt resultat. Det är i övrigt stor variation i antalet
observationer, kommunerna emellan.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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Svar


Pågår eller planeras någon insats i Ängelholms kommun för att
skyndsamt förbättra efterlevnaden av hygien- och klädregler inom
kommunal omsorg?
Samtliga chefer inom Hälsa belyser just nu resultatet på APT eller andra
mötesforum med särskilt fokus på momentet som avser desinfektion före
patientnära arbete.
De fysiska förutsättningarna på boendena, vad gäller tillgång till
desinfektion, handskar och förkläden ses vidare över för att ytterligare
förbättra förutsättningarna.
I samband med utbrottet av Covid 19 på nationell nivå valde Hälsa att
intensifiera arbetet med informations- och utbildningsinsatser avseende
såväl basala hygienrutiner som användning av skyddsutrustning. Det arbetet
innebär att redan befintliga medarbetare genomgår utbildningarna på nytt
samt att hygienkontrakt förnyas.
Vid nyanställning inom Hälsas verksamheter genomgår alla en webbutbildning i basala hygienrutiner och ett diplom utfärdas efter färdigställd
utbildning. Därtill ingår en fysisk utbildning med praktiska moment i
introduktionen och hygienkontrakt upprättas på individuell basis.
Basala hygienrutiner finns redan idag i Hälsas kvalitetsledningssystem, men
med anledning av resultat kommer mer fokus, exempelvis genom fler
egenkontroller, att läggas till.



Om Ja på föregående fråga, hur ser den planeringen ut? lnnehåller
den både det kort- och det långsiktiga perspektivet?
Insatserna ovan omfattar såväl det kort- som långsiktiga perspektivet.
Samtliga åtgärder är genomförda eller pågår, med undantag för den som
avser kvalitetsledningssystemet, vilken kommer påbörjas under hösten
2020.

Ingela Sylwander (M)
ordförande
Nämnden för omsorg och stöd

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

KSAU § 99

Dnr. KS 2020/256, SBN 2020/119

Taxa 2020 för husbilar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 11 september 2019 lämnat ett uppdrag till kommundirektören
lämna förslag till en utökning av antalet ställplatser för husbilar inför sommaren 2020. En
återapportering med förslag på möjliga platser godkändes av kommunstyrelsen den 6 maj
2020, som också gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att komma med ett förslag på
taxa för husbilar redan under 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2020 och
föreslår kommunfullmäktige att komplettera nu gällande taxa för parkering med en ny zon
4 för parkering av husbilar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 13 maj 2020
Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut 12 maj 2020 § 111
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 12 maj 2020
Beslut KS § 92 daterat 6 maj 2020, uppdrag att ta fram förslag på taxa
Beslut KF § 225 daterat 14 november 2011, Kommunfullmäktiges beslut avseende budget
2012 och flerårsplan 2013-2014
Bilaga 20 till KFs beslut § 225 14 november 2011, parkeringsavgifter och zonindelning från
och med 2012-01-01.
Yrkanden
Bifall: Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

komplettera nu gällande taxa och upprätta en ny parkeringszon i Ängelholms
kommun, Zon 4, för parkering av husbilar, som komplement till nuvarande zoner
(zon 1, 2 och 3): Zon 4; 150 kronor per dygn, där platsen ej är reserverad.

att

zon 4 införs på kommunens alla befintliga och kommande ställplatser

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-20

Reservation
Protokollsanteckning
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, stadsmiljö

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-13

Diarienummer
KS 2020/256
Ytterligare
diarienummer
SBN 2020/119

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Taxa för parkering av husbilar, zon 4
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 11 september 2019 lämnat ett uppdrag till kommundirektören lämna
förslag till en utökning av antalet ställplatser för husbilar inför sommaren 2020. En återapportering med förslag på möjliga platser godkändes av kommunstyrelsen den 6 maj 2020, som också
gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att komma med ett förslag på taxa för husbilar redan
under 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2020 och föreslår kommunfullmäktige att komplettera nu gällande taxa för parkering med en ny zon 4 för parkering av husbilar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 13 maj 2020
Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut 12 maj 2020 § 111
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 12 maj 2020
Beslut KS § 92 daterat 6 maj 2020, uppdrag att ta fram förslag på taxa
Beslut KF § 225 daterat 14 november 2011, Kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2012
och flerårsplan 2013-2014
Bilaga 20 till KFs beslut § 225 14 november 2011, parkeringsavgifter och zonindelning från och
med 2012-01-01.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

komplettera nu gällande taxa och upprätta en ny parkeringszon i Ängelholms kommun,
Zon 4 för parkering av husbilar, som komplement till nuvarande zoner (zon 1, 2 och 3):
Zon 4; 150 kronor per dygn, där platsen ej är reserverad.

att

zon 4 införs på kommunens alla befintliga och kommande ställplatser

Henrik Sandén
Planeringschef

Mats Ulfwinger
Enhetschef nämndkansliet
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-13

Diarienummer
KS 2020/256
Ytterligare
diarienummer
SBN 2020/119

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle, stadsmiljö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

KS § 92

Dnr. KS 2019/410

Nya ställplatser för husbilar i Ängelholms kommun
sommaren 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 11 september 2019 lämnat ett uppdrag till kommundirektören
att sätta samman en projektgrupp för att arbeta fram ett förslag till en utökning av antalet
ställplatser i Ängelholm inför sommaren 2020. En återapportering med förslag på möjliga
platser som kan användas som ställplatser redovisades och godkändes av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019. Utifrån de lokaliserade platserna
fick projektgruppen i uppdrag att ta fram förslag på var 20 stycken ställplatser för husbilar
kan färdigställas till sommaren 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 22 april 2020.
Tjänsteutlåtande den 27 februari 2019
Beslut KS daterat 11 september 2019
Föredragande tjänsteperson
Enhetschef stadsmiljö Anders Lundin föredrar ärendet.
Yrkanden
Maija Rampe (M) yrkar:
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att till säsongen 2020 iordningsställa minst 20
ställplatser för husbilar inom fem områden: Råbocka, Valhallsvägen, grusparkering
Klitterhus, parkering Industrigatan samt parkering Pilen
att uppdra åt SBN att komma med ett förslag på taxa 2020 för husbilar.
Att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att senast under 2021 iordningsställa en
grusparkering norr om Lägervägen för ställplatser för husbilar samt personbilsparkering
Liss Böcker (C), bifall, Lars Nyander (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Patrik Ohlsson (SD),
Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) och Ola Carlsson (M) instämmer i Maijas
yrkande.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att till säsongen 2020 iordningsställa minst 20
ställplatser för husbilar inom fem områden: Råbocka, Valhallsvägen, grusparkering
Klitterhus, parkering Industrigatan samt parkering Pilen
att uppdra åt SBN att komma med ett förslag på taxa 2020 för husbilar.
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att senast under 2021 iordningsställa en
grusparkering norr om Lägervägen för ställplatser för husbilar samt personbilsparkering

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Åsa Larsson (S) lämnar följande
protokollsanteckning:
”En efterlängtad lösning med att få fram ställplatser för husbilar har nu tagits fram. Ett
antal områden är utpekade med en viss geografisk spridning.
Vi socialdemokrater är positiva till beslutet men önskade en större tydlighet gällande vilka
platser som man skulle prioriteras.”
Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
HU Samhälle/Stadsmiljöenheten

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-05-12

SBN § 111

Dnr. SBN 2020/119

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att komma med
förslag på taxa 2020 för husbilar.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 11 september 2019 lämnat ett uppdrag till kommundirektören
att sätta samman en projektgrupp för att arbeta fram ett förslag till en utökning av antalet
ställplatser i Ängelholm inför sommaren 2020. En återapportering med förslag på möjliga
platser som kan användas som ställplatser redovisades och godkändes av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019. Utifrån de lokaliserade platserna
fick projektgruppen i uppdrag att ta fram förslag på var 20 stycken ställplatser för husbilar
kan färdigställas till sommaren 2020. Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2020 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att komma med ett förslag på taxa för husbilar redan
under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020
Beslut KS § 92 daterat 6 maj 2020, uppdrag att ta fram förslag på taxa
Beslut KF § 225 daterat 14 november 2011, Kommunfullmäktiges beslut avseende budget
2012 och flerårsplan 2013-2014
Bilaga 20 till KFs beslut § 225 14 november 2011, parkeringsavgifter och zonindelning från
och med 2012-01-01.
Föredragande tjänsteperson
Anders Lundin, enhetschef Kultur och Stad.
Yrkanden
Per Skantz (M), Magnus Jonsson (S), Johan Wifralius (SD), Hans-Åke Jönsson (C) och
Anita Rosén (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att

komplettera nu gällande taxa och upprätta en ny parkeringszon i Ängelholms
kommun, Zon 4 för parkering av husbilar, som komplement till nuvarande zoner
(zon 1, 2 och 3):
Zon 4; 150 kronor per dygn, där platsen ej är reserverad.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-05-12

att

zon 4 införs på kommunens alla befintliga och kommande ställplatser, samt

att

förklara paragrafen som omedelbart justerad.

Beslutet ska expedieras till
SHU
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-12

Diarienummer
SBN 2020/119
Ytterligare
diarienummer
KS 2019/410

Trafikingenjör
Linnea Olström
0431-870 00
info@engelholm.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Återrapportering uppdrag att ta fram förslag på taxa för
parkering av husbilar (parkeringszon 4)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 11 september 2019 lämnat ett uppdrag till kommundirektören att sätta
samman en projektgrupp för att arbeta fram ett förslag till en utökning av antalet ställplatser i
Ängelholm inför sommaren 2020. En återapportering med förslag på möjliga platser som kan användas som ställplatser redovisades och godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18
december 2019. Utifrån de lokaliserade platserna fick projektgruppen i uppdrag att ta fram förslag
på var 20 stycken ställplatser för husbilar kan färdigställas till sommaren 2020. Kommunstyrelsen
beslutade den 6 maj 2020 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att komma med ett förslag
på taxa för husbilar redan under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020
Beslut KS § 92 daterat 6 maj 2020, uppdrag att ta fram förslag på taxa
Beslut KF § 225 daterat 14 november 2011, Kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2012
och flerårsplan 2013-2014
Bilaga 20 till KFs beslut § 225 14 november 2011, parkeringsavgifter och zonindelning från och
med 2012-01-01.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-12

Diarienummer
SBN 2020/119
Ytterligare
diarienummer
KS 2019/410

Utredning
Huvuduppdrag Samhälle föreslår att det upprättas en ny parkeringszon i Ängelholms kommun,
Zon 4. Zon 4 föreslås innefatta alla kommunens ställplatser, inklusive befintlig ställplats vid Arbingatan. För att använda dessa ställplatser ska en skälig avgift tas ut för att inte konkurrera med
andra näringsidkare i kommunen som bedriver camping och ställplatsverksamhet med service.
Föreslagen avgift är 150 kr som medger parkering i max 24 timmar. Service ingår inte. Platsen är
dock ej reserverad vilket innebär att om man som kund lämnar platsen och en annan kund parkerar på platsen har man automatiskt förbrukat sin tillträdesrätt. Betalning sker genom p-avgiftsapp,
i dagsläget Parkster.
Samtal har förts med Ängelholms kommuns parkeringsvakter. De är positiva till en ny zon 4 där
de anser att bevakningen kommer blir enklare att bevaka och att det kan minska risken för kunder som inte betalar.
Samtal har förts med Ängelholms föreningshamn som tycker att avgiften är okej ur konkurrenssynpunkt eftersom den inte innefattar någon service. Hamnföreningen tar idag ut en avgift på 175
kr per dygn på ställplatser inklusive service.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att

komplettera nu gällande taxa och upprätta en ny parkeringszon i Ängelholms kommun,
Zon 4 för parkering av husbilar, som komplement till nuvarande zoner (zon 1, 2 och 3):
Zon 4; 150 kronor per dygn, där platsen ej är reserverad.

att

zon 4 införs på kommunens alla befintliga och kommande ställplatser, samt

att

förklara paragrafen som omedelbart justerad.

Pernilla Fahlstedt
Chef huvuduppdrag Samhälle

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
SHU
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-18

Diarienummer
KS 2020/229
Ytterligare
diarienummer
KS 2020/36

Budgetchef
Fredrik Karlsson
0431-468189
fredrik.karlsson@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Budgetdirektiv 2021-2023
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari om mål- och budgetprocess för budget 2021-2023. I
processen ingår att en beredning ska ta fram förslag till budgetdirektiv som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ska ta ställning till den 25:e maj. I budgetdirektivet lämnas även förslag på
förändringar avseende kommunens övergripande ekonomistyrning (Dnr KS 2020/36).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18
Bilaga 1 Driftbudgetramar 2021-2023
Bilaga 2 Investeringsramar 2021-2023
Bilaga 3 Kommunfullmäktiges mål 2021
Bilaga 4 Nämndernas utvecklingsmål 2021
Utredning
Ekonomiska förutsättningar
”De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella
ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen
över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän
längre fram. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten
är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring
smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk–
politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa
effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.”
Ovanstående skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sitt cirkulär 20:20 i slutet på april
i samband med att den senaste skatteunderlagsprognosen presenterades. Rådande situation har så
klart påverkat budgetberedningens ställningstagande om budgetdirektiv. I cirkuläret skriver SKR
vidare:
”Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser
i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren
2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och
konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en
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prognos i vanlig bemärkelse.”
SKR:s skattunderlagsprognos ligger trots allt till grund för beräkning av skatter och generella
statsbidrag i verksamheten tillsammans med den uppdaterade befolkningsprognosen. Den nya
befolkningsprognosen innebär en mindre revidering i förhållande till den som låg till grund för
budgetbeslutet inför 2020.
Budgetår

Tidigare befolkningsprognos
42 940
43 720

Ny befolkningsprognos

2021
42 925
2022
43 780
2023
44 690
Siffrorna avser befolkningen i Ängelholms kommun per första november året innan budgetåret.

Differens
-15
+60

Förändrad ekonomistyrning
Utifrån uppdragen inför budget 2021 att lämna förslag på förändringar avseende kommunens
övergripande ekonomistyrning gällande kommunövergripande resursfördelning, införande av en
underhållspeng, fördelning av medel för lönerevision och hanteringen att investeringsprojekt som
löper över flera år har följande ställningstagande gjorts.
Resursfördelning kopplat till demografi ska även fortsättningsvis enbart omfatta förskola/skola
samt äldreomsorg. Den automatiska resursfördelningen i sin nuvarande form upphör. Modellen
ska istället användas som ett underlag för politiska beslut om den kompensation som ska tillföras
familje- och utbildningsnämnden och nämnden för omsorg och stöd och utgöra en utgångspunkt
för budgetberedningen. Resursfördelningen beaktas därmed vid beslut om nämndernas budgetramar.
En underhållspeng införs för fördelning av resurser till Samhällsbyggnadsnämnden. Eftersom det
finns eftersläpningar i tillgängliga uppgifter är exempelvis 2018 års siffror underlag för budget
2021. Varje ny färdigställd bostad genererar 3 tkr i underhållspeng. Denna beräkning utgör en utgångspunkt för budgetberedningen. Underlaget beaktas därmed vid beslut om nämndernas budgetramar.
Fördelningen av medel för lönerevisionen är i nuvarande modell väldigt styrd och behöver förändras. Detta kräver ett långsiktigt utvecklingsarbete som bör ske stegvis. Lönepotten kommer
därför inför budget 2021 att fördelas ut till nämnderna. Det som är utfördelat i bilagda driftbudgetramar är 2020 års lönerevisions effekt på 2021-2023 samt 2021 års lönerevisions effekt på
2021-2023. Löneökningsmedlen för lönerevisionerna 2022 och 2023 är reserverade under Kommunstyrelsen. Löneökningsutrymmet ska dock även fortsättningsvis fastställas årligen i samband
med budgetprocessen.
I syfte att underlätta uppföljning av större investeringsprojekt som löper över flera år ska projektets totala investeringsutgift tydliggöras i budgetunderlagen. Projektets totala budget ska fördelas
över aktuellt budgetår och planåren (år 2 och 3 i budgeten) samt eventuell budget bortom planå2 (5)
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ren. I samband med det årliga beslutet om överföring av investeringsanslag ska budgetavvikelsen
överföras till nästkommande år. Därigenom tydliggörs hur stor den kvarvarande investeringsbudgeten är för varje enskilt projekt.
Förändringar driftbudget, skattefinansierad verksamhet
Utifrån ovanstående ställningstagande och med hänsyn tagit till befintlig budget och nämndernas
behov föreslås att Familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 21,3 mnkr årligen, Nämnden för omsorg och stöd 13,5 mnkr årligen och Samhällsbyggnadsnämnden 0,5 mnkr årligen från
och med år 2021.
Medlen för lönerevisionen 2021 sänks med 17 mnkr (23 mnkr helårseffekt från och med 2022).
En åtgärd som i en krisande omvärld inte kan betraktas som anmärkningsvärd. Sänkningen innebär också att inga besparingar i övrigt behöver läggas ut på nämnderna i nuläget. Medlen för lönerevisionerna efter 2021 är oförändrade i förhållande till budgetbeslutet för 2020.
Under kommunfullmäktige finns medel avsatta för hyreskostnader för nya lokaler enligt den beslutade lokalresursplanen. En genomgång av samtliga planerade lokaler är gjord och de beräknade
hyreskostnaderna är uppdaterade utifrån nivå och beräknad tillträdesdag. Utgångspunkten för
fördelning av driftbudgetramarna till nämnderna är i övrigt kommunfullmäktiges beslutade budget för 2020-2022. Skattesatsen är också oförändrad i beräkningarna i förhållandet till 2020.
Resultatmål
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att det
ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå på drygt 50 mnkr. Utifrån den rådande situationen föreslår budgetberedningen en resultatnivå i budgetdirektiven på cirka 1 %. Resultat i
ramarna för 2021 är 23,5 mnkr och för 2022-2023 28,5 mnkr respektive 37,1 mnkr.
Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet
Det finns sedan tidigare en skuld till VA-abonnenterna men efter 2020 bedöms denna vara reglerad. Därför är en avgiftshöjning aktuell för 2021 för att uppnå en ekonomi i balans för VA-verksamheten. I ramarna för 2021-2023 är resultat satt till 0. Det vill säga kostnaderna ska till 100 %
täckas av avgifter varje år.
Investeringsbudget
Investeringsramarna utgår i huvudsak från nivåerna enligt beslut i budget 2020. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är ramarna sänkta för år 2022-2023 utifrån att stora VA-projektet
avtar i omfattning enligt Samhällsbyggnadsnämndens egna beräkningar. Investeringsramarna
framgår av bilaga 2.
Exploateringsbudget
Beträffande exploateringsbudgeten ges inga ramar eller specifika direktiv utan Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till ny exploateringsbudget för perioden 2021-2023.
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Kommunfullmäktiges fyra perspektiv och nämndernas utvecklingsmål
Målkedjan för kommunens styrmodell utgår från visionen och följs av framtidsförklaringen, kommunfullmäktiges fyra perspektiv och nämndernas utvecklingsmål.
Kommunfullmäktiges perspektiv består av fyra kommunövergripande mål. Målen föreslås vara
oförändrade jämfört med 2020. Målen framgår av bilaga 3.
Utifrån visionen, framtidsförklaringen och kommunfullmäktiges mål har sedan nämndernas utvecklingsmål tagits fram. Utvecklingsmålen framgår av bilaga 4.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att modellen för underhållspeng implementeras och utgör underlag för fördelning av resurser till
Samhällsbyggnadsnämnden,
att medlen för lönerevisionerna 2020 och 2021 fördelas ut till nämnderna för åren 2021-2023,
att nämnderna i samband med beslut om investeringsbudget tydliggör totalbudgeten för investeringsprojekt som löper över flera år,
att fastställa driftbudgetramarna för 2021-2023 enligt bilaga 1,
att fastställa investeringsramarna för 2021-2023 enligt bilaga 2,
att uppdra åt nämnderna att fatta beslut om kvalitetsdeklarationer, driftbudget och investeringsbudget för perioden 2021-2023,
att uppdra åt Kommundirektören att ta fram förslag på exploateringsbudget för perioden 20212023,
att fastställa Kommunfullmäktiges mål för 2021 enligt bilaga 3,
att fastställa nämndernas utvecklingsmål för 2021 enligt bilaga 4.
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Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommundirektören
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd

5 (5)

Bilaga 1, Driftbudgetramar 2021-2023 (tkr)
Skattefinansierad verksamhet
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-14 625

-37 687

-112 066

-169 522

Kommunstyrelsen, egen verksamhet

-32 562

-5 403

-34 885

-74 930

Lärande och familj

-54 754

-55 862

-55 945

-55 945

-133 958

-135 188

-135 345

-135 345

Kommunövergripande/finansiering

2 427 697

2 507 866

2 620 391

2 726 051

Summa Kommunstyrelse

2 206 423

2 311 413

2 394 216

2 459 831

Familje- och utbildningsnämnd

-1 115 593

-1 160 252

-1 162 133

-1 162 133

Nämnden för omsorg och stöd

-811 353

-834 079

-835 251

-835 251

-99 588

-104 592

-104 293

-104 293

-133 777

-135 539

-135 642

-135 642

-11 626

-11 466

-11 502

-11 502

0

0

-500

0

-4 703

-4 345

-4 350

-4 350

15 158

23 453

28 479

37 138

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-7 400

0

0

0

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Kommunledning och Servicestöd

Samhällsbyggnadsnämnd
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Miljö- och tillståndsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Summa driftbudget/plan

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avlopp

Bilaga 2, Investeringsramar 2021-2023 (tkr)
Skattefinansierad verksamhet

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Lärande och familj
Kommunledning och Servicestöd

473
22 576

350
9 000

350
9 000

350
9 000

Summa Kommunstyrelse

23 049

9 350

9 350

9 350

Familje- och utbildningsnämnd

20 265

15 200

15 200

15 200

Nämnden för omsorg och stöd

5 366

2 900

2 900

2 900

109 793

72 130

78 670

78 670

11 032

11 800

4 000

4 000

300

300

300

300

Summa skattefinansierad verksamhet

169 805

111 680

110 420

110 420

Avgiftsfinansierad verksamhet

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

117 091

75 000

49 000

48 000

286 896 186 680 159 420

158 420

Kommunstyrelse

Samhällsbyggnadsnämnd
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Miljö- och tillståndsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avlopp

Summa Ängelholms kommun

Bilaga 3,
Kommunfullmäktiges mål 2021
Medborgarfokus
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö
och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.

Effektiva verksamheter
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden,
idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.

Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare
ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

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

Bilaga 4, nämndernas utvecklingsmål 2021
Gemensamma mål
Medborgarfokus
Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.
Effektiva verksamheter
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
Samhällsutveckling
Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
Kommunens befolkning ska öka.
Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.
Medskapande medarbetare
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Nämndspecifika mål
Kommunstyrelsen
Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.
Myndighet och tillståndsnämnden
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan.
Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.
Familje- och utbildningsnämnden
Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter.
Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående.
Nämnden för omsorg och stöd
Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid.
Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.
Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.
Överförmyndarnämnden
Arbeta för en god tillgång till gode män.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

KS § 104

Dnr. KS 2018/210, SBN 2019/133

Svar på motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-),
Sven Bergman (-) m.fl. angående anläggande av en
strandpromenad
Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. har inkommit med en motion den 26 februari 2018 om att det ska
anläggas en strandpromenad tillgänglig för alla.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 10 mars 2020 med att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 22 april 2020.
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 23 mars 2020
Protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden, § 66, 10 mars 2020
Tjänsteutlåtande, 3 oktober 2019
Yrkanden
Liss Böcker (C) yrkar bifall, Christina Hanstål (M), Linda Persson (KD) och
Johan Wifralius (SD) instämmer
Lars Nyander (S) yrkar avslag
Propositioner och omröstning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om man vill bifalla förslaget från arbetsutskottet eller
om man vill avslå detsamma.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget från arbetsutskottet
Omröstning begärs och ja-röst är bifall till förslaget från arbetsutskottet och nej-röst är för
avslag till förslaget från arbetsutskottet
Omröstningen faller ut med 10 ja-röster och 3 nej-röster enligt följande:

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), KarlOtto Rosenqvist (MP), Johan Wifralius (SD), Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Christina
Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).
NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet
enligt följande:
”Motionen har behandlats i samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-10 där den avslogs. (C)
yrkade på bifall och (S),(KD),(L) samt (SD) yrkade på avslag.
Vi ställer oss kritiska till att en motion som inte ska genomföras besvaras istället för att
avslås”.
Beslutet ska expedieras till
Motionärerna

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-22

KSAU § 84

Dnr. KS 2018/210, SBN 2019/133

Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-),
Sven Bergman (-) m.fl. angående anläggande av en
strandpromenad
Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. har inkommit med en motion den 26 februari 2018 om att det ska
anläggas en strandpromenad tillgänglig för alla.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 10 mars 2020 med att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 23 mars 2020
Protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden, § 66, 10 mars 2020
Tjänsteutlåtande, 3 oktober 2019
Yrkanden
Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M) och Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska
anses besvarad.
Deltar inte i beslutet
Åsa Larsson (S) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad
Beslutet ska expedieras till
Motionärerna

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-23

Diarienummer
KS 2018/210
Ytterligare
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SBN 2019/133

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion Liss Böcker (C) m fl. om att anlägga en
strandpromenad
Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. har inkommit med en motion den 26 februari 2018 om att det ska anläggas
en strandpromenad tillgänglig för alla.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 10 mars 2020 med att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 23 mars 2020
Protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden, § 66, 10 mars 2020
Tjänsteutlåtande, 3 oktober 2019
Utredning
Av huvuduppdrag Samhälles utredning framgår att man ställer sig positiv till förbättrad tillgång
till stranden. Dock är slutsatsen att ett större grep och mer övergripande utredning för kommunens alla strandnära anläggningar och underhållsrutiner behöver tas fram.
Mot bakgrund av detta är bedömningen att motionen bör avslås i likhet med Samhällsbyggnadsnämnden beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Henrik Sandén
Planeringschef

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionärerna

1 (1)

Ängelholm 2018-02-26

ÄNGELHOLMS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion
Dnr............... .................

Strandpromenad

\9

Kommunfullmäktige antog 2018-01-29 Plan för utveckling av Besöksnäringen
2018-2030 .
Utdrag fr~n handlingsplanen.
Ängelholms kommun avser att :
utveckla utbudet av hotell, aktiviteter, och evenemang vid havet och
stranden
Arbeta med tillgängligheten som en stark konkurrensfördel för Ängelholm
som därför skall kommuniceras tydligt i alla sammanhang där det är
möjligt.
Vi anser det viktigt att snabbt komma ig~ng med arbetet att utveckla
besöksnäringen. Havet och stranden har stor potential att utvecklas. En
strandpromenad tillgänglig för alla vore fantastiskt och kommer sätta kommunen på
kartan! Det finns m~nga goda exempel runt om i Europa att studera.
Centerpartiet yrkar att:
Skyndsamt utreda möjligheten att anlägga en strandpromenad förslagsvis fr~n
R~bocka med dragning söderut.

~
4~
Liss Böcker
Gruppledare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-03-10

SBN § 66

Dnr. SBN 2019/333

Svar på motion angående anläggande av en strandpromenad
Ärendebeskrivning
Liss Böcker m.fl. (C) har lämnat in en motion inkommen den 26 februari 2018 där det
föreslås att Ängelholms kommun bygger en strandpromenad tillgänglig för alla. Detta för
att utveckla besöksnäringen och för att sätta kommunen på kartan. Motionen pekar på att
det finns många goda exempel runt om i Europa att studera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kultur och stad 5 februari 2020
Beslut KF 2018-02-26 § 47
Motion från Liss Böcker m fl (C) inkommen den 26 februari 2018
Yrkanden
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till motionen.
BrittMarie Hansson (S), Nicklas Oddson (KD), Alexander Johnsson (SD) och Anita Rosén
(L) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänstutlåtandet, dvs. att avslå motionen.
Propositioner och omröstning
Ordföranden frågar nämnden om de bifaller yrkandet om bifall till motionen respektive
yrkandet om avslag till motionen. Ordföranden finner att yrkandet om avslag till motionen
bifallits.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation
Hans-Åke Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som
avslagits.
Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-10-03

Hållbarhetsingenjör klimatanpassning
Anders Lundin
0431-87 000
info@engelholm.se

1 (4)
Diarienummer
SBN2019/133
KS 2018/210

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson
(-), Sven Bergman (-) m.fl. angående anläggande av en
strandpromenad
Ärendebeskrivning
Liss Böcker m.fl. (C) har lämnat in en motion inkommen den 26 februari 2018 där det föreslås
att Ängelholms kommun bygger en strandpromenad tillgänglig för alla. Detta för att utveckla
besöksnäringen och för att sätta kommunen på kartan. Motionen pekar på att det finns många
goda exempel runt om i Europa att studera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kultur och stad 5 februari 2020
Beslut KF 2018-02-26 § 47
Motion från Liss Böcker m fl (C) inkommen den 26 februari 2018
Utredning
Huvuduppdrag Samhälle uppfattar att strandpromenaden som efterfrågas avser en anläggning
som i huvudsak går parallellt med stranden och som därutöver möjliggör tillgång till vattnet på
utvalda punkter. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare tagit ställning till möjligheter för en
sådan anläggning i en liknande motion (SBN 2019/57), längs stranden mellan
Klitterhusbryggan och den befintliga klitterövergången med anpassning för barnvagnar vid
Havsbadskjollan (Klitterövergång ”Torgplatsen”), se ungefärlig sträckning på bilden nedan.
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I samråd med de verksamheter inom huvuduppdrag Samhälle som ansvarar för stranddrift
gjordes en preliminär teknisk bedömning om lämplig utformning. Synpunkter och önskemål
har även tagits in från föreningen Alla kan.
Nedan följer synpunkter från berörda verksamheter:
 En mobil anläggning som kan plockas bort under stormsäsongen bedöms tillgodose
tillgänglighetsbehovet under badsäsongen samt vara ett lämpligt alternativ för att undvika
erosionsproblem. Mobila lösningar kommer utredas inför framtiden.


Fasta anläggningar för tillgänglighetsanpassning bedöms utgöra ett alltför stort ingrepp i
strandmiljön och kan förvärra befintlig erosionsproblematik.



En detaljerad utredning om kostnader och lämplig utformning av anläggningen behöver
göras inför eventuella investeringar. I samband med svaret på denna motion har samtliga
involverade verksamheter lyft fram att ett helhetsperspektiv för tillgänglighetsfrågan behövs.
Det bedöms vara för kortsiktigt och dyrt att enbart utreda anläggandet av en
strandpromenad.



Kostnaden för de efterfrågade anläggningarna direkt på strandplan (strandpromenad)
uppskattas enligt förslag i utredningen till ca 250 – 500 tkr. Behovet för driftanslag bedöms
öka med ca 50 tkr per år jämfört med nuvarande budget.
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Tillstånd
Vattenverksamhet
En anläggning enligt föreslagen motion kan komma att betraktas som vattenverksamhet. Det
är Länsstyrelsen som gör en bedömning ifall det behövs tillstånd eller anmälan. Tillstånd för
ny vattenverksamhet måste sökas hos Mark- och miljödomstolen med en beräknad
handläggningstid på ca 1 år. En lättare konstruktion avsedd för badsäsongen som inte finns
kvar vid höga vattenstånd under vintern bedöms preliminärt inte utgöra tillståndspliktig
vattenverksamhet.
Strandskydd
Fasta anläggningar på strandplan omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken. I
det fall det finns skäl, kan dispens ges för en sådan anläggning. Ett sådant skäl kan vara att
anläggningen anses vara ett angeläget allmänt intresse. Även om det finns ett sådant skäl ska
en avvägning göras mellan de allmänna och enskilda intressena samt en bedömning av
anläggningens förenlighet med strandskyddets syften (naturskydd och fri tillgänglighet till
stranden). Det går inte att förutse hur dispensmyndigheten ställer sig till föreslagen
anläggningen. Sträckningen som förslås ligger i ett Natura2000-område, vilket kan försvåra
ansökningsprocessen.
Enligt kommunens gällande policy för långsiktig och hållbar förvaltning av Ängelholms
stränder, som belyser bland annat erosionsrisker och åtgärder, bör hårda anläggningar på
sandstränder i möjligaste mån undvikas. Samtidigt ska kommunen verka för en attraktiv strand
med ökad tillgänglighet enligt samma policy.
Förutsättningar enligt PBL
Stranden mellan badbryggan Klitterhus och nedgången ”Torgplatsen” vid Havsbadskjollan
omfattas av två olika gällande detaljplaner. Stranden är i den norra delen planlagd som
Park/plantering, och söder om Klitterhus som Naturmark, där anläggning av gångstråk är
tillåtet enligt bestämmelserna. Den föreslagna åtgärden (strandpromenad) bedöms preliminärt
vara i enlighet med gällande detaljplan om utformningen liknar ett gångstråk.
Bygglov behöver ej sökas för denna typ av anläggning.
Sammanfattning
Huvuduppdrag Samhälle ställer sig positiv till att öka strandens tillgänglighet och
attraktionskraft för alla besökare. En mer övergripande utredning och ett helhetsperspektiv för
kommunens strandnära anläggningar och underhållsrutiner bör tas fram. Detta för att
tillgodose tillgänglighetsbehov, säkerställa strandens attraktivitet och fylla besöksnäringens
behov på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. En tillfällig strandpromenad t ex i form av en
utläggnings- och intagningsbar matta kan vara ett sätt att öka tillgängligheten till stranden
under badsäsongen.

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-10-03

4 (4)
Diarienummer
SBN2019/133
KS 2018/210

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

_____

Pernilla Fahlstedt
Tf chef huvuduppdrag Samhälle

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen
Huvuduppdrag Samhälle
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Kommunstyrelsen
2020-05-06

KS § 105

Dnr. KS 2018/506, SBN 2019/331

Svar på motion om parkeringsavgift och toalett vid
lastbilsparkeringen på Kungsgårdsleden
Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion om parkeringsavgift och toalett vid
lastbilsparkeringen, Kungsgårdsleden.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 10:e mars 2020 med förslaget att
avslå motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 22 april 2020.
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 23 mars 2020
Protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden, § 65, 10 mars 2020
Tjänsteutlåtande, 17 januari 2020
Motion från Per Skantz (M) m fl., 18 juni 2018
Yrkanden
Maija Rampe (M) yrkar bifall, Johan Wifralius instämmer (SD)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Beslutet ska expedieras till
Motionärerna

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-22

KSAU § 85

Dnr. KS 2018/506, SBN 2019/331

Motion om parkeringsavgift och toalett vid
lastbilsparkeringen på Kungsgårdsleden
Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion om parkeringsavgift och toalett vid
lastbilsparkeringen, Kungsgårdsleden.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 10:e mars 2020 med förslaget att
avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 23 mars 2020
Protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden, § 65, 10 mars 2020
Tjänsteutlåtande, 17 januari 2020
Motion från Per Skantz (M) m fl., 18 juni 2018
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen
Beslutet ska expedieras till
Motionärerna

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-23

Diarienummer
KS 2018/506
Ytterligare
diarienummer
SBN 2019/331

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Per Skantz (M) m fl. om parkeringsavgift
och toalett vid lastbilsparkeringen, Kungsgårdsleden
Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion om parkeringsavgift och toalett vid lastbilsparkeringen, Kungsgårdsleden.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 10:e mars 2020 med förslaget att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 23 mars 2020
Protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden, § 65, 10 mars 2020
Tjänsteutlåtande, 17 januari 2020
Motion från Per Skantz (M) m fl., 18 juni 2018
Utredning
Av utredningen i ärendet framgår att nu aktuell lastbilsparkering vid Kungsgårdsleden mest troligt
kommer att upphöra efter 2020. Vidare pågår dialog med företrädare för åkeribranschen och
Ängelholms Näringsliv om annan alternativ och bättre placering med bättre faciliteter.
Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås i enlighet med beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Henrik Sandén
Planeringschef

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionärerna
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MODERATERNA

Motion om parkeringsavgift och toalett vid lastbilsparkeringen på
Kungsgårdsleden
Vid lastbilsparkeringen på Kungsgårdsleden har det under många år parkerats lastbilar
och det har inte lett till några problem. Under de senaste åren har det uppstått ett
problem då det har blivit så att chaufförerna bor i lastbilen under tiden den står
parkerad. Då det inte finns någon allmän toalett uppstår det ett hygienproblem. Det är
tillåtet att parkera 24 timmar i området men frågan är hur det efterlevs. Grannar i
området klagar på att lastbilarnas motor är igång för att hålla värmen eller kylan i
förarhytten. Det skulle behövas en bättre kontroll av parkeringsplatsen så länge det är
tillåtet att parkera lastbilar där. Ett sätt skulle kunna vara att införa en parkeringsavgift
för att finansiera driften av en enklare toalett, och att man låter ett parkeringsbolag
kontrollera så att parkeringsavgifterna betalas.
Vi vill ju alla ha ett vackert och rent Ängelholm.
Vi moderater föreslår
att

kommunen tar fram förslag på parkeringsavgift och enklare toalett för att
förbättra situationen vid lastbilsparkeingen vid Kungsgårdsleden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-03-10

SBN § 65

Dnr. SBN 2019/331, KS 2018/506

Svar på motion från Per Skantz (M) m.fl. om
parkeringsavgift och toalett vid lastbilsparkeringen på
Kungsgårdsleden
Ärendebeskrivning
Per Skantz (M), Ola Carlsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Christian Hanstål (M)
föreslår i motion inkommen den 18 juni 2018 att kommunen tar fram förslag på
parkeringsavgift och enklare toalett för att förbättra situationen vid lastbilsparkeringen vid
Kungsgårdsleden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 5 februari 2020
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 155 daterat den 18 juni 2018
Motion från Per Skantz (M), Ola Carlsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Christian
Hanstål (M)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen från Per Skantz (M), Ola Carlsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M) och
Christian Hanstål (M) om parkeringsavgift och toalett vid lastbilsparkeringen på
Kungsgårdsleden.
Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-01-17

SBN 2019/331
Annat diarienummer
KS 2018/506

Trafikingenjör
Ann-Kristin Wiinberg
0431 870 00
info@engelholm.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Per Skantz (M) m.fl. om parkeringsavgift och
toalett vid lastbilsparkeringen på Kungsgårdsleden
Ärendebeskrivning
Per Skantz (M), Ola Carlsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Christian Hanstål (M)
föreslår i motion inkommen den 18 juni 2018 att kommunen tar fram förslag på
parkeringsavgift och enklare toalett för att förbättra situationen vid lastbilsparkeringen vid
Kungsgårdsleden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 5 februari 2020
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 155 daterat den 18 juni 2018
Motion från Per Skantz (M), Ola Carlsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Christian
Hanstål (M)
Utredning
I motionen föreslås att kommunen tar fram förslag på parkeringsavgift och enklare toalett för
att förbättra situationen vid lastbilsparkeringen vid Kungsgårdsleden.
Området för lastbilsparkeringen har minskat, och i och med färdigställandet av nya
detaljplaner kommer lastbilsparkeringen att försvinna och marken säljas. Efter 2020 kommer
troligen ingen mark att finnas kvar för lastbilsparkering inom området. Dialog förs med
företrädare inom åkeribranschen och Ängelholms Näringsliv då de önskar en annan plats för
att kunna omlasta och få möjlighet till dygnsvila. Med detta som bakgrund anser inte
huvuduppdrag Samhälle att det finns anledning att införa parkeringsavgift eller att bygga en
toalett vid lastbilsparkeringen vid Kungsgårdsleden.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
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2020-01-17

SBN 2019/331
Annat diarienummer
KS 2018/506

att

avslå motionen från Per Skantz (M), Ola Carlsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M) och
Christian Hanstål (M) om parkeringsavgift och toalett vid lastbilsparkeringen på
Kungsgårdsleden.

_____

Pernilla Fahlstedt
Tf chef huvuduppdrag Samhälle

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen
SHU
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

KS § 106

Dnr. KS 2020/211

Arbetsmarknadsinsatser med anledning av Covid-19
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har begärt en utredning och om att öka antalet feriejobb samt
möjligheten att införa beredskapsjobb. På Krisledningsnämnden den 16 april har ärendet
föredragits och förutsättningarna för arbetsmarknadsinsatser genom feriejobb,
beredskapsjobb och extratjänster har presenterats. Krisledningsnämnden har beslutat att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsuskott den 22 april 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2020
Yrkanden
Ola Carlsson (M) yrkar bifall, Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD),
Johan Wifralius (SD) och Eric Sahlvall (SD) instämmer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

tillskjuta 600 000 kronor till Kommunstyrelsen (Lärande och familj Arbetsmarknadsenheten) år 2020 för finansiering av platser för arbetsträning för
långtidsarbetslösa, samt för finansiering av en tjänst som arbetsledare.

att

finansiering sker genom årets resultat.

Beslutet ska expedieras till
Lärande och familj
Samhälle
SST Ekonomi & Kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-22

KSAU § 87

Dnr. KS 2020/211

Arbetsmarknadsinsatser med anledning av Covid-19
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har begärt en utredning och om att öka antalet feriejobb samt
möjligheten att införa beredskapsjobb. På Krisledningsnämnden den 16 april har ärendet
föredragits och förutsättningarna för arbetsmarknadsinsatser genom feriejobb,
beredskapsjobb och extratjänster har presenterats. Krisledningsnämnden har beslutat att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2020
Yrkanden
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Åsa Larsson (S) och
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall samt följande tillägg: Att uppdra åt kommundirektören att
lämna förslag på arbetsuppgifter inom kommunen som lämpar sig för tillfälliga
anställningar riktade till personer som blivit uppsagda eller blivit permitterade under
Corona-pandemin
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

tillskjuta 600 000 kronor till Kommunstyrelsen (Lärande och familj Arbetsmarknadsenheten) år 2020 för finansiering av platser för arbetsträning för
långtidsarbetslösa, samt för finansiering av en tjänst som arbetsledare.

att

finansiering sker genom årets resultat.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar
att

uppdra åt kommundirektören att utöka antalet extratjänster samt platser för
arbetsträning i kommunen, under förutsättning att finansiering för arbetsledare
medges.

Att

uppdra åt kommundirektören att lämna förslag på arbetsuppgifter inom kommunen
som lämpar sig för tillfälliga anställningar riktade till personer som blivit uppsagda
eller blivit permitterade under Corona-pandemin
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-22

Beslutet ska expedieras till
Lärande och familj
Samhälle
SST Ekonomi & Kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-16

Diarienummer
KS 2020/211
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

Verksamhetschef/rektor vuxenutbildning
Jan Mårtensson
0431-46 86 83
jan.martensson@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsinsatser med anledning av Covid-19
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har begärt en utredning och om att öka antalet feriejobb samt möjligheten
att införa beredskapsjobb. På Krisledningsnämnden den 16 april har ärendet föredragits och förutsättningarna för arbetsmarknadsinsatser genom feriejobb, beredskapsjobb och extratjänster har
presenterats. Krisledningsnämnden har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
fortsatt handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2020
Utredning
Feriejobb
Feriejobb i Ängelholms kommun erbjuds inom flera olika arbetsområden. Kravet för att kunna
söka feriejobb är att personen ska vara folkbokförd i kommunen och vara 16-17 år gammal. 150
feriejobb har annonserats för sommaren 2020 och budgeten för detta är 1,1 mnkr. Arbetsmarknadsenheten har eftersökt fler platser hos verksamheterna, men utan framgång.
Beredskapsjobb
Beredskapsjobb är en form av tidsbegränsad offentligt finansierad anställning som historiskt har
använts i tider av lågkonjunktur. Moderna beredskapsjobb i staten fanns tidigare i Arbetsförmedlingens regi, men stoppades från och med den 1 januari 2019.
För att införa beredskapsjobb i kommunen krävs en arbetsledare per fyra beredskapsarbetare. Arbetsledare beräknas kosta 42 900 kr/månad inklusive PO-tillägg, och beredskapsarbetare enligt
Kommunals avtal 27 900 kr/månad inklusive PO-tillägg. Vid en inventering har endast ett litet
antal möjliga platser för beredskapsarbetare identifieras. Inom huvuduppdrag Samhälle finns ett
fåtal arbetsuppgifter som kan vara lämpliga, de flesta uppgifter kräver utbildning som till exempel
”Arbete vid väg”, eller är väldigt strikt reglerade samt kräver vaccinationer (vilket är fallet inom
lokalvård).
Extratjänster
Arbetsförmedlingens tidigare bestämmelser om att bevilja extratjänst har vidgats. Deras bedömning är att möjligheten att bevilja extratjänst i kommunens regi har ökat. Målgruppen för att kvalificera sig till en extratjänst är att ha varit arbetslös i minst 450 dagar. Blir extratjänster aktuellt så
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-16

Diarienummer
KS 2020/211
Ytterligare
diarienummer
Annat diarienummer

är det att föredra framför beredskapsjobb, eftersom kommunen som då skulle får statlig ersättning för extratjänsterna. Det saknas dock finansiering för en tjänst som arbetsledare, som för resterande del av år 2020 beräknas kosta 350 000 kr.
Arbetsträning
Vejby IF, som innan Arbetsförmedlingens omorganisation tog emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. De kan tänka sig att ta emot deltagare från kommunen till en kostnad av 35000 kr/ årsplats. 10 platser på årsbasis innebär då en kostnad på 350 000 kr/ år. Kostnaden för resterande
del av år 2020 beräknas till 250 000 kr.
Sommarvikarier inom huvuduppdrag Hälsa
Huvuduppdrag Hälsa har redan gått ut med platsannons, dels för att rekrytera sommarvikarier
men även för att ersätta sjuk personal. Hälsa bedömer att behovet är ca 200 sommarjobb/ säsongsanställning och det kommer att bli aktuellt att anställa även de som tidigare inte har någon
erfarenhet eller formell kompetens. Detta är en möjlighet att lotsa in personer som blivit arbetslösa p.g.a. coronaviruset och få dem i arbete istället för försörjningsstöd. Vuxenutbildningen hjälper
till genom att hålla introduktionsutbildningar till både kommunen och sjukhuset där de mest basala kunskaperna lärs ut för arbete inom vården, hemtjänsten och äldreboende.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

tillskjuta 600 000 kronor till Kommunstyrelsen (Lärande och familj - Arbetsmarknadsenheten) år 2020 för finansiering av platser för arbetsträning för långtidsarbetslösa, samt för finansiering av en tjänst som arbetsledare

att

finansiering sker genom årets resultat.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar
att

uppdra åt kommundirektören att utöka antalet extratjänster samt platser för arbetsträning i
kommunen, under förutsättning att finansiering för arbetsledare medges.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Jan Mårtensson
Verksamhetschef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj
Samhälle
SST Ekonomi & Kvalitet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

KF § 82

Dnr. KS 2020/129

Val av ersättare i Valberedningen på vakant plats (V)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Emelie Strömberg
Lütgens (V) från uppdraget som ersättare i Valberedningen samt lämna uppdraget vakant
tillsvidare.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 februari 2020 § 43.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna platsen som ersättare (V) i Valberedningen vakant tillsvidare.
_____
Beslutet ska expedieras till
Valberedningen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

KF § 86

Dnr. KS 2020/156

Entledigande och val av ny ersättare i Miljö- och
tillståndsnämnden efter Staffan Laurell (M)
Ärendebeskrivning
Staffan Laurell (M) har lämnat en avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljö- och
tillståndsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen den 6 mars 2020.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Staffan Laurell (M) från uppdraget som ersättare i Miljö- och
tillståndsnämnden, samt
att samt att lämna uppdraget som ersättare (M) vakant tillsvidare.
Beslutet expedieras till:
Staffan Laurell
Miljö- och tillståndsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

KF § 85

Dnr. KS 2020/155

Entledigande samt val av ny ersättare i Nämnden för
kultur, idrott och fritid efter Eva Larsson (S)
Ärendebeskrivning
Eva Larsson (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i Nämnden för
kultur, idrott och fritid.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Eva Larsson, inkommen den 6 mars 2020.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Eva Larsson (S) från uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott
och fritid, samt
att lämna uppdraget som ersättare (S) vakant tillsvidare.
Beslutet expedieras till:
Eva Larsson
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

KF § 84

Dnr. KS 2020/127

Val av ledamot i Nämnden för Kultur, idrott och fritid på
vakant plats (SD)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Dorthe Sjöholm (SD)
från uppdraget som ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid samt att lämna platsen
vakant tillsvidare.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24februari 2020, § 44.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsvidare lämna uppdraget som ledamot (SD) i Nämnden för kultur, idrott och fritid
vakant.
Beslutet expedieras till:
Nämnden för kultur, idrott och fritid

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

KF § 84

Dnr. KS 2020/127

Val av ledamot i Nämnden för Kultur, idrott och fritid på
vakant plats (SD)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Dorthe Sjöholm (SD)
från uppdraget som ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid samt att lämna platsen
vakant tillsvidare.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24februari 2020, § 44.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsvidare lämna uppdraget som ledamot (SD) i Nämnden för kultur, idrott och fritid
vakant.
Beslutet expedieras till:
Nämnden för kultur, idrott och fritid

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

KF § 80

Dnr. KS 2020/34

Val av ersättare i Nämnden för omsorg och stöd på vakant
plats (SD)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020 att entlediga Birgitta Markevärn (SD)
från uppdraget som ersättare i Nämnden för omsorg och stöd samt att tillsvidare lämna
platsen vakant. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att fortsatt lämna
uppdraget vakant tillsvidare. Ärendet utgick från kommunfullmäktiges sammanträde den
30 mars 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 januari 2020 § 10 och den 24 februari
2020 § 36.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fortsatt lämna uppdraget som ersättare (SD) i Nämnden för omsorg och stöd vakant.
_____
Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

KF § 81

Dnr. KS 2020/105

Nominering av nämndeman vid Tingsrätten på vakant plats
(SD)
Ärendebeskrivning
Birgitta Markevärn (SD) har begärt att bli entledigad från uppdraget som nämndman vid
Helsingborgs tingsrätt. Helsingborg tingsrätt beslutade den 4 februari 2020 om
entledigande.
Beslutsunderlag
Begäran från Helsingborgs tingsrätt om nominering av ny nämndman efter Birgitta
Markevärn (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna nominering till ny nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt vakant tills vidare.
Beslutet expedieras till
Helsingborgs tingsrätt

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

KF § 88

Dnr. KS 2020/201

Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för
perioden 2020-2023 med anledning av Covid -19
Ärendebeskrivning
Med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra
smitta av covid-19, har Helsingborgs tingsrätt beslutat att inte kalla nämndemän över 70 år
till tjänstgöring. Tingsrätten har därför behov av att utöka antalet nämndemän från 144 till
175 för att täcka upp för de äldre nämndemännen.
Kommunfullmäktige i Ängelholms har tidigare utsett 23 nämndemän. Helsingborgs
tingsrätt meddelar i skrivelse 2020-04-02 att Ängelholms kommun behöver utse ytterligare
en nämndeman. Den nya nämndemannen ska vara under 70 år.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Helsingborgs tingsrätt, inkommen den 2 april 2020.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att nominering till uppdrag som nämndeman lämnas vakant tillsvidare.
Beslutet expedieras till:
Helsingborgs tingsrätt

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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HELSINGBORGs TINGSRÄTT

Datum

SVERIGES DOMSTOLAR

2020-04-02

Diarienummer

2020/137

Ylva Norling jönsson, ylva .norlingjonsson@dom.se

Ängelholms kommun
Kommunfullmäktige
Östra Vägen 2
262 80 Ängelholm
info@engelholm.se

Utökat va l av nämndemän vid He lsingborgs
t ingsrätt för perioden 2020-2023 med an ledning
av covid-19.
Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. har Helsingborgs
tingsrätt beslutat att för närvarande inte kalla nämndemän över 70 år till
tjänstgöring. Tingsrätten har därför behov av att utöka antalet nämndemän
fTån 144 till175 för att täcka upp för de äldre nämndemännen.
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har enligt tidigare beslut utsett
23 nämndemän. Med anledning av tingsrättens beslut att utöka antalet
nämndemän behöver kommunfullmäktige därför utse ytterligare l
nämndeman. Denna nya nämndeman ska vara under 70 år.
Erfarenheten visar att en del av nämndemännen i tingsrätten haft möjlighet
att tjänstgöra endast i begränsad utsträckning. Tingsrätten vill erinra om det
angelägna i att till nämndemannauppdraget utse personer som har möjlighet
att tjänstgöra i tingsrätten i tillräcklig omfattning.
Tingsrätten vill också erinra om bestämmelserna i 4 kap 7 § sista stycket
rättegångsbalken där det framgår att det vid val av nämndemän skall
eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med
hänsyn till ålder, kön, etnisk balegrund och yrke. En allsidig sammansättning
främjas av att rekrytering sker av yngre personer samt av personer utanför
de partipolitiska kretsarna

Opolitiskt uppdrag
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man
lekmannadomare och representerar inte något parti. Ordinarie val av
nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just
för att m arieera att uppdraget inte är politiskt.
Det finns inget regelverk som hindrar rekrytering utanför partierna.

Si sta dag att medd ela oss va lda nämndemän
Vi behöver senast den 30 april2020 besked om vilka som valts till
nämndemän. Därefter måste tingsrätten genomföra obligatoriska kontroller
och planera tjänstgöring. De nämndemän som valts ska också genomgå en
obligatorisk utbildning här på domstolen innan de får börja tjänstgöra.

Box 7 12, 251 07 Helsingborg · Besöksad ress: Konsul Perssons plats 1 · Telefo n: 042-19 97 00 · helsi ngborgs.tingsratt@dom.se •
www.domstol.se/helsingborgs-t ingsratt
öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00
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Domstolens behov av uppgifter om nämndemännen.
När ni slåekar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi
nedanstående uppgifter för att kunna kontrollera nämndemännen:
Personnummer samt förvaltarfrihetbevis
Efternamn, tilltalsnamn
Mobiltelefonnummer
E-postadress

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2020 -05- 1 8

ocial e

Dnr.... ?:.~?~/.?f:.~

........

FRANlTIDSPARTIET l ANGELHOLM

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2020-03-10

Ett idecenter för uppstart av innovativa miljö- och hållbarhetsprojekt runt om i kommunen.

Vi vet alla att samhället står inför stora utmaningar och förändringar. Förändringar som till stor del
redan borde påbörjats. Det handlar om det avtryck som vi tillsammans gör på den luft vi andas, den
mark som vi odlar och det vatten vi dricker. Globalt ökar medvetenheten om att vi måste hitta bättre
sätt att driva våra samhällen på och samma sak händer i Sverige.
Som kommun kan vi göra mycket. Vi kan testa olika saker i mindre skala för att se om det fungerar.
Det kan handla om att byta transportmedel över en period, hur vi optimerar energi eller
vattenanvändning. Inga insatser är för små.
Vi vill inte vänta, vill börja vårt förändringsarbete omgående

Vi Socialdemokrater yrkar därför:
Att: ett idecenter startas där medborgare och företag kan testa olika ideer.
Att: kommunen ska agera som inkubator och testbädd för innovativa miljö- och hållbarhetsprojekt
Att: kommunen undersöker om det flnns externt stöd för att delfinansiera ett sådant projekt

ratiska gruppen:

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

2020-04-24

Kommunrevisorerna

AB Ängelholmslokaler
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Granskning av upphandling och inköp inom
AB Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
På vårt uppdrag har PWC utfört en granskning av ”Bolagets rutiner
upphandling och inköp
Lekmannarevisorerna, Bengt Sävström och Ragnar Steen, har vid sammanträde
2020-04-14 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 grava synpunkter som framförs i granskningen önskar
revisorerna svar med kommentarer och åtgärdsplan från AB Ängelholmshem
och Ängelholmslokaler senast 2020-06-30.
Lekmannarevisorer
Bengt Sävström och Ragnar Steen

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

Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Granskning av upphandling och inköp inom
AB Ängelholmshem & AB Ängelholmslokaler
Granskningens inriktning
I kommunrevisionens uppdrag ingår bland
annat att granska de kommunala bolagens
verksamheter dvs AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler. Denna form av granskning
kallas för lekmannarevision.
Vårt uppdrag som lekmannarevisor är att
granska bolagens verksamhet, intern kontroll
samt kontrollera om verksamheten bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Vi har i den nu aktuella granskningen särskilt
granskat bolagens hantering av upphandlingar
och inköp.

Bedömning
Med utgångspunkt från granskningen gör vi
lekmannarevisorer bedömningen att det finns
uppenbara och allvarliga brister i bolagens
hantering av upphandlingar och inköp. Vår
granskning visar bland annat att bolagen inte
följer lagen om offentlig upphandling (LOU).
Av granskningen framgår att styrelsen inte har
kontrollerat att det finns tydliga ramar för
upphandling och inköp. Det saknas även
dokumenterade processer och arbetssätt för
upphandling och inköp – detta ser vi som en
uppenbar risk för verksamheten. I vår
granskning har det även framkommit att det
saknas en systematisk uppföljning av
upphandling och inköp. Vi anser att detta beror
på att det har saknats en tydlig styrning och

ledning av uppföljningsarbetet. Vi bedömer även
att det har funnits en bristande kultur inom
bolagen som tillåtet avsteg från gällande
lagstiftning. Ett exempel på detta är att det har
funnits en acceptans för att direktupphandla
konsulter inom bolagen vilket skett utan lagstöd.
Avslutningsvis visar vår granskning att
direktupphandlingar årligen har överstigit
gällande direktupphandlingsgränser vilket vi ser
allvarligt på.

Rekommendationer
Vi förslår att styrelsen vidtar följande åtgärder
mot bakgrund av vår granskning:


Att det ska finnas giltiga och heltäckande
styrande dokument för upphandling och
inköp.



Att det tydligt framgår av styrande
dokument skillnaden mellan att ha
beslutsrätt för att utnyttja ett upphandlat
ramavtal och att genomföra en
direktupphandling.



Att det finns resurser och en systematik för
uppföljning av arbetet med upphandling och
inköp så att arbetet utförs enligt lagstiftning
och upprättade styrdokument.



Att löpande kontroller genomförs i bolagen
för att granska att de upphandlade
ramavtalen verkligen används dvs att
bolagen köper enligt avtalen.

För ytterligare information, kontakta revisionens
sammankallande
Bengt Sävström tel. 076 – 826 50 61

Granskning av upphandling
och inköp inom AB
Ängelholmshem & AB
Ängelholmslokaler
Ängelholm kommuns
lekmannarevisorer
April 2020

Charlie Lindström
Marcus Alvstrand
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1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Ängelholms kommuns lekmannarevisorer genomfört en
granskning av upphandling och inköp inom AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler. Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga
●

Hanterar AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler upphandlingar och inköp på
ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern kontroll?

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande revisionella bedömningen att
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler inte har en styrning och ledning av
upphandling- och inköpsverksamheten som säkerställer att upphandlingar och inköp
hanteras på ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern kontroll.
Den sammanfattande revisionella bedömningen baseras på följande bedömningar av
respektive kontrollmål:
Kontrollmål 1 - Policys och riktlinjer avseende upphandlingar och inköp finns
antagna och efterlevs
Bedömning: Ej uppfyllt
Det har fram till våren 2020 saknats bolagsspecifika riktlinjer för upphandling och inköp.
Styrelsen i rollen som övergripande ansvarig för verksamheten har inte säkerställt att
det finns bolagsspecifika ramar för verksamhetens arbete med upphandling och inköp.
Det saknas dokumenterade processer och arbetssätt för upphandling och inköp vilket
riskerar att skapa en sårbarhet i organisationen.
Kontrollmål 2 - Bolagen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning (mandat)
avseende upphandling och inköp
Bedömning: Delvis uppfyllt
Det finns en ansvarsfördelning avseende upphandling och inköp. Vidare finns formella
beslutsrätter. Dock saknas distinktion mellan beslutsrätt att avropa från ramavtal och att
direktupphandla.
Kontrollmål 3 - Det finns rutiner för avtalshantering samt rutiner för att säkerställa
att avtal finns för väsentliga inköpsområden som ställer en god intern kontroll
exempelvis avseende attest
Bedömning: Ej uppfyllt
Det saknas ett systematiskt arbetssätt för uppföljning vilket bedöms bero på otillräckliga
resurser samt avsaknad av styrning och ledning av uppföljningsarbetet. Dessa
kombinerat skapar otillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll och på sikt en
riskexponering i verksamheterna.
Kontrollmål 4 - Inköp och avrop från avtal sker i enlighet med lagkrav och
beslutade riktlinjer
Bedömning: Ej uppfyllt
Det har funnits en acceptans kring att direktupphandla konsulter inom bolagen vilket
skett utan lagstöd. Det konstateras att direktupphandlingar årligen har överstigit
direktupphandlingsgränser, vilket är allvarligt och ett resultat av att det saknats tillräcklig
upphandlingskompetens i egen regi.
2

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler följande rekommendationer:
●

●

●

●

Säkerställa att det finns giltiga och heltäckande styrande dokument för upphandling
och inköp. Utan heltäckande och giltiga styrande dokument försvåras ett
systematiskt förhållningssätt och följsamhet till LOU och LUF.
I styrande dokumentation säkerställa en tydlig distinktion mellan beslutsrätt för att
avropa från ett upphandlat ramavtal och att genomföra en direktupphandling. En
tydlig distinktion behövs för att säkerställa att det finns en uppsikt över vilka som får
genomföra direktupphandlingar samt att regelbundet kunna följa upp genomförda
direktupphandlingar
Säkerställa att det finns tillräckliga resurser och en tydlig systematik för uppföljning
av arbetet med upphandling och inköp, i enlighet med lagstiftning och upprättade
styrdokument.
Etablera system för uppföljning av köptrohet mot upphandlade ramavtal. Detta i syfte
att säkerställa att upphandling och inköpsverksamhet kan utvecklas och förbättras.

3

Inledning
Bakgrund
Kommuner samt kommunala bolag gör årligen inköp av varor och tjänster till betydande
belopp. Upphandlingen regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU).
Lekmannarevisorerna har utifrån sin riskanalys, beslutat att genomföra en granskning
avseende AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler hantering av upphandlingar
och inköp.

Syfte, kontrollmål och revisionskriterier
Granskningen syftar besvara huruvida AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler
hanterar upphandlingar och inköp på ett ändamålsenligt vis och med tillräcklig intern
kontroll.
Kontrollmål
●
●
●

●

Riktlinjer och policys avseende upphandlingar och inköp finns antagna (exempelvis
för entreprenadtjänster) och efterlevs
Bolagen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning (mandat) avseende upphandling
och inköp
Det finns rutiner för avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för
väsentliga inköpsområden som ställer en god intern kontroll exempelvis avseende
attest
Inköp och avrop från avtal sker i enlighet med lagkrav och beslutade riktlinjer

Revisionskriterier
●
●

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Bolagens styrdokument inom området

Avgränsning och metod
Granskningen avgränsas till bolagens verksamhet under år 2018 och 2019.
Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstepersoner samt
genomgång av i bolaget antagna styrdokument på upphandlingsområdet. Granskningen
har fokus på styrning och ledning inom upphandling och inköp varför tyngdpunkt ligger
på det formella och beslutade ramar som bolaget uppsatt för att säkerställa
ändamålsenlighet avseende inköp och upphandling.
Granskningen ligger som underlag för lekmannarevisorernas uttalande i
granskningsrapporterna för år 2019.
Mot bakgrund av den rådande situationen i bolagen så har sakgranskning av rapporten
inte varit möjlig.
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Iakttagelser och bedömningar
Lagen om offentlig upphandling
LOU omfattar upphandlingar hos kommuner, landsting, staten och offentligt ägda
företag. Syftet med lagstiftningen är att följa EU:s fyra friheter; fri rörlighet för varor,
personer, tjänster och kapital inom EU:s inre marknad. Således ska lagen främja en fri
och rörlig marknad med konkurrensutsättning där ingen upphandling får göras så att
någon leverantör särbehandlas.
2017-01-01 trädde ny lag om offentlig upphandling i kraft genom LOU (2016:1145).
Lagen ersatte LOU (2007:1091) och innehåller en hel del ändringar. Bland annat
innehåller nya LOU en rad nya bestämmelser som reglerar i vilken utsträckning avtal
mellan offentliga aktörer behöver konkurrensutsättas enligt upphandlingsreglerna.
Dessa regler innebär främst att EU-domstolens rättspraxis kring dessa frågor tydliggjorts
i lagtexten. Vidare har i nya lagen möjligheten att använda förfaranden som innefattar
förhandling med anbudsgivarna utökats. Minimitidsfristerna för annonsering har också
förkortats generellt. Det har även uttryckligen blivit möjligt för en upphandlande
myndighet att förlänga anbudstiden i en upphandling om myndigheten gör väsentliga
ändringar i upphandlingsdokumenten.
LOU innehåller även numer en rad nya regler om uteslutning och kvalificering av
leverantörer. De viktigaste förändringarna gäller inte främst vilka krav upphandlande
myndigheter får eller måste ställa, utan hur kontrollen av leverantörer ska gå till. Dessa
krav gäller också sådana externa företag som en leverantör åberopar för att visa att den
uppfyller kvalificeringskraven.
Vidare har införts detaljerade regler om vad som gäller ifråga om ändringar av
upphandlade avtal under avtalstiden. Dessa regler innebär att möjligheterna för de
upphandlande myndigheterna att göra ändringar av upphandlade avtal har preciserats i
jämförelse med vad som gällde tidigare.
Kontrollmål 1 - Policys och riktlinjer

●

Policys och riktlinjer avseende upphandlingar och inköp finns antagna och
efterlevs

Iakttagelser
Inledande iakttagelser
En ny VD för ängelholmshem tillträdde i mars 2020. Den nya VD’n har varit anställd i
bolaget en tid, då i en annan roll och har under en tid gått vid sidan av den föregående
VD’n i överlämningssyfte. I samband med VD-bytet genomförs ett antal förändringar i
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AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler organisation, bland annat avseende
upphandling och inköp.
Bland annat beslutades hösten 2019 att bolagen kommer köpa in
upphandlingsverksamhet från Ängelholms kommun. Under våren 2020 inrättades nya
riktlinjer för inköp och upphandling vilka upprättats av upphandlingsenheten på
Ängelholms kommun.
Det pågår med andra ord en större förändring av bolagens arbete med upphandling och
inköp vid tiden för granskningen, vilket försvårar möjligheten att mäta följsamhet till
upprättad styrning.
Organisation
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler leds av styrelse och delar VD samt
administrativa funktioner för exempelvis HR, kommunikation m.m. Vidare finns en
byggavdelning samt två fastighetschefer med ansvar för respektive bolags
verksamheter. I bilaga 1 återfinns en organisationsskiss för bolagens gemensamma
organisation.
Bolagens arbete med upphandling och inköp
Ägardirektiv har upprättats för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.
Ägardirektiven anger bolagens uppdrag med inriktning, grundläggande principer etc. Av
ägardirektiven framgår att bolagen, när det är lämpligt, ska medverka i Ängelholm
kommuns upphandlingar samt att kommunens Inköps och upphandlingspolicy är
normerande för bolagen.
Inköps- och upphandlingspolicy
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun antog 2019-07-14 en ny Inköps- och
upphandlingspolicy som ersätter tidigare version beslutad av fullmäktige 2015-01-26.
Det övergripande innehållet i båda versionerna av policyn är samma.
Upphandlingspolicyn (2015 och 2019) gäller för samtliga nämnder/verksamheter och
kommunala bolag där kommunen är majoritetsägare. Därav gäller policyn även för
denna gransknings revisionsobjekt AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.
Inköps- och upphandlingspolicyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och
anställda ska agera när det gäller kommunkoncernens inköp och upphandlingar. Policyn
beskriver kommunkoncernens regelverk för inköpsprocessen gällande varor och
tjänster. Policyn fastställer att upphandling ska ses som en strategisk resurs för styrning
och kontroll (nå uppsatta mål) och ska ske med ett totalkostnadsperspektiv och ett
helhetsåtagande. Inköp och upphandling ska genomföras så att varor, tjänster och
entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt pris med en god totalekonomi som målbild.
Policyn kompletteras med tillämpningsanvisningar vilka tillsammans ska säkerställa att
kommunen följer LOU, LUF samt LOV och de grundläggande principerna. Policyn ska
även, i den mån det går, möjliggöra för små och medelstora företag att delta i
kommunens upphandlingar.
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Riktlinjer avseende upphandlingar och inköp
Utifrån intervjuer konstateras att riktlinjer och rutiner avseende upphandlingar och inköp
har upprättats av Ängelholms kommun och godkänts av styrelsen för bolagen. Riktlinjen
är daterad 2020-03-06 och således nyligen antagen. Vi har i granskningen erhållit en
upphandlingspolicy, daterad 2007-10-18, som var gällande innan de nyligen antagna
riktlinjerna. Då det inom upphandlingsområdet hänt en hel del sedan 2007 så måste
denna policyn emellertid betraktas som inaktuell. Denna uppfattning delas också av
intervjupersoner.
Riktlinjerna utgör ett kompletterande dokument till Ängelholms kommuns inköps- och
upphandlingspolicy (2019) och syftar till att förtydliga roller och ansvar samt
upphandlingsprocessens olika faser i kommunkoncernen.
En myndighet ska enligt LOU och LUF fastställa riktlinjer för direktupphandling. I de nya
riktlinjerna för upphandling och inköp återfinns riktlinjer för direktupphandling. Vid
intervjuer framgår att det har lyfts önskemål om att dessa förtydligas ytterligare då de
inte upplevs tillräckligt tydliga avseende vem, var och hur direktupphandling kan ske.
Vi konstaterar utifrån intervjuer att det finns processer för att hantera upphandlingar och
att dessa dokumenteras i systemet Tendsign.
Av intervjuer konstateras att upphandlingspolicyn är känd i bolagens verksamheter men
att det saknas dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur hanteringen av upphandling
och inköp ska genomföras. Systemet Tendsign används för dokumentation av
upphandlingar men det saknas systemstöd med möjlighet för att automatiskt säkerställa
följsamhet till ramavtal etc.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är: Ej uppfyllt
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler använder Ängelholms kommuns Policy
för upphandling och inköp vilken är känd i bolagen. Det har fram till våren år 2020 i
princip saknats bolagsspecifika riktlinjer för upphandling och inköp exempelvis
avseende direktupphandling, vilket är ett krav enligt LOU och LUF. Utifrån ett styrningsoch ledningsperspektiv utgör detta en brist. Nämnas ska också att det kan krävas att
styrelsen, som övergripande ansvarig för verksamheterna, säkerställer att det finns
bolagsspecifika ramar för hur verksamheten ska arbeta systematiskt med upphandling
och inköp. Utifrån genomförd granskning kan konstateras att det funnits en brist på detta
område.
Ytterligare ska sägas att det finns lokala, ej dokumenterade rutiner i verksamheten, och
det är även vår uppfattning att det finns inarbetade processer i bolaget avseende
upphandling och inköp. Men det saknas spårbarhet när processer och arbetssätt inte är
dokumenterade vilket också riskerar skapa en sårbarhet i organisationen.
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Kontrollmål 2 - Roll och ansvarsfördelning

●

Bolagen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning (mandat) avseende
upphandling och inköp

Iakttagelser
Inom AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler finns ingen egen organisation för
upphandling i form av upphandlingsenhet eller liknande. Fram till årsskiftet 2019/2020
har konsulter i stor mån använts för att genomföra upphandlingar. Av de nya riktlinjerna
för upphandling och inköp (2020) anges att Ängelholms kommuns upphandlingsenhet
har det övergripande ansvaret för upphandlingar som görs i kommunen och de
kommunala bolagen över direktupphandlingsgränsen inom en avtalsperiod räknat på
fyra år. Upphandlingsenhetens upphandlingsstöd innefattar ett helhetsåtagande för
upphandlingsprocessen. Vi noterar av intervjuer att bolagen har försökt rekrytera egna
upphandlare men att detta inte lyckats. En orsak till detta är den nationella bristen på
upphandlare.
Av intervjuer framgår att bolagens upphandlingar går ut via systemet Tendsign vilket
länkas till från bolagens hemsida. Systemet beskrivs fungera bra som stöd vid
upphandlingar.
Utifrån riktlinjer för inköps och upphandling framgår att bolagen ansvarar för att se till så
bolagen har representanter i de avtalsgrupper som förekommer i upphandlingsarbetet.
De ska i god tid meddela vilket behov som finns och vilka kommunövergripande
upphandlingar bolagen ska delta i. Bolagen tecknar sedan och genomför
avtalsuppföljning med stöd av upphandlingsenheten.
Inköpsrådet
Bolagens kontaktyta mot upphandlingsenheten är ett inköpsråd. I rådet ingår
representanter från bolagen, upphandlingsstödet och kommunens huvuduppdrag.
Inköpsrådet kommer träffas ca fyra gånger per år och upphandlingschefen är
sammankallande och leder mötena.
Avropare
Bolagen ska utse avropare som har kunskap om det som ska upphandlas. Dessa ska
ha mandat att ta beslut för verksamheten och tid för uppgiften.
Då riktlinjerna beslutats och införts under inledningen 2020 är de ännu inte fullt ut
implementerade. Inom bolagen fördelas ansvaret för inköp och upphandling, utöver de
nya riktlinjerna av instruktioner och uppdragsbeskrivningar.
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Instruktion och uppdragsbeskrivning
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokalers VD ska enligt VD-instruktion
underställa styrelsen för beslut vid alla beslut om investeringar som överstiger 5 mnkr
eller är utanför antagen budget. Detta gäller även beslut om avtal med leverantörer,
banker och andra kreditgivare, lämnande av lån, garantier, borgen m.m. vars
varaktighet sträcker sig längre än två år. Vidare ska styrelsen även besluta om köp och
försäljning av fast egendom till ett värde av 500.000 kr eller mer.
Byggchef, fastighetschef AB Ängelholmshem samt fastighetschef AB Ängelholmslokaler
har i respektive uppdragsbeskrivning i arbetsuppgift att genomföra större upphandlingar.
Bolagens gemensamma ekonomi- och administrativa chef har i uppdrag att medverka
vid inköp och försäljning av fastigheter men inte något direkt uppdrag inom inköp och
upphandling i stort.
Vi har för granskningen tagit del av underskriven delegation från VD (föregående VD
tom februari 2020) till byggchef, ekonomi och administrativ chef och de båda
fastighetscheferna.
De intervjuade cheferna beskriver att de upplever ansvarsfördelningen som tydlig.
Av den nya riktlinjen (2020) samt på Ängelholms kommuns hemsida anges en
gemensam inköps- och upphandlingsprocess vilken framgår av bilden nedan:

Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är: Delvis uppfyllt
Utifrån upprättade instruktioner och uppdragsbeskrivningar finns en ansvarsfördelning
avseende upphandling och inköp vilka våren 2020 förtydligats ytterligare i upprättade
riktlinjer för upphandling och inköp. Vidare finns formella beslutsrätter
(beloppsbegränsade) uppdelade på funktion inom bolagen som säkerställer att det är
tydligt vem som har rätt att fatta beslut. En sårbarhet och risk som vi identifierat i

9

verksamheten är emellertid att det inte finns någon distinktion mellan beslutsrätt att
avropa från ramavtal och att direktupphandla.

Kontrollmål 3 - Rutiner för avtalshantering och väsentliga inköpsområden

●

Det finns rutiner för avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal finns
för väsentliga inköpsområden som säkerställer en god intern kontroll
exempelvis avseende attest

Iakttagelser
Utifrån genomförd granskning konstateras att det i mars 2020 har upprättats riktlinjer för
upphandling och inköp. Utöver dessa har inga aktuella dokumenterade rutiner
konstaterats. Vid intervjuer framgår att avtalsuppföljning har hanterats av respektive
ansvarig chef men att det inte skett utifrån någon gemensam struktur eller systematik.
Av riktlinjerna för inköp och upphandling framgår under rubriken “Förvaltande av avtal”
att bolaget med stöd av kommunens upphandlingsenhet ansvarar för uppföljning av sina
avtal.
De intervjuade cheferna beskriver att avtalsuppföljning är svårt att hinna med.
Organisationen i bolagen beskrivs som snäv och att det därför är svårt att hinna med
uppföljningsmöten. Inom Ängelholmslokaler är tanken att det en gång om året ska ske
uppföljning med de entreprenörer som bolaget har ramavtal med. Sedan ska utsedda
förvaltare inom bolaget hålla regelbundna driftmöten med entreprenörerna.
Upphandlade ramavtal samlas i det digitala arkivet Ibinder. Enligt intervjuer ska det vara
spritt i organisationen vilka ramavtal som finns för bolagen men att det är svårt att se
följsamheten till dessa då det bland annat saknas ett systemstöd för detta. För att se
följsamheten kan cheferna utifrån bolagens ekonomisystem se vilka inköp som skett
samt jämföra dem med ramavtal i Ibinder.
Däremot signalerar systemet Ibinder när ett avtal är på väg att gå ut.
Vid intervjuer med chefer inom bolagen anges generellt att otydliga beställningar från
uppdragsgivare, exempelvis kommunen, medför utmaningar för bolagen. Det behöver
utvecklas en tydligare modell för beställningar för att undvika att leveransen blir fel eller
dyrare än planerat.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är: Ej uppfyllt
Det kan konstateras att det saknas ett systematiskt arbetssätt avseende uppföljning. Vår
bedömning är dels att det beror på resursbrist, det vill säga att det saknas utrymme för
att kunna arbeta systematiskt med uppföljning och dels på grund av att det saknas
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styrning och ledning avseende uppföljningsarbetet. Detta kombinerat skapar otillräckliga
förutsättningar för att ha en god intern kontroll vilket i förlängningen utgör en
riskexponering i verksamheterna.

Kontrollmål 4 - Inköp och avrop
●

Inköp och avrop från avtal sker i enlighet med lagkrav och beslutade riktlinjer

Iakttagelser
Som redan nämnts kan konstateras att det, till och med år 2020, saknats beslutade
riktlinjer och rutiner för inköp och upphandlingar i de två bolagen. Detta innebär bland
annat att det saknats dokumenterade riktlinjer för direktupphandlingar, dokumentation
av upphandlingar m.m. Det pågår ett större omtag kring bolagens arbete med inköp och
upphandling och implementering av riktlinjer har påbörjats.
Det framgår av intervjuer att det inom bolagen funnits en kultur att genomföra
direktupphandlingar av konsulter. Detta då det upplevts svårt att få rätt kompetens och
som passar bolagets behov vid annonsering. Det framhålls att det pågår ett arbete för
att ändra kulturen och att arbeta inom ramen för lagkrav och beslutade riktlinjer.
Den generella uppfattningen inom bolagen är att det finns en god ramavtalstrohet, det
vill säga att bolaget håller sig till upphandlade ramavtal. Det saknas emellertid system
för att kontrollera detta löpande.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är: Ej uppfyllt
Det kan konstateras utifrån intervjuer att det, utan lagstöd, funnits en acceptans kring att
direktupphandla konsulter inom bolagen. Det kan konstateras att det årligen
direktupphandlats för belopp överstigande direktupphandlingsgränser, vilket är allvarligt.
Efter genomförd granskning är vår uppfattning att direktupphandling av konsulter beror
på en avsaknad av upphandlingskompetens i egen regi. Detta då ett väl utarbetat
upphandlingsunderlag ger goda förutsättningar för att både erhålla efterfrågad
kompetens och profil som kan möta bolagens behov.
Vi ser vidare förbättringspotential avseende uppföljning av köptrohet mot ramavtal där
det idag inte finns erforderliga system. Uppföljning är en förutsättning för att säkerställa
att upphandling- och inköpsverksamhet ständigt ska utvecklas och förbättras. Det måste
vidare anses inrymmas i den interna kontrollen och avsaknad av ändamålsenliga
system för uppföljning utgör därför en brist.
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Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande revisionella bedömningen att
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler inte har en styrning och ledning av
upphandling- och inköpsverksamheten som säkerställer att upphandlingar och inköp
hanteras på ett ändamålsenligt vis och med en tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler följande rekommendationer:
●

●

●

●

Säkerställa att det finns giltiga och heltäckande styrande dokument för upphandling
och inköp. Utan heltäckande och giltiga styrande dokument försvåras en likvärdig
hantering och följsamhet till LOU och LUF.
I styrande dokumentation säkerställa en tydlig distinktion mellan beslutsrätt för att
avropa från ett upphandlat ramavtal och att genomföra en direktupphandling. En
tydlig distinktion behövs för att säkerställa att det finns en uppsikt över vilka som får
genomföra direktupphandlingar samt att regelbundet kunna följa upp genomförda
direktupphandlingar
Säkerställa att det finns tillräckliga resurser och en tydlig systematik för uppföljning
av arbetet med upphandling och inköp, i enlighet med lagstiftning och upprättade
styrdokument.
Etablera system för uppföljning av köptrohet mot upphandlade ramavtal. Detta i syfte
att säkerställa att upphandling och inköpsverksamhet kan utvecklas och förbättras.
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Bedömningar utifrån
kontrollmål
Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

1. Policys och
riktlinjer
avseende
upphandlingar
och inköp
antagna och
efterlevs

Ej uppfyllt

2. Bolagen har
en tydlig roll- och
ansvarsfördelnin
g avseende
upphandling och
inköp

Delvis uppfyllt

AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokaler använder Ängelholms
kommuns Policy för upphandling och inköp
vilken är känd i bolagen. Det har fram till
våren 2020 i princip saknats bolagsspecifika
riktlinjer för upphandling och inköp
exempelvis avseende direktupphandling,
vilket är ett krav enligt LOU och LUF. Utifrån
ett styrnings- och ledningsperspektiv utgör
detta en brist. Nämnas ska också att det kan
krävas att styrelsen, som övergripande
ansvarig för verksamheterna, säkerställer att
det finns bolagsspecifika ramar för hur
verksamheten ska arbeta systematiskt med
upphandling och inköp. Utifrån genomförd
granskning kan konstateras att det funnits en
brist på detta område.
Ytterligare ska sägas att det finns lokala, ej
dokumenterade rutiner i verksamheten, och
det är även vår uppfattning att det finns
inarbetade processer i bolaget avseende
upphandling och inköp. Men det saknas
spårbarhet när processer och arbetssätt inte
är dokumenterade vilket också riskerar skapa
en sårbarhet i organisationen.

Utifrån upprättade instruktioner och
uppdragsbeskrivningar finns en
ansvarsfördelning avseende upphandling och
inköp vilka våren 2020 förtydligats ytterligare
i upprättade riktlinjer för upphandling och
inköp. Vidare finns formella beslutsrätter
(beloppsbegränsade) uppdelade på funktion
inom bolagen som säkerställer att det är
tydligt vem som har rätt att fatta beslut. En
sårbarhet och risk som vi identifierat i
verksamheten är emellertid att det inte finns
någon distinktion mellan beslutsrätt att
avropa från ramavtal och att direktupphandla.
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3. Det finns
rutiner för
avtalshantering
samt rutiner för
att säkerställa att
avtal finns för
väsentliga
inköpsområden
som säkerställer
en god intern
kontroll

Ej uppfyllt

4. Inköp och
avrop från avtal
sker i enlighet
med lagkrav och
beslutade
riktlinjer

Ej uppfyllt

Det kan konstateras att det saknas ett
systematiskt arbetssätt avseende
uppföljning. Vår bedömning är dels att det
beror på resursbrist, det vill säga att det
saknas utrymme för att kunna arbeta
systematiskt med uppföljning och dels på
grund av att det saknas styrning och ledning
avseende uppföljningsarbetet. Detta
kombinerat skapar otillräckliga förutsättningar
för att ha en god intern kontroll vilket i
förlängningen utgör en riskexponering i
verksamheterna.

Det kan konstateras utifrån intervjuer att det,
utan lagstöd, funnits en acceptans kring att
direktupphandla konsulter inom bolagen. Det
kan konstateras att det årligen
direktupphandlats för belopp överstigande
direktupphandlingsgränser, vilket är allvarligt.
Efter genomförd granskning är vår
uppfattning att direktupphandling av
konsulter beror på en avsaknad av
upphandlingskompetens i egen regi. Detta då
ett väl utarbetat upphandlingsunderlag ger
goda förutsättningar för att både erhålla
efterfrågad kompetens och profil som kan
möta bolagens behov.
Vi ser vidare förbättringspotential avseende
uppföljning av köptrohet mot ramavtal där det
idag inte finns erforderliga system.
Uppföljning är en förutsättning för att
säkerställa att upphandling- och
inköpsverksamhet ständigt ska utvecklas och
förbättras. Det måste vidare anses inrymmas
i den interna kontrollen och avsaknad av
ändamålsenliga system för uppföljning utgör
därför en brist.
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Bilagor
Bilaga 1 - Organisationskarta Ängelholmshem from 2020-03-01
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Bilaga 2 - Ängelholms kommuns upphandlingsprocess
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2020-04-14

Carl-Gustaf Folkeson

Charlie Winde

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ängelholms kommuns lekmannarevisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2019-10-16. 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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2020-04-24

Kommunrevisorerna

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av personal och
kompetensensförsörjning.
Kommunrevisionen har genomfört granskning av personal och
kompetensförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll i kompetensförsörjningen.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens interna
kontroll avseende kontroll i personal och kompetensförsörjningen inte är helt
tillräcklig.
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i
granskningen av, önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen senast till
2020-06-30:
Ängelholms kommuns revisorer

Bengt Sävström
Sammankallande kommunrevisionen

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

Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Granskning av personal- och kompetens
försörjning
Granskningens inriktning
Av Ängelholms kommuns budget för år 2019
framgår bland annat följande ” Antalet unga och
äldre medborgare blir fler samtidigt som
antalet i arbetsför ålder inte växer. Kommunen
måste därför stärka sin rekryteringsprocess
och göra Ängelholms kommun till en ännu
bättre och mer attraktiv arbetsgivare”.
För att möta dessa utmaningar krävs att
kommunen är attraktiv som arbetsgivare både
för att attrahera nya medarbetare men även för
att behålla de medarbetare som redan är
anställda.
Mot ovanstående bakgrund har vi revisorer
ansett att det har varit viktigt att granska hur
arbetet med personal- och kompetensförsörjning
bedrivs i kommunen.

Avslutningsvis anser vi att det i nuläget saknas
en övergripande strategi gällande samarbetet
med universitet, högskolor mm. Vi anser att
denna typ av samarbeten är en viktig aspekt för
att trygga den framtida personal- och
kompetensförsörjningen.

Rekommendationer
Vi förslår att kommunstyrelsen vidtar följande
åtgärder mot bakgrund av vår granskning:
•

Att genomföra en översyn av
förutsättningarna till stöd för cheferna
avseende att rekrytera, behålla och
utveckla medarbetare.

•

Att en gemensam strategi tas fram för
hur kommunen ska arbeta, både
övergripande och på
huvuduppdragsnivå, för att utveckla
samarbetet med olika lärosäten som
exempelvis högskolor och universitet.

•

Att utveckla arbetet avseende
erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna/huvuduppdragen.

•

Att säkerställa att avgångssamtal
genomförs och dokumenteras som ett
underlag till arbetet med att utveckla
arbetsgivarvarumärket.

Bedömning
Vår granskning visar att arbetet med personaloch kompetensförsörjning till övervägande
hanteras på ett bra sätt men att det även finns
vissa förbättringsområden.
Granskningen visar att det finns en tydlig
formell ansvarsfördelning men att ansvaret inte
upplevs lika tydligt bland cheferna samt att det
finns behov av att se över det stöd som erbjuds.
Vi anser även att det finns behov stärka graden
av erfarenhetsutbyte mellan nämnderna huvuduppdragen.

För ytterligare information, kontakta revisionens
sammankallande
Bengt Sävström tel. 076 – 826 50 61

Granskning av personaloch kompetensförsörjning
Ängelholms kommun
2020

Carl-Gustaf Folkesson
Marcus Alvstrand
Cornelia Pethrus
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Ängelholms kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning
av kompetensförsörjning. Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsens arbete med personaloch kompetensförsörjning.
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:
•

Är kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning ändamålsenliga?

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsens
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte helt är ändamålsenliga.
Den sammanfattande bedömningen baseras på följande bedömningar av respektive kontrollmål:
Kontrollmål 1 - Mål och strategier finns utformade för personal- och kompetensförsörjning
och efterlevs
Bedömning: uppfyllt
Det finns kommunövergripande mål och planer för personal- och kompetensförsörjning och
granskningen visar att det finns en följsamhet till dessa. Vi konstaterar att implementering av handlingsplaner för kompetensförsörjning har påbörjats.
Kontrollmål 2 - Ansvarsfördelning är fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning
Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns en tydlig formell ansvarsfördelning avseende personal- och kompetensförsörjning.
Granskningen visar dock att ansvaret upplevs inte lika tydligt bland cheferna och att det finns behov av att se över det stöd som erbjuds.
Kontrollmål 3 - Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning
Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns mötesforum för erfarenhetsutbyte mellan nämndernas verksamheter i form av exempelvis
”agila chefsutvecklingsträffar” samt kommundirektörens ledarforum. Dock finns behov av att ytterligare stärka graden av erfarenhetsutbyte mellan nämnderna -huvuduppdragen.
Kontrollmål 4 - Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor
Bedömning: delvis uppfyllt
Det finns samarbeten på huvuduppdragsnivå där behov, kontakt och utveckling av samarbeten
sker. Det finns dock inte någon övergripande strategi eller handlingsplan gällande samarbetet med
lärosäten.
Kontrollmål 5 - Aktiviteter genomförs för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare
Bedömning: uppfyllt
Det pågår ett aktivt arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket inom ramen för ”employer
branding” där begreppet ”Agila Ängelholm” är en bidragande faktor. En majoritet av de chefer som
besvarat enkäten skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Att genomföra en översyn av förutsättningarna till stöd för cheferna avseende att rekrytera,
behålla och utveckla medarbetare med utgångspunkt från de synpunkter som framkommit
i vår enkät.

•

Att en gemensam strategi tas fram för hur kommunen ska arbeta, både övergripande och
på huvuduppdragsnivå, för att utveckla samarbetet med olika lärosäten som exempelvis
högskolor och universitet.

•

Att utveckla arbetet avseende erfarenhetsutbyte mellan nämnderna/huvuduppdragen
kopplat till personal- och kompetensförsörjning.

•

Att säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag till arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Under de senaste tio åren har Sveriges kommuner i snitt rekryterat 60 000 nya medarbetare varje
år enligt uppgift från SKR. De demografiska förändringarna där bland annat gruppen äldre ökar
innebär att behoven av att rekrytera nya medarbetare kommer att öka än mer framöver. Mot denna
bakgrund blir personal- och kompetensförsörjning ett område som blir allt viktigare för kommunerna för att klara leveransen av välfärdstjänster inom b.la. skola, teknisk verksamhet samt vård- och
omsorg.
Av Ängelholms kommuns budget för år 2019 framgår bland annat följande ”Framöver står Ängelholms kommun, precis som de flesta andra kommuner, inför en utmanande demografisk
utveckling. Antalet unga och äldre medborgare blir fler samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte
växer. Kommunen måste därför stärka sin rekryteringsprocess och göra Ängelholms kommun till
en ännu bättre och mer attraktiv arbetsgivare”.
För att möta utmaningarna krävs att kommunen är attraktiv som arbetsgivare både för att attrahera
nya medarbetare men även för att behålla de medarbetare som redan är anställda. En viktig grund
för arbetet är att det finns ett tydligt ansvar inom organisationen för personal – och kompetensförsörjningen, att det finns strategier att utgå ifrån samt mål. Strategierna ska sedan omsättas i aktiviteter som löpande följs upp.
Revisorerna i Ängelholms kommun har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys funnit det relevant
att under år 2019 granska kommunstyrelsens arbete med personal- och kompetensförsörjning.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen avser att besvara följande revisionsfråga:
•

1.3.

Är kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning ändamålsenliga?

Revisionskriterier

•

Medarbetarundersökningar

•

Styrdokument kopplat till personal- och kompetensförsörjning

1.4.

Kontrollmål

•

Mål och strategier finns utformade för personal- och kompetensförsörjning och efterlevs

•

Ansvarsfördelning är fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning

•

Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning

•

Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor

•

Aktiviteter genomförs för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare

1.5.

Avgränsning

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och avser revisionsåret 2019.
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1.6.

Metod

Granskningen har genomförts utifrån analys av kommunens dokumentation på området samt intervjuer med HR-chef, enhetschef HR-enheten, chef huvuduppdrag samhälle, chef huvuduppdrag
hälsa, chef huvuduppdrag lärande och familj samt fackliga företrädare.
I samband med granskningen har en enkät skickats ut till chefer med personalansvar i kommunen.
Enkäten skickades ut till sammanlagt 135 chefer, av dessa besvarade 109 enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 81 procent.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Inledning

I följande avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som vi har gjort kopplat till respektive
kontrollmål. I samband med granskningen har en enkät skickats ut till samtliga chefer. Utfallet av
enkäten redovisas under respektive kontrollmål. I bilaga 1 redovisas bakgrundsuppgifter för respondenterna i enkäten som exempelvis antal år som chef, antal underställda medarbetare mm.

2.2.

Mål och strategier finns utformade för personal- och kompetensförsörjning och efterlevs

Iakttagelser
De övergripande styrdokumenten för kompetensförsörjning är Arbetsgivarpolicy samt Plan för
kompetensförsörjning.
Arbetsgivarpolicyn är fastställd av kommunfullmäktige i oktober 2019 och ersätter tidigare personalpolicy från år 2011. Policyn syftar till att tydliggöra kommunens personalpolitik och omfattar alla
medarbetare. I policyn anges den övergripande målsättningen ”medskapande medarbetare”. Detta
citat uttrycker Ängelholms kommuns ambitioner som arbetsgivare dvs en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare - vilka ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges
möjlighet att utvecklas.
Av arbetsgivarpolicyn framgår att Ängelholms kommun har format en ”agil service-och utvecklingsorganisation” vilken ska bidra till att nå kommunens vision och mål. Begreppet ”Agila Ängelholm”
innebär i korthet att kommunen inte arbetar utifrån en traditionell förvaltningsstruktur. Istället organiseras kommunens verksamheter i huvudområden i syfte att möjliggöra för verksamheter att arbete med, och hjälpa varandra och undvika ”stuprör” som hindrar samarbeten mellan olika verksamheter. Vidare anges att kommunen tillämpar verksamhetsutvecklande lönesättning vilket innebär att lön bestäms utifrån en tydlig koppling mellan mål, arbetsprestation och resultat. Vidare
anges att kommunen erbjuder förmåner som finns samlade i kommunens förmånsportal.
Dokumentet Plan för kompetensförsörjning blev fastställt av kommunfullmäktige år 2017 och gäller
fram till år 2022. Planen syftar till att ge vägledning och inspiration i arbetet med att initiera och
genomföra olika kompetensförsörjningsinsatser. Planen riktar sig till samtliga verksamheter inom
kommunen och ska kompletteras med en handlingsplan. Denna handlingsplan ska innehålla aktiviteter utifrån varje huvuduppdrags förutsättningar och ska kopplas till kommunens årliga budget och
verksamhetsplanering. För att möta kommunens kompetensförsörjningsbehov utgår planen från
nio strategier som Sveriges kommuner och regioner (SKR) 1 tagit fram; Använd kompetens rätt,
Bredda rekryteringen, Förläng arbetslivet, Låt fler jobba mer, Visa på karriärmöjligheter, Skapa
engagemang, Dra nytta av tekniken, marknadsför jobben och slutligen Underlätta lönekarriär. Till
samtliga strategier finns underrubriker som beskriver vad Ängelholms kommun gör i nuläget samt
vad kommunen behöver göra framöver.
Planen anger att kompetensförsörjning i Ängelholms kommun handlar om att attrahera, utveckla,
behålla och avveckla medarbetare vilket visualiseras av bild 1 nedan. Detta är också en del av
kommunens arbete med ”Employer branding” vilket beskrivs i avsnitt 5 i denna rapport – ”Aktiviteter som genomförs för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare”.
1

Tidigare Sveriges kommuner och landsting (SKL)
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Bild 1 – Kompetensförsörjning i Ängelholm

Handlingsplan för kompetensförsörjning är fastställd av kommunstyrelsen och gäller för perioden
2017- 2022. I inledningen till handlingsplanen redovisas kopplingen till fullmäktiges kommunövergripande mål avseende kompetensförsörjning. Handlingsplanen innehåller beskrivningar av nuläge
och prognos för kommunen som helhet samt nedbrutet per huvuduppdrag.
Vidare anges i planen utvecklingsområden och aktiviteter på kommungemensam- samt huvuduppdragsnivå. Aktiviteterna i handlingsplanen är framtagna utifrån workshops som letts av HR tillsammans med ledningsgrupper för huvuduppdragen, servicestöd och arbetstagarorganisationen under
hösten 2017. Aktiviteterna delas upp utifrån utvecklingsområdena; kompetensutveckling, ledarskap, attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö, praktik/introduktion samt rekrytering/bemanning.
Som stöd till kommunens chefer i samband med rekrytering har HR tagit fram ett antal rutiner och
vägledningar vilka återfinns på kommunens intranät. Ett exempel är Rekrytera, anställa, introducera och avsluta vilken innehåller vägledning avseende rekrytering, anställning, introduktion och
avslut av anställning.
Ett annat exempel är Kompetens och utbildning vilken vägleder cheferna i arbetet med strategisk
kompetensförsörjning. Bland annat beskrivs arbetet med kompetensanalys där kommunen använder ”kompetensrosen” (se bilaga 2) som utifrån genomförd analys visar vilken kompetens
medarbetarna har och vilken de behöver utveckla. Vidare ingår även en beskrivning av vilka utbildningar kommunen erbjuder medarbetare inom områdena ”introduktion”, ”Arbetsmiljö och samverkan” samt ”Ledarutveckling”.
Utöver ovanstående dokument har vi inom ramen för granskningen tagit del av ett antal
kommunövergripande dokument avseende det granskade området. Dessa listas i bilaga 3. Vi har
även tagit del av material från kommunens intranät avseende bland annat rutiner för rekrytering,
anställningsprocessen, introduktion, med mera.
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Efterlevnad till mål och strategier:
Arbetsgivarpolicyn (beslutad av fullmäktige 2019-10-28) anger det övergripande målet ”medskapande medarbetare” vilket även framgår i Budget 2019 och plan 2020-2021 (beslutad av fullmäktige
2018-11-19). Utifrån det övergripande målet har kompetensförsörjning identifierats som ett utvecklingsområde och ett gemensamt utvecklingsmål för alla huvuduppdrag och servicestöd har upprättats:
•

Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering

•

Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Utvecklingsmålen följs upp i kommunens års- och delårsredovisning.
Kommunen har inom ramen för kommunens Plan för kompetensförsörjning utarbetat en handlingsplan för heltid som norm. Handlingsplanen anger att processen med att införa och implementera heltid som norm inte införs på kort tid utan är ett långsiktigt arbete. Av handlingsplanen framgår fem förslag på åtgärder för det fortsatta arbetet:
•

Erbjuda heltid som norm vid nyanställningar from 2019-01-01

•

Lämna erbjudande om att höja upp befintliga deltidsanställningar till heltid, i ett succesivt
arbete med målsättning att 2021-05-31 ha erbjudit samtliga anställda heltidstjänst

•

De anställningar som inte är heltidsanställningar vid 2021-05-31 ska kartläggas med motivering till varför de inte är heltidsanställningar

•

Sätta samman en partsgemensam projektgrupp samt styrgrupp för att arbeta med heltid
som norm

•

Ta fram konkreta och tidsatta åtgärdsplaner för respektive huvuduppdrag. Åtgärdsplanerna
ska omfatta åren 2018-2021. De ska årligen följas upp och revideras. Målen i åtgärdsplanen ska vara SMARTA, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, rimliga, tidsatta samt ansvarstagande.

I våra intervjuer beskrivs heltid som norm vara ett pågående arbete. Både företrädare för arbetsgivaren och de fackliga företrädarna uppger att arbetet fortsatt behöver ske i nära samverkan. I
samband med detta pågår också ett arbete med att minska och på sikt få bort delade turer. Det
anges även att det i arbetet framkommit att alla anställda inte är intresserade av heltidsanställning
beroende på livssituation mm. Exempelvis beskrivs vissa, särskilt yngre medarbetare, föredra mer
flexibla anställningar exempelvis som timavlönad.
Enligt uppgift är år 2019 det första året där arbetet skett utifrån handlingsplanen för kompetensförsörjning. Detta innebär att arbetssätt och uppföljningsrutiner fortfarande är under uppbyggnad. Vid
tidpunkten för vår granskning var det inte ännu klarlagt hur handlingsplanerna ska följas upp och
sammanställas. Huvuduppdragen har upprättat aktiviteter och HR-avdelningen har haft en löpande
dialog med respektive huvuduppdrag angående dessa aktiviteter under året.
Enligt uppgift anges att huvuduppdragen valt att arbeta på lite olika sätt med sina handlingsplaner.
Huvuduppdrag samhälle har valt att integrera handlingsplanen med sin verksamhetsplan. Servicestöd har valt fokusera arbetet till ett pågående omställningsarbete för anpassning till en ny organisation som också medför behov av nya kompetenser inom områden exempelvis digitalisering och
dataskydd.
Enligt intervjuer med företrädare för HR-funktionen finns det en variation mellan huvuduppdragen
hur långt de kommit med sina aktiviteter utifrån handlingsplanen.
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Vidtagna åtgärder
För att stärka rekryteringsprocessen i kommunen har ett ”rekryteringscentrum” upprättats vilket
utgörs av en personalresurs med ansvar för rekrytering. De intervjuade cheferna upplever att detta
innebär förbättrade förutsättningar till stöd i samband med rekryteringar. Rekryteringscentrum arbetar i nuläget med rekryteringar av chefs- och specialistrekryteringar.
För att ge mer kraft i frågan om personalförsörjning men även andra HR-frågor har kommunstyrelsens personalutskott återinförts för denna mandatperioden. Utifrån intervjuer med representanter
från HR-enheten bedöms detta som positivt och personalutskottet beskrivs som en viktig arena för
att föra en dialog kring bland annat kompetensförsörjningsfrågor.
Det finns i nuläget inte någon särskild plan för kompetensutveckling utan denna fråga ingår som en
del i kompetensförsörjningsplanen. Enligt uppgift saknas adekvat stöd till cheferna för deras kompetensutveckling. Idag uppges mycket av ansvaret att ligga på respektive chef att själv hitta relevanta utbildningar - särskilt efterfrågas ett chefsutvecklingsprogram. En kartläggning av chefernas
behov av kompetensutveckling har inletts av HR-funktionen.
För att fånga upp medarbetarnas upplevda nöjdhet och öka möjligheten att behålla personal har
HR introducerat ett systemstöd för digitala pulsmätningar (ger en ögonblicksbild av arbetsmiljöklimatet). Systemet med pulsmätningar testas inom ett antal av kommunens verksamhet och går ut
på att medarbetarna regelbundet får svara på ett antal korta frågor om sina upplevelser av ett antal
områden, bland annat arbetsmiljö. Om utfallet av dessa tester blir bra kommer pulsmätningar att
införas inom samtliga verksamheter.
Kartläggning av kompetensförsörjningsbehov.
Inom ramen för upprättad handlingsplan för kompetensförsörjning har en kommunövergripande
nulägesanalys och prognos av kompetensförsörjningsbehov upprättats. Resultatet redovisas dels
på kommunövergripande nivå dels per huvuduppdrag. Utifrån kartläggningen framgår följande
kompetensförsörjningsbehov för perioden 2017-2022:
Huvuduppdrag
Hälsa

Samhälle

Lärande och familj

Servicestöd

2

Behov
Rekrytera 200 nya medarbetare
kommande 5 åren för att ersätta
pensionsavgångar och avslutade
anställningar.
Behöver även arbete med kompetensutveckling av vårdbiträden och
undersköterskor.
Rekrytera ca 200 personer kommande tio åren
Validera och certifiera kompetens för
personal inom måltids- och lokalvårdsservice.

Stort behov av rekrytering kommande
tio åren.
Möjlighet till professionsutveckling
och kollegialt lärande.
Rekryterings och kompetensutvecklingsbehov kommer finnas kommande
år inom uppdragen.

Bristyrken/särskilt behov
Rekrytering av Undersköterskor
och vårdbiträden men även sjuksköterskor.
Validera vårdbiträden till undersköterskor. Systematisk kompetensutveckling för undersköterskor
Rekrytering av ingenjörer, tekniker, hantverksarbetare2, kökspersonal och lokalvårdare.
Validera kompetens för lång erfarenhet inom måltidsservice. Certifiera personal inom lokalvård.
Rekrytering av socionomer, lärare,
förskollärare och fritidspedagoger.
Professionsutveckling för lärare
och socialsekreterare.
Ingen särskild grupp utpekas.

Exempelvis anläggningsarbetare eller parkarbetare
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Utifrån intervjuer framgår att kommunen generellt sett både har och har haft ett bra söktryck på de
tjänster som utlysts. Dock framgår att det finns vissa yrkesgrupper som är svårare att rekrytera,
exempelvis vissa ingenjörsyrken. Vidare sker en demografisk utveckling som kan innebära en brist
på kompetens när antalet barn- och unga ökar. Parallellt har kommunen pensionsavgångar som
behöver ersättningsrekryteras. Den största utmaningen beskrivs dock vara att behålla befintlig
personal.
I den enkätundersökning som har genomförts i samband med denna granskning, ställdes bland
annat frågan om hur kompetensförsörjningsläget ser ut just nu (på kort sikt) inom chefens ansvarsområde. I diagrammet nedan framgår hur cheferna besvarade frågan:
Diagram 1 – Enkätsvar ”Hur ser kompetensförsörjningsläget ut just nu (på kort sikt) inom ditt ansvarsområde?”

Av svaren framgår att en majoritet upplever att de har utmaningar eller stora utmaningar i att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. I övrigt noteras att 27 procent inte upplever större utmaningar samt att 4 procent inte upplever några utmaningar alls.
I samband med frågan lämnades även utrymme för fritextsvar. Av dessa framgår att det finns en
rad olika orsaker till upplevda utmaningar att rekrytera medarbetare. Bland annat framgår att löneläget i Ängelholm är för lågt enligt vad de sökande uppgett samt att heltid inte kan erbjudas. Vidare
anges även att det är brist på sökande, exempelvis olika former av lärare samt sommar- och timvikarier inom vård- och omsorg. Vidare framgår att det inom vissa yrkesgrupper är svårt att rekrytera
erfaren personal.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt
Vår granskning visar att kommunen har upprättat kommunövergripande mål och planer som avser
personal- och kompetensförsörjning. Arbetsgivarpolicyn är nyligen framtagen och anger det övergripande uppdraget inom bland annat kompetensutveckling. De övergripande målen avseende
kompetensförsörjning har brutits ned i kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande handlingsplan vilka upprättats och börjat arbetas med under 2019.
Granskningen visar även att det finns en följsamhet till upprättade mål och planer. Det finns mål
upprättade för kommunens arbete med kompetensförsörjning vilka följs upp i kommunens års- och
delårsrapportering. Utifrån kommunens komptensförsörjningsstrategi har arbetet med kompetensförsörjningsplaner påbörjats och kompetensförsörjningsbehovet kartlagts. Vi konstaterar att implementeringen av arbetet med handlingsplaner för kompetensförsörjning har inletts men har ännu
inte slutförts. Vi noterar vidare att följsamheten mot handlingsplanens olika aktiviteter varierar mellan huvuduppdragen.
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2.3.

Ansvarsfördelning är fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning

Iakttagelser
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen ansvar kommunstyrelsen för frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I detta ingår att utveckla kommunens
personal- och arbetsgivarpolitisk genom utarbetandet av riktlinjer och policys samt att ansvara för
utveckling av personaladministrationen.
Vidare anges i Reglemente för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ansvarar för beslut om anställning av kommundirektör, chef för huvuduppdrag, chefer för servicestöd samt miljö- och byggchef och verksamhetschef inom huvuduppdragen. Av Delegationsordning kommunstyrelsen framgår att beslut om anställning av verksamhetschef inom huvuduppdrag, exklusive Miljö- och byggchef samt chef Kultur och stad, är delegerat till kommundirektör med möjlighet till vidaredelegation.
Varje chef har, enligt kommunens arbetsinstruktion för chefer, ansvar för att anställa och kompetensutveckla medarbetare inom sin verksamhet. I detta ingår bland annat att möjliggöra lärande i
vardagen, ta till vara på kompetenser samt ge medarbetare förutsättningar att utvecklas. Respektive chef ansvarar för rekrytering utifrån det chefsförordnande som tilldelats.
Kommunstyrelsen under år 2019 återinfört ett personalutskott i syfte att utöka sin möjlighet att
bevaka sitt arbetsgivaransvar. I personalutskottet bereds frågor kopplat till kommunens personalpolitik och arbetsgivarfrågor inför kommunstyrelsen. Till utskottet sker även den löpande rapporteringen av kommunens kompetensförsörjningsbehov.
Av intervjuer framgår att berörd chef ansvarar för hela rekryteringsprocessen, från kartläggning av
behovet till att utlysa tjänsten, genomföra urval, kalla till och genomföra intervjuer samt sätta lön
och upprätta anställningsavtal. Vid rekrytering av högre chefer exempelvis chefsrektyteringar, används den nya resursen i rekryteringscentrum. Vid rekrytering av enhetschefer eller medarbetare
kan rekryterare vända sig till HR-funktionen för stöd. Ett exempel på frågor som ställs är lönesättning vid anställning av sjuksköterskor. De har ofta höga löneanspråk vilket medför att rekryterande
chef kan behöva extra stöd vid lönesättning.
I enkäten ställdes frågan till cheferna om de upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning för
personal- och kompetensförsörjningen. I diagram 2 nedan redovisas hur svaren fördelades:
Diagram 2 – Enkätsvar ”Jag upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning för personal- och
kompetensförsörjningen”

Av svaren framgår att 51 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att det finns en tydlig
ansvarsfördelning för personal- och kompetensförsörjningen. I övrigt uppger 43 procent de till viss
del instämmer i påståendet medan 6 procent inte instämmer alls.
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Av fritextsvaren framgår sammanfattningsvis att cheferna upplever att de har ett tydligt ansvar
avseende kompetensförsörjning men att det inte är helt tydligt vilken roll HR-funktionen har i sammanhanget.
För att ta reda på om cheferna upplever att de har stöd i sitt uppdrag att rekrytera medarbetare
ställdes två frågor i enkäten. Dels om cheferna anser att de har tillgång till ett stöd som motsvarar
behovet när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare samt dels om de upplever
att det finns en tydlig rekryteringsprocess. Av diagram 3 och 4 nedan framgår svaren:
Diagram 3 – Enkätsvar ”Jag anser att jag har tillgång till ett stöd som motsvarar mitt behov när det
gäller att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare inom mitt ansvarsområde”

Av svaren framgår att drygt 20 procent inte alls instämmer i påståendet att de har tillgång till stöd,
45 procent har svarat att de instämmer till viss del. Vidare framgår att 35 procent instämmer helt
eller till stor del i påståendet. I fritextsvaren anges att kommunens löner begränsar möjligheten att
rekrytera men ännu mer utgör lönenivåerna ett problem när det gäller att kunna behålla kompetens. Vidare framkommer att HR-funktionens roll inte är tydlig samt önskemål om mer stöd av HRkompetens. Nedan anges ett citat från fritextsvaren för frågan:
”Stödet från HR är inte tillfredsställande. Stort ansvar läggs på chefer i HR-frågor där i stället
större tillgång till HR-kompetens hade blivit mer professionellt, mindre tidsödande och mer
rättssäkert”
Utmaningarna kopplat till kompetensförsörjning, i form av att behålla personal i relation till de lönenivåer som arbetsgivaren erbjuder är en fråga som även de fackliga företrädarna tar upp. De beskriver att lönerevisionen inte alltid följer med nya lönelägen som blir aktuella för nyrekryterad personal och att det händer att personal slutar för en högre lön i en annan kommun.
Diagram 4 – Enkätsvar ”Jag upplever att det finns en tydlig rekryteringsprocess i Ängelholms
kommun”

Av svaren framgår att drygt 60 procent instämmer till viss del eller inte alls i påståendet att det
finns en tydlig rekryteringsprocess. Resterande 38 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet. Av fritextsvaren framgår att flera chefer är osäkra kring huruvida det finns en etablerad rekryteringsprocess eller inte. Vissa chefer efterfrågar en tydligare och mer överskådlig process medan andra framhäver att de inte önskar en generell mall utan att processen ska vara lokalt anpassad.
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Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Av vår granskning framgår att det finns en tydlig formell ansvarsfördelning avseende personal- och
kompetensförsörjning. Av enkätsvaren framgår dock att ansvaret inte upplevs lika tydligt bland
cheferna. Av enkätsvaren framgår även att det finns behov av att se över förutsättningarna till stöd
för cheferna avseende att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

2.4.

Erfarenhetsutbyte mellan nämnderna

Iakttagelser
Inom ramen för Agila Ängelholm ryms även att erfarenheter och lärdomar från arbetet ska spridas
mellan verksamheterna. Exempelvis utifrån agila arenor där olika kunskaper och kompetenser kan
samlas för att snabbt lösa ett problem.
De intervjuade cheferna beskriver att det finns ett förbättringsutrymme vad gäller erfarenhetsutbyte
mellan nämnderna/huvuduppdragen. Idag beskrivs processen för erfarenhetsutbyte som individberoende. HR-funktionen har skapat ett forum kallat ”agila chefsutvecklingsträffar” vilket är tänkt som
ett forum där chefer från olika verksamheter/huvuduppdrag möts och kan dela erfarenheter. Medverkan är frivilligt för kommunens chefer och deltagandet uppges variera. Ofta är det samma chefer som återkommer på dessa träffar.
Utöver de Agila chefsutvecklingsträffar, uppges kommunledningsgruppen vara det forum där erfarenhetsutbyte kan ske mellan huvuduppdragen. Ett annat exempel är kommundirektörens Ledarforum som är ett forum för ledarutvecklingsfrågor som arrangeras en till två gånger per år. Ledarforum vänder sig till samtliga chefer i kommunen.
I övrigt kan noteras att kommunens intranät är en av de främsta plattformarna för informationsspridning.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Granskningen visar att det finns mötesforum för erfarenhetsutbyte mellan nämndernas verksamheter i form av exempelvis ”agila chefsutvecklingsträffar” samt Ledarforum. Dock visar vår granskning att det finns behov av att ytterligare stärka graden av erfarenhetsutbyte mellan nämnderna/huvuduppdragen.

2.5.

Samarbete med universitet och högskolor

Iakttagelser
Det finns enligt intervjuer inte någon kommunövergripande handlingsplan för att utveckla och etablera samverkan med universitet och högskolor. Samverkan utvecklas istället, i olika grad, inom
respektive huvuduppdrag vilket bekräftas av huvuduppdragscheferna. I Handlingsplan för kompetensförsörjning anger Huvuduppdrag lärande och familj att en utvecklad samverkan med lärarutbildningar är en viktig faktor för framtida kompetensförsörjning. Någon övrig styrning avseende
samarbete med universitet och högskolor har inte framkommit i granskningen.
Inom Huvuduppdrag samhälle finns genom samverkansorganisationen ”Miljösamverkan i Skåne”
ett samarbete med utbildningar inom miljöområdet. Dessa samarbeten innebär att kommunen tar
emot omkring två till tre praktikanter per år vilket utgör ett kommande rekryteringsunderlag för
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verksamheten. Vidare uppges att universitet och högskolor tar kontakt för att inhämta synpunkter
och förslag avseende bla nya utbildningsprogram.
Inom huvuduppdrag Lärande och familj finns etablerade samverkansformer med främst Malmö
Universitet och Högskolan i Halmstad avseende exempelvis lärarutbildning. Representanter från
Ängelholms kommun har även varit på besök vid Högskolan i Kristianstad avseende den nya lärarutbildningen som är under utveckling.
Inom Huvuduppdrag Hälsa finns etablerad samverkan med de lärosäten i området som utbildar
legitimerad personal exempelvis sjuksköterskor. Huvuduppdraget erbjuder löpande studenter verksamhetsförlagd utbildning i sina verksamheter. I samverkan med Region Skåne pågår ett arbeta
för att etablera ett samarbete med Kristianstads högskola avseende utbildningar inom vårdyrken.
Vid intervjuer framgår att det även finns en rad mindre samarbeten med kringliggande lärosäten i
form av medverkan vid olika former av ”arbetsmässor” där studenter kan möta olika arbetsgivare.
Enligt uppgift har det under år 2019 varit fokus på att utveckla kommunens inre organisation varför
samarbetsfrågorna har fått stå tillbaka. De intervjuade instämmer i att detta är en fråga som behöver ges ökad uppmärksamhet framöver och att ett väl fungerande samarbete med högskolor och
universitet är en viktig aspekt som bidrar till att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Vår granskning visar att det finns flera olika samarbeten med universitet och högskolor på huvuduppdragsnivå. Inom huvuduppdragen identifieras behoven, kontakter tas och samarbeten med
lämpliga utbildningsaktörer utvecklas.
Av granskningen framgår att det i nuläget inte finns någon övergripande strategi eller handlingsplan för hur samarbetet med lärosäten ska utvecklas.

2.6.

Aktiviteter för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare

Iakttagelser
Arbetet med arbetsgivarvarumärket (benämnt ”employer branding”) beskrivs i Plan för kompetensförsörjning. I planen anges att employer branding i Ängelholm innebär att hantera och arbeta med
varumärket utifrån ett arbetsgivarperspektiv i syfte att försöka svara på frågan ”varför ska jag jobba
hos er”.
Kommunens arbete med employer branding utgår från samarbete inom kommunen för att ta tillvara på kompetens och medborgarsamverkan med medborgarinflytande. Detta är något som
fångas upp i kommunorganisationen ”Agila Ängelholm” där ett agilt förhållningssätt ska öppna upp
för ett gott samarbete över alla gränser. För att lyckas beskrivs att arbetsgivaren behöva säkerställa gapen mellan befintlig kompetens och behovet av ny kompetens innan man avgör vilka insatser som ska ske.
I intervjuerna framträder en generell bild av att kommunen upplevs ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Detta beskrivs grunda sig på dels ”gamla meriter” där Ängelholm över tid upplevts som en
stabil, välskött och ordnad kommun, och dels på satsningen kring Agila Ängelholm. Vidare beskrivs
att införandet av Agila Ängelholm har bidragit till att stärka arbetsgivarvarumärket. De intervjuade
cheferna beskriver Agila Ängelholm som en av de främsta byggstenarna kring kommunens arbetsgivarvarumärke både internt till nuvarande anställda och externt till de som söker sig till kommunen.
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Av genomförd enkät framgår att det varierar mellan tillfrågade chefer huruvida man upplever att
kommunen är en attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare. 51 procent instämmer helt eller
till stor del på påståendet i enkäten medan 48 procent enbart instämmer till viss del eller inte alls.
Diagram 5 – Enkätsvar ”Jag anser att Ängelholms kommun är en attraktiv arbetsgivare för framtida
medarbetare”

Vid intervjuer beskrivs ”nöjda medarbetare” vara ett av de främsta bidragen till ett starkt arbetsgivarvarumärke. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer för kommunen vilket sprider sig via
medarbetarnas olika nätverk. För att skapa förutsättningar till nöjda medarbetare har kommunen
infört ett antal förmåner:
•

Verksamhetsutvecklande lönesättning som är individuell och belönar goda arbetsresultat.

•

Friskvårdsbidrag

•

Förmånsportal med rabatter och möjlighet att boka friskvårdsaktiviteter med mera

•

Pension med olika pensionslösningar, exempelvis minskad arbetstid för äldre medarbetare

•

Erbjuda heltid som norm

De intervjuade cheferna upplever att kommunens lönesättningsmodell med verksamhetsutvecklande lönesättning är ett bra stöd. Dock är lönesättningen en utmaning eftersom medarbetare med
långvarig anställning inte anses premieras i den nuvarande modellen. En medarbetare som varit
anställd i flera år kan ha lägre lön jämfört med en nyanställd med samma arbetsuppgift men
mindre erfarenhet på grund av löneläget vid tiden för rekryteringen. Utmaningar avseende kompetensförsörjning, särskilt för att behålla personal kopplat till kommunens lönesättningsmodell framgår även av enkätsvaren, se nedan:
I enkäten ställdes frågan om tillfrågade chefer skulle rekommendera andra att börja arbeta inom
Ängelholms kommun. I Diagram 6 nedan framgår svaren:
Diagram 6 – Enkätsvar ”Jag skulle rekommendera andra att börja arbeta inom Ängelholms kommun”

Av svaren framgår att 76 procent av de tillfrågade chefer instämmer helt eller till stor del på påståendet att de skulle rekommendera andra att börja arbeta inom kommunen. I övrigt framgår att 23
procent instämmer till viss del och 2 procent inte alls instämmer. Fritextsvaren beskriver kommunen som en bra arbetsplats men det framgår även förslag på ändringar, exempelvis att kunna erbjuda heltid som norm.
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I enkäten ställdes frågan om tillfrågade chefer upplever att åtgärder genomförs för att utveckla
arbetsgivarvarumärket Ängelholms kommun. I diagram 7 nedan redovisas hur svaren fördelades:
Diagram 7 – Enkätsvar ”Jag upplever att åtgärder genomförts för att utveckla arbetsgivarvarumärket i Ängelholms kommun”

Av svaren på påståendet framgår att 64 procent av de svarande inte instämmer alls eller till viss
del i att åtgärder vidtas för att utveckla arbetsgivarvarumärket Ängelholms kommun. Av övriga svar
framgår att 29 procent instämmer till stor del i påståendet medan 7 procent instämmer helt.
Av fritextsvaren framgår att Agila Ängelholm ses som det främsta bidraget till arbetsgivarvarumärket. Det framgår dock att det finns behov av att synas mer, bland annat genom sociala medier och
på arbetsmässor vid exempelvis universitet och högskolor samt att ansvaret flyttas till huvuduppdragen från HR-funktionen. Vi noterar att i enkätsvaren lämnas ett antal förslag till åtgärder för att
stärka arbetsgivarvarumärket.
För att ta reda på om kommunen fångar upp varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning
har vi ställt en fråga om avslutningssamtal genomförs och dokumenteras när någon i chefens personal avslutar sin anställning eller går i pension. I diagram 8 nedan redovisas hur svaren fördelades:
Diagram 8 – Enkätsvar ”Avslutningssamtal genomförs och dokumenteras när någon i min personal
avslutar sin anställning eller går i pension”

Av svaren framgår att omkring 40 procent instämmer till viss del eller inte alls på påståendet att
avslutningssamtal genomförs och dokumenteras. 24 procent instämmer till stor del och 36 procent
instämmer helt. Av fritextsvaren framkommer att det råden en variation kring huruvida avslutningssamtal genomförs eller inte samt att dokumentation i flera fall saknas. Vi noterar att det efterfrågas
en struktur med rutin och mall för hur avslutningssamtal bör genomföras. Det framgår även olika
uppfattningar om det är närmsta chef eller HR som genomför avslutningssamtal.
Av det material vi har tagit del av kan vi konstatera att det finns rutiner, checklistor och mallar för
att stötta chef i samband med att en medarbetare ska avsluta sin anställning. Bland dessa finns
även mall för avslutningssamtal. Enligt intervjuer finns dessa tillgängliga för samtliga chefer på
kommunens intranät. Vi konstaterar att det inte finns något direktiv som tydligt avgör när ett avslutningssamtal ska ske. Dock ingår det i kommunens checklista som är en del av materialet som
nämns ovan.
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Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Vår granskning visar att det pågår ett arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket inom ramen
för employer branding, där begreppet ”Agila Ängelholm” är en bidragande faktor både för att behålla och attrahera nya medarbetare. Av vår enkät framgår att det finns en majoritet av svarande
som är beredda att rekommendera kommunen som arbetsgivare. Vad gäller genomförande av
avgångssamtal noterar vi att det finns behov av att genomföra åtgärder för att säkerställa att samtal förs och dokumenteras.

Revisionell bedömning
Baserat på bedömningar av granskningens kontrollmål gör vi den sammanfattande revisionella
bedömningen att kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning inte
helt är ändamålsenliga.

3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Mål och strategier finns utformade för
personal- och kompetensförsörjning och
efterlevs

Uppfyllt

Ansvarsfördelning är fastställd avseende
personal- och kompetensförsörjning

Delvis uppfyllt

Erfarenhetsutbyte sker mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning

Delvis uppfyllt

Kommunövergripande
mål och planer för personal- och kompetensförsörjning finns och efterlevs.

Det finns en tydlig formell ansvarsfördelning
avseende personaloch kompetensförsörjning. Ansvaret upplevs
inte lika tydligt bland
cheferna.

Plattformar finns för erfarenhetsutbyte mellan
nämndernas verksamheter i form av exempelvis ”agila chefsutvecklingsträffar” samt
Ledarforum. Dock finns
behov av att ytterligare
stärka graden av erfarenhetsutbyte mellan
nämnderna huvuduppdragen.
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Etablerade samarbeten finns med universitet och högskolor

Delvis uppfyllt

Aktiviteter genomförs för att utveckla
kommunens varumärke som arbetsgivare

Uppfyllt

3.2.

Det finns samarbeten
på huvuduppdragsnivå
men det finns inte någon övergripande strategi eller handlingsplan
gällande samarbetet
med lärosäten.

Granskningen visar att
det pågår ett aktivt arbete med att utveckla
arbetsgivarvarumärket
och att en majoritet av
enkätsvaren rekommenderar kommunen
som arbetsgivare.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Att genomföra en översyn av förutsättningarna till stöd för cheferna avseende att rekrytera,
behålla och utveckla medarbetare med utgångspunkt från de synpunkter som framkommit
i vår enkät.

•

Att en gemensam strategi tas fram för hur kommunen ska arbeta, både övergripande och
på huvuduppdragsnivå, för att utveckla samarbetet med olika lärosäten som exempelvis
högskolor och universitet.

•

Att utveckla arbetet avseende erfarenhetsutbyte mellan nämnderna/huvuduppdragen
kopplat till personal- och kompetensförsörjning

•

Att säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag till arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket.
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Bilagor
4.1.

Bilaga 1 Enkätsvar – bakgrundsfakta

Diagram 9 – Enkätsvar ”jag är chef inom följande verksamhet”

Diagram 10 – Enkätsvar ”jag har följande befattning”

Diagram 11 – Enkätsvar ”Hur länge har du innehaft ditt nuvarande uppdrag som chef?”

Diagram 12 – Enkätsvar ”Hur många medarbetare har du personalansvar för?”
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4.2.

Bilaga 2 kompetensros

4.3.

Bilaga 3 granskade dokument

Dokument kompetensförsörjning
Titel

Dokumenttyp

Antagen/reviderad

Policy

2009-08-24

Kommun
fullmäktige

Handlingsplan för heltid som
norm

Handlingsplan

2018-03-26

Kommun
styrelse

Riktlinjer för introduktion av
nyanställda

Riktlinje

2011-01-25/2013-0228

KSpersonalutskott

Riktlinjer för bedömning av
anställdas bisysslor

Riktlinje

2018-05-23

Ej angivet

Rutin för hantering av medarbetare med skyddade
personuppgifter

Rutin

Ej angivet

Ej angivet

Rutin för verksamhetsutvecklande lönesättning

Rutin

2017-09-26

Kommundirektör

Introduktion av nya medarbetare i Ängelholm

Rutin

Ej angivet

Ej angivet

Checklista för introduktion av
nyanställd medarbetare

Checklista

Ej angivet

Ej angivet

Avgångschecklista

Checklista

Ej angivet

Ej angivet

Kompensrosen

Instruktion

Ej angivet

Ej angivet

Avgångssamtal

Mall

Ej angivet

Ej angivet

Pensionspolicy

Antagen/
reviderad av
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2020-03-11

Carl-Gustaf Folkeson
Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av projektplan från 2019-10-16. 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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2020-04-24

Kommunrevisorerna

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Kommunrevisionen genomfört granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens interna
kontroll avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet är tillfredställande men
en del saker behöver åtgärdas.
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i
granskningen av, önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen senast till
2020-06-30:
Ängelholms kommuns revisorer

Bengt Sävström
Sammankallande kommunrevisionen

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

Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Granskningens inriktning
En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för
att Ängelholms kommun ska kunna behålla och
attrahera nya medarbetare.
Arbetsmiljöarbetet ska hanteras som en naturlig
del i den dagliga verksamheten och omfattar den
fysiska arbetsmiljön såväl som psykologiska och
sociala förhållandena i arbetsmiljön.
Mot ovanstående bakgrund har vi revisorer
ansett att det har varit viktigt att granska hur
arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen

Avslutningsvis visar vår granskning att
kommunstyrelsen tagit del av en arbetsmiljöutbildning vilket vi anser bidrar till en ökad
insikt och förståelse för vikten av en god
arbetsmiljö.

Rekommendationer
Vi förslår att kommunstyrelsen vidtar följande
åtgärder mot bakgrund av vår granskning:


Med utgångspunkt från vår granskning kan vi
med tillfredsställelse konstatera att
arbetsmiljöarbetet sköts på ett mycket bra sätt.

Säkerställa att rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) kompletteras
med rutiner för planering och
genomförande av skyddsronder och
riskbedömning.



Vår granskning visar att det finns en tydlig
struktur för arbetet med arbetsmiljö i form av
arbetsgivarpolicy, arbetsmiljöpolicy, riktlinjer
och rutiner.

Säkerställa att styrande och stödjande
dokument avseende arbetsmiljön
organiseras på ett sådant sätt så att de
blir mer lättillgängliga och översiktliga.



Säkerställa att uppföljning genomförs av
åtgärder med utgångspunkt utifrån vad
som framkommer i genomförda
skyddsronder och riskbedömningar.



Säkerställa att tillbud inrapporteras i
kommunens system för
tillbudsrapportering (KIA).

Bedömning

Medarbetarnas arbetsmiljö följs upp under året
inom ramen för kommunens rutin för
systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta sker bland
annat med hjälp av en arbetsmiljöenkät till
kommunens skyddsombud samt chefer samt
genom årliga skyddsronder samt riskbedömning
vid förändringar.
Vår granskning visar att problemområden
avseende medarbetarnas arbetsmiljö identifieras
via kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
dvs genom skyddsronder, medarbetarenkäter
med mera.

För ytterligare information, kontakta revisionens
sammankallande
Bengt Sävström tel. 076 – 826 50 61

Granskning av
systematiskt
arbetsmiljöarbete
Ängelholms kommun
2020

Carl-Gustaf Folkesson
Marcus Alvstrand
Cornelia Pethrus
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1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun genomfört en
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med granskningen har varit att granska
om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.
Baserat på bedömningar av granskningens kontrollmål gör vi den sammanfattande revisionella
bedömningen att kommunstyrelsens i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.
Den sammanfattande bedömningen baseras på följande bedömning av respektive kontrollmål:
Kontrollmål 1 - Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs
Bedömning: uppfyllt
Granskningen visar att det finns en tydlig struktur för arbetet med arbetsmiljö i form av arbetsgivarpolicy, arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner. Vi konstaterar att arbetsmiljöpolicyn är föremål för
revidering vid tidpunkten för vår granskning.
Noterbart är att både företrädare för arbetsgivaren och fackliga företrädare påpekar att det finns
många styrande dokument och att det är svårt att få en överblick över dem. Vid tidpunkten för vår
granskning pågick en översyn av kommunens styrande och stödjande dokument.

Kontrollmål 2 - Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp
Bedömning: uppfyllt
Medarbetarnas arbetsmiljö följs upp under året inom ramen för kommunens rutin för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Detta sker utifrån en arbetsmiljöenkät till kommunens skyddsombud samt chefer
samt genom årliga skyddsronder samt riskbedömning vid förändringar. Vidare följs arbetsmiljön
upp inom ramen för uppföljning av sjukfrånvaro och tillbudsrapportering i systemet KIA samt på
individnivå via medarbetarsamtal.
Vi noterar att i rutinbeskrivningen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas rutiner för skyddsronder och riskbedömningar. Dessa finns i gengäld på kommunens intranät.
Kontrollmål 3 - Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och
åtgärder vidtagits
Bedömning: uppfyllt
Vår granskning visar att problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö identifieras via
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete dvs genom skyddsronder, medarbetarenkäter med
mera. Vi anser att det arbetssätt som tillämpas i kommunen med att löpande följa sjukskrivningstalen skapar förutsättningar för att snabbt kunna agera vid behov och vidta lämpliga åtgärder.
Gällande åtgärder kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö utgör processen kring stadshuset ett exempel på åtgärd. Vi noterar dock att det finns brister avseende uppföljningen av genomförda åtgärder utifrån vad som framkommit i denna granskning.
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Kontrollmål 4 - Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön
Bedömning: uppfyllt
Av vår genomgång av kommunstyrelsens beslut har vi tagit del av ärendet gällande arbetsmiljön i
nuvarande stadshus som resulterat i ett beslut om uppförande av ett nytt stadshus. Granskningen
visar även att kommunstyrelsen erhållit löpande information om arbetsmiljösituationen i stadshuset. Vi noterar att kommunstyrelsen tagit del av en arbetsmiljöutbildning vilket vi anser bidrar till
en ökad insikt och förståelse för vikten av en god arbetsmiljö.
Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
-

Säkerställa att rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kompletteras med rutiner
för planering och genomförande av skyddsronder och riskbedömning.

-

Säkerställa att styrande och stödjande dokument avseende arbetsmiljön organiseras på ett
sådant sätt så att de blir mer lättillgängliga och översiktliga.

-

Säkerställa att uppföljning genomförs av åtgärder med utgångspunkt utifrån vad som framkommer i genomförda skyddsronder och riskbedömningar.

-

Säkerställa att tillbud inrapporteras i kommunens system för tillbudsrapportering (KIA).
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och
omfattar den fysiska arbetsmiljön såväl som psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbete består av olika delar som hänger samman
och där varje del behövs för att arbetet ska fungera på ett önskvärt sätt.
Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter där
de centrala aktiviteterna är undersökning av verksamheten, bedömning av de
risker som synliggjorts vid undersökningen, åtgärder för att minska riskerna och
kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.
De förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har utifrån en väsentlighets- och riskanalys valt att granska kommunens arbetsmiljöarbete.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig arbetsmiljö?

1.3.

Revisionskriterier

•

Styrdokument inom arbetsmiljöområdet

•

Medarbetarundersökningar

•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

1.4.

Kontrollmål

•

Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs

•

Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp

•

Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och åtgärder vidtagits

•

Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön.

1.5.

Avgränsning

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och avser revisionsåret 2019.

1.6.

Metod

Granskningen utförs genom dokumentanalys av styrande dokument inom arbetsmiljöområdet.
Intervjuer har genomförts med HR-chef, respektive chef för huvuduppdrag samhälle, hälsa samt
lärande och familj samt med fackliga företrädare.
Granskningen har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Policys, riktlinjer och rutiner

Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) framgår bland annat
att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att
ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare
ska det finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete ansvarar arbetsgivaren för att tillse att den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har de befogenheter, resurser och den
kompetens som behövs för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Iakttagelser
Ängelholms kommun har som mål att vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens
medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Vision och värdegrund för Ängelholms kommun är ”Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft”.
För att nå kommunens vision och mål har Ängelholms kommun format en agil service- och
utvecklingsorganisation som sätter medborgaren i fokus.
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen ansvar kommunstyrelsen för att nödvändiga konkreta mål
och riktlinjer tas fram samt för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare. I detta ingår bland annat att företräda kommunen som arbetsgivare och ansvara för förhandlingar1, teckna kollektivavtal samt ansvar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter
för arbetsmiljön följs.
Av Delegationsordning – kommunstyrelsen framgår att kommundirektör har delegation2 att besluta
om arbetsorganisationens utformning (ej vidaredelegation) samt med vidaredelegation till HR-chef
att teckna överenskommelser om kollektivavtal, mandat att företräda kommunen som arbetsgivare
i tvister gällande arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal tecknade av SKR samt utseende av
ombud i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Styrande dokument
Ängelholm kommuns ramar för arbetsmiljöarbetet sätts av Arbetsgivarpolicy för Ängelholms kommun samt Arbetsmiljöpolicy för Ängelholms kommun.
Arbetsgivarpolicyn (beslutad av kommunfullmäktige 2019-10-28) syftar till att tydliggöra hur kommunens personalpolitik och omfattar alla medarbetare. I policyn framgår att kommunen arbetar för
ett hållbart arbetsliv vilket innebär att det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska främja

1

Förhandlingar som regleras i lokalt samverkansavtal undantas.
Delegaten träder in helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt
sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det
betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut (ur delegationsordning kommunstyrelsen)
2

5

hälsa och motverka ohälsa hos medarbetarna och att arbetsplatser ska präglas av jämställdhet,
mångfald och nolltolerans för kränkande särbehandling.
Arbetsmiljöpolicyn (daterad 2009-12-08) syftar till att övergripande tydliggöra hur kommunens arbetsmiljöarbete ska bedrivas för att skapa förutsättningar för verksamheterna att uppnå kommunens mål. Vi konstaterar att policyn är föremål för revidering vid tiden för granskningens genomförande. I den nuvarande policyn från 2009 anges de mål och ansvar som gäller för kommunens
arbetsmiljöarbete. Vidare anges att alla nämnder i sin tur ska utforma en egen verksamhetsspecifik
arbetsmiljöpolicy utifrån den kommunövergripande policyn. Arbetsmiljöpolicyn ska årligen följas
upp inom ramen för ordinarie uppföljningssystem.
Riktlinje för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, och brandskydds och miljöskyddsuppgifter fastställer kommunens fördelning av arbetsmiljöuppgifter utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter om
systematiskt arbetsmiljöarbete samt fördelning av brandskydds- och miljöskyddsuppgifter. Dokumentet syftar till att förtydliga ansvaret för arbetsmiljön och beskriver kommunstyrelsens och
nämndernas ansvar, process för genomförande av delegation avseende arbetsmiljöansvaret samt
förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.
I riktlinjen framgår även en schematisk beskrivning av roller och ansvar vilken finns bifogad denna
rapport i bilaga 3. I korthet framgår att respektive nämnd ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom
nämndens verksamhetsområde inom ramen för tillhörande huvuduppdrag. Nämnden fördelar uppgifter till chef för huvuduppdrag med rätt att fördela uppgifter vidare, samt att nämnden följer upp
arbetsmiljöarbetet och vidtar åtgärder vid behov. Kommundirektör ansvarar bland annat för att
leda, samordna och följa upp det övergripande arbetet inom arbetsmiljö samt att fördela uppgifter
till huvuduppdragschefer inom styrelsens ansvarsområde. Uppgifter fördelas sedan nedåt i organisationen för verksamhetschef/motsvarande, rektor/enhetschef/områdeschef/motsvarande och
slutligen medarbetare. Fördelningen av arbetsuppgifter ska ske skriftligt och mallar tillhandahålls
av HR-enheten.
I riktlinjen betonas att det är viktigt att den som tilldelas arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet
ska ha utrymme, resurser och befogenheter i sitt arbete att jobba med arbetsmiljöuppgifter samt
rätt kunskap om arbetsmiljöområdet exempelvis lagstiftning och föreskrifter och kännedom om
kommunens styrande dokument på området.
Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)3 (senast reviderad 201909-17) syftar till att säkerställa att den årliga uppföljningen av SAM fungerar och utvecklas. I dokumentet anges hur uppföljning av SAM ska genomföras, sammanfattningsvis sker årlig uppföljning
genom enkätundersökning utifrån vilken åtgärdsplaner med aktiviteter tas fram. Enkätsvaren resulterar i en rapport på huvuduppdragsnivå samt på övergripande kommunnivå. Arbetet redovisas till
förtroendevalda i form av årsredovisning där att genomförda aktiviteter anges i respektive huvuduppdrags verksamhetsberättelse.
Rutin för målarbete gällande den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön (OSA) syftar till att beskriva hur arbetet med mål och aktiviteter för OSA ska gå till och kopplingen till kommunens samverkansorganisation och rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dokumentet anges som
underdokument till kommunens gällande arbetsmiljöpolicy. Rutinen anger ansvarsfördelningen
mellan förtroendevalda, samverkansgrupper (central och lokal nivå), huvuduppdragen och arbetsplatsträff (APT). Till respektive område anges vad mål/aktiviteter ska innehålla samt hur de ska
följas upp och utvärderas.
Samverkan med fackliga organisationer

3

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att kommunen systematiskt ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågor, vilket regleras i arbetsmiljöverkets föreskrift om
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
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Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna utgår från Samverkansavtal för
Ängelholms kommun (antaget 2008-01-31). I samverkansgrupper sker representativa möten mellan arbetsgivaren och representanter från de fackliga organisationerna. Utifrån samverkansavtalet
ska samverkansgrupp finnas på kommunövergripande nivå och förvaltningsnivå (motsvarande
huvuduppdragsnivå) samt på lokal nivå i de fall verksamhetens volym och organisation kräver det.
Efterlevnad av dokument
Vid intervjuer beskrivs att det finns en tydlig dokumenterad struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska
ske i kommunen men att mängden styrande- och stödjande dokument medför en utmaning och det
är svårt för medarbetare och chefer att överblicka alla dokument. Detta medför risk att de inte efterlevs då de inte hunnits med att gå igenom eller försvunnit i mängden av dokument. Det pågår vid
tiden för granskningen en process för att se över kommunens policys och planer och förhoppningen är att utifrån denna översyn kunna minska antalet policys och planer.
För att underlätta en följsamhet till det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett årshjul tagits fram,
dels för APT och dels för samverkansgrupperna. Exempel på årshjul för APT framgår av bilaga 2.
Årshjulet beskrivs ge visst stöd i processen men det upplevs som svårt att hinna med alla aktiviteter och det framgår att det händer att aktiviteter i årshjulet missas.
Vid intervjuerna framkommer viss kritik mot nuvarande utbildningsprogram för chefer. Idag upplevs
att exempelvis nya och särskilt yngre chefer inte fullt ut får den kompetensutveckling som behövs
för sitt uppdrag kopplat till arbetsmiljö. Behovet av kompetensutveckling beskrivs som extra viktigt
då mängden styrande- och stödjande dokument inom området upplevs göra det svårt att överblicka och därmed sätta sig in i arbetsmiljöarbete.
Samverkan i de olika samverkansnivåerna mellan arbetsgivare och fackliga organisationer beskrivs av de intervjuade chefer vara väl fungerande över lag. Vid intervjuer med fackliga företrädare
uppges att samverkan fungerar väl på central nivå. Inom de lokala samverkansgrupperna är bilden
att graden av samverkan varierar. Exempelvis kan det saknas lokal representation eller så kallas
de fackliga inte till vissa möten i tid, vilket exempelvis kan bero på att cheferna inte är vana vid
facklig representation m.m. De fackliga företrädarna beskriver att de är medvetna om detta och att
de arbetar för att stötta varandra dels i att rekrytera ombud på alla arbetsplatser samt dels att ombuden får den kunskap som behövs för uppdraget. En viktig del i detta är även de arbetsmiljöutbildningar som arbetsgivaren ska stå för.
En av bristerna i arbetsmiljöarbetet beskrivs av de fackliga företrädarna vara att inte alla tillbud
anmäls i KIA4. Vid skyddsronder har det framkommit att personal inte anmäler tillbud eller olyckor
då det ses som en del av det vardagliga arbetet. Det kan handla om att man ”klämmer sig i dörren
varje dag”, att medarbetaren inte upplever att de hinner med sina åtaganden etc. Enligt uppgift
behövs en kulturförändring för att få medarbetarna att göra tillbudsanmälan då det behövs underlag för att sedan kunna vidta åtgärder. Bland annat beskrivs att information och påminnelse om
tillbudsanmälan i KIA har skett från cheferna till medarbetare för att öka inrapporteringsgraden.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Granskningen visar att det finns en tydlig struktur för arbetet med arbetsmiljö i form av arbetsgivarpolicy, arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner. Vi konstaterar att arbetsmiljöpolicyn är föremål för
revidering vid tidpunkten för vår granskning.

4

IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö. Läs mer på:
https://www.afaforsakring.se/forebyggande/ia/information-om-ia-systemet/
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Noterbart är att både företrädare för arbetsgivaren och fackliga företrädare påpekar att det finns
många styrande dokument och att det är svårt att få en överblick över dem. Vid tidpunkten för vår
granskning pågick en översyn av kommunens styrande och stödjande dokument.

2.2.

Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp

Iakttagelser
Arbetsmiljön följs upp främst genom medarbetarsamtal, medarbetarenkät vartannat år, årliga
skyddsronder, årlig uppföljning av SAM (enkätundersökning) samt uppföljning och analys av sjuktal, arbetsskador och tillbud. Därutöver finns arbetsplatsträffar och samverkansgrupper på olika
nivåer som utgör forum för diskussion kring bland annat arbetsmiljöfrågor.
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal där chef och medarbetare har dialog kring arbetssituationen genomförs en gång
om året och utifrån samtalet tas en individuell plan för medarbetaren fram. Den individuella planen
följs upp vid nästkommande års medarbetarsamtal. Enligt intervjuer genomförs medarbetarsamtal
med alla medarbetare.
Medarbetarenkät
Vart annat år genomförs en medarbetarenkät i oktober/november där arbetsplatsens arbetsmiljö
undersöks. Resultatet sammanfattas i en rapport och tas upp för dialog i verksamheternas APT i
syfte att hitta friskfaktorer och förbättringsområden vilka ska landa i aktiviteter och friskfaktorer.
Aktiviteterna följs sedan upp på APT.
Årlig uppföljning SAM
I Rutin för årlig uppföljning av SAM beskrivs hur den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet ska
ske. I rutinen framgår att enkätundersökningar (en separat undersökning från den övergripande
medarbetarundersökningen som berörs ovan) sker under oktober/november varje år. Enkätundersökningen delas upp i två avsnitt:
•

Avsnitt 1: Besvaras av ansvarig chef i samverkan med skyddsombud och/eller medarbetare på APT. Utifrån enkätsvaren tar varje chef med personalansvar tillsammans med
medarbetare och skyddsombud fram en åtgärdsplan med aktiviteter för det som inte kan
åtgärdas omedelbart. Åtgärdsplanen följs upp på APT.

•

Avsnitt 2: Besvaras av samverkansgruppen som chefen leder/är ordförande för. Samverkansgrupperna tar fram åtgärdsplaner med aktiviteter för det som inte kan åtgärdas omedelbart och åtgärdsplanen följs upp inom samverkansgruppen.

Resultatrapporter utifrån enkätsvar tas fram kommunövergripande nivå samt per huvuduppdrag.
På enhetsnivå upprättas ingen rapport men varje chef ansvarar för att enkätsvaren sparas och
redovisas/återkopplas.
Huvuduppdragen ansvarar sedan för att presentera resultatrapport och åtgärdsplaner med aktiviteter för nämnden i perioden januari-mars. Den övergripande kommunrapporten presenteras i central
samverkansgrupp (CSG) och kommunstyrelsens personalutskott tar del av den kommunövergripande rapporten i samband med årsredovisningen.
Enligt Rutin för målarbete OSA ligger riskbedömningar till grund för dialog mellan chef, skyddsombud och medarbetare avseende aktiviteter för bättre arbetsmiljö i samband med APT.
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Skyddsronder och riskbedömning
Årligen ska skyddsronder genomföras i syfte att undersöka den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Enligt uppgift från kommunen är skyddsrond med riskbedömning en del av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, vi konstaterar dock att det saknas en beskrivning av hur detta ska genomföras i kommunens Rutin för årlig uppföljning av SAM. Genomförandet av skyddsrond och riskbedömning beskrivs i korthet på kommunens intranät under rubriken Vägledning för chef där det
anges att skyddsrond genomförs av minst chef och skyddsombud och andra medverkande kan
bjudas in. Sedan används kommunens checklista och mallar för genomförandet av skyddsrond
och riskbedömning. Checklista – allmän (HR41) samt mallen Riskbedömning med åtgärdsplan
(HR45).
Checklista allmän innehåller exempel på frågor som kan ställas i förebyggande syfte när ni undersöker om det finns arbetsmiljörisker på arbetsplatsen och kan användas som stöd vid den årliga
skyddsronden.
Riskbedömning med åtgärdsplan används för att riskbedöma identifierade risker och ta fram åtgärder. Mallen används även för att upprätta riskbedömningar vid verksamhetsförändringar eller i
samband med att olycksfallsrapportering. Anmälda tillbud som är allvarliga eller återkommande i
kommunens system för tillbudsrapportering KIA ska riskbedömas. Planerade aktiviteter följs upp
kontinuerligt på APT och i samverkansgruppen beroende på allvarlighetsgrad. En instruktion för
hur mallen för riskbedömning ska fyllas i finns på kommunens intranät.
Av intervjuerna framgår att det över tid varit en utmaning att få en systematik och kontinuitet i att
genomföra skyddsronder och särskilt vad gäller att upprätta riskbedömningar. Under de senaste
åren beskrivs dock att kontinuiteten har förbättrats. Intervjuade chefer samt fackliga representanter
beskriver att skyddsronder genomförs årligen och det finns en kontinuitet i upprättandet av riskbedömningar, även om det finns vissa variationer i mellan kommunens olika verksamheter. Den
största utmaningen är att säkerställa att riskbedömningar med tillhörande aktiviteter verkligen följs
upp. De intervjuade cheferna samt representanter från de fackliga organisationerna framför att det
i ett flertal fall har brustit i just uppföljningen samt att genomförda skyddsronder inte alltid följs upp
innan nästa ska genomföras.
Enligt intervjuer genomförs riskbedömningar avseende verksamhetsförändringar, och dylikt, inom
de verksamheter som påverkas på lokal eller övergripande nivå beroende på vad det handlar om.
Om planerade förändringar utifrån riskbedömningen inte medför någon större verksamhetsförändring eller förändringar som påverkar andra verksamheter, hanteras den inom verksamheten och
rapporteras inte uppåt till nästa chef. De riskbedömningar som berör flera olika nivåer exempelvis i
samband med en verksamhetsförändring rapporteras däremot uppåt och sammanställs till beslutsunderlag.
Resultat av årlig uppföljning SAM:
Vi har för granskningen tagit del av dokumentet Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 2019. Uppföljningen av SAM utgörs av en sammanställning av samtliga svar utifrån
utskickad enkät. Svarsfrekvensen var 96,9 procent (124/128 utskickade enkäter) av kommunens
chefer. Enkäten bestod av 35 frågor inom områdena arbetsplatsträffens arbete, chefens förutsättningar, riskbedömningar, skyddsrond och samverkansgruppens arbete.
Den årliga uppföljningen visar bland annat att ca 80 procent av cheferna instämmer helt eller nästan helt på påståendet att skyddsrond genomförs på arbetsplatsen regelbundet minst 1 gång per
år. Dock framgår att endast omkring 49 procent av cheferna instämmer helt eller delvis på att riskbedömningar följs upp i samverkansgruppen.
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Ett annat exempel är att ca 86,3 procent instämmer helt på att de fått en skriftlig uppgiftsfördelning
av sina arbetsmiljöuppgifter samt att ca 86 procent av deltagande chefer instämmer helt eller nästan helt avseende att de har tillräckliga kunskaper för de tilldelade arbetsuppgifterna.
Uppföljning och analys av statistik
Arbetsmiljön följs utöver årlig uppföljning SAM även utifrån sjukfrånvaro och rapporterade tillbud/olyckor.
Sjukfrånvaro
Enligt statistik från Kolada har sjukfrånvaron i Ängelholm haft en ökande trend sedan år 2014.
Denna trend ser dock ut att ha vänt. Sjukfrånvaron i kommunen är lägre än i Skåne Läns och för
rikets kommuner.
Tabell 1 sjukfrånvaro (%) kommunalt anställda åren 2014-2018
Kommun
Ängelholms
kommun
Riket
Skåne läns
kommuner

2014
4,1

2015
4,8

2016
5,2

2017
5,1

2018
5,4

6,2
5,6

6,8
6,2

6,9
6,3

6,7
6,1

6,6
6,1

HR-funktionen följer löpande upp statistik avseende verksamheternas sjukfrånvaro under året. För
kommunen som helhet var den totala sjukfrånvaron 5,01 procent år 2019 (5,43 procent år 2018).
Sjukfrånvaron var högre bland kvinnor jämfört med män och i åldersgruppen 50 år eller äldre jämfört med andra åldersgrupper. Huvuduppdrag hälsa redovisar högst sjukfrånvaro om 6,81 procent
(7,39 procent år 2018) medan ledning och servicestöd redovisar lägst sjukfrånvaro om 2,73 procent (4,08 procent). Inom samtliga huvuduppdrag har sjukfrånvaron minskat mellan åren 2018 och
2019. Notera att långtidssjukfrånvaron anges i andel av den totala sjukfrånvaron. Andelen långtidssjukskrivna har ökat något sedan år 2018.
Tabell 2 sjuknyckeltal (%) Ängelholms kommun år 20195
Huvuduppdrag
Ängelholms
kommun
Hälsa
Samhälle
Lärande och
familj
Servicestöd

Sjukfrånvaro 2018
5,43

Sjukfrånvaro 2019
5,01

Långtidssjukfrånvaro 2018
35,02

Långtidssjukfrånvaro 2019
35,51

7,39
4,21
4,37

6,81
3,59
4,23

40,1
30,16
29,89

40,48
27,53
31,19

4,08

2,73

41,63

40,46

Anmälda tillbud
Kommunen använder systemet KIA för tillbudsrapportering. Vi har för granskningen tagit del av
kommunens statistik avseende anmälda tillbud, olycksfall och färdolycksfall för åren 2016-20196.
Statistiken visar att antalet anmälda tillbud och olycksfall varierar mellan huvuduppdragen. Flest
anmälda tillbud återfinns inom huvuduppdragen Hälsa sam Lärande och familj. Exempelvis anmäldes flest tillbud år 2019 inom Hälsa, 221 stycken, vilket var en ökning från föregående år (145).

5
6

Sjuknyckeltalen framgår i sin helhet i bilaga 4
Statistik från KIA framgår i bilaga 5
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Inom Lärande och familj minskade antalet anmälda tillbud till 200 för 2019 (291 2018). Flest anmälda olycksfall återfinns in huvuduppdrag Hälsa. Exempelvis anmäldes flest antal olycksfall under
år 2019, 251 stycken vilket var en ökning sedan föregående år (210 år 2018). Vi noterar att huvuduppdrag Samhälle för perioden har rapporterat mellan 31 – 72 anmälda tillbud och 18 – 31 anmälda olycksfall. Huvuduppdrag samhälle rapporterar under 5 anmälda tillbud och olycksfall under
perioden.
Avseende färdolycksfall konstateras att antalet anmälda Färdolycksfall för perioden varierar mellan
åren. Huvuduppdrag Hälsa rapporterar 10 – 15, Lärande och familj rapporterar 7-14, Samhälle
rapporterar 0 – 7 och Servicestöd rapporterar 0 – 2 anmälda Färdolycksfall.
Anmälda tillbud och olycksfall följs sedan upp inom respektive verksamhet och riskbedöms. Vid
behov upprättas handlingsplan för att vidta åtgärder.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Medarbetarnas arbetsmiljö följs upp under året inom ramen för kommunens rutin för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Detta sker utifrån en arbetsmiljöenkät till kommunens skyddsombud samt chefer
samt genom årliga skyddsronder samt riskbedömning vid förändringar. Vidare följs arbetsmiljön
upp inom ramen för uppföljning av sjukfrånvaro och tillbudsrapportering i systemet KIA samt på
individnivå via medarbetarsamtal.
Vi noterar att i rutinen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas rutiner för
skyddsronder och riskbedömningar. Dessa finns i gengäld på kommunens intranät.

2.3.

Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och åtgärder vidtagits

Iakttagelser
Särskilda problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö identifieras i huvudsak inom ramen för den uppföljning av arbetsmiljön vilket beskrivs i avsnitt 2.2. I intervjuerna beskrivs att det
för kontinuerligt genomförs skyddsronder och riskbedömningar och att åtgärder vidtas.
Vidare uppmärksammas även arbetsmiljön i form av bevakning av sjukfrånvaro och tillbud. Ängelholms kommun har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner, men sjukfrånvaron
ökade mellan åren 2014 - 2018 för att sedan återigen minska något till år 2019. Enligt uppgift följs
sjukfrånvaron löpande i verksamheterna i samverkan med HR-funktionen. Eventuella förändringar i
sjuktalen resulterar i att analys genomförs för snabbt kunna sätta in åtgärder för att förebygga
ohälsa.
Inom huvuduppdrag Hälsa har en särskild satsning på medarbetare och chefers hälsa genomförts
under 2019 inom ramen för Utbildningsforum hälsa. Ett annat exempel på pågående åtgärder för
arbetsmiljö är utmaningar med arbetsmiljön i stadshuset. Inom ramen för kommunens arbetsmiljöarbete identifierades problem avseende arbetsmiljö med dålig luftkvalitet i stadshuset. Direkta åtgärder i form av sanering och mindre renoveringar har genomförts för att komma till rätta med arbetsmiljön på kort sikt. Vidare har vissa verksamheter, som exempelvis HR-funktionen, utlokaliserats till andra lokaler i staden. För att helt komma tillrätta med de utmaningar som identifierats
beräknades renoveringar på omkring 150 mnkr behöva genomföras. Beslut fattades av kommunfullmäktige år 2019 att bygga ett nytt stadshus på stationsområdet. Enligt uppgift har en utvärdering av alla vidtagna åtgärder kopplat till arbetsmiljön i stadshuset inletts.
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Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Vår granskning visar att problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö identifieras via
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete dvs genom skyddsronder, medarbetarenkäter med
mera. Vi anser att det arbetssätt som tillämpas i kommunen med att löpande följa sjukskrivningstalen skapar förutsättningar för att snabbt kunna agera vid behov och vidta lämpliga åtgärder.
Gällande åtgärder kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö utgör processen kring stadshuset ett exempel. Vi noterar dock att det finns brister avseende uppföljningen av genomförda åtgärder utifrån
vad som framkommit i avsnitt 2.2 ovan.

2.4.

Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder

Iakttagelser
Kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar är delegerat till kommundirektör och i sin tur nedåt i chefsledet. Enligt intervjuer får nämnden del av rapportering kring personalens arbetsmiljö via delegationsbeslut samt i samband med verksamhetsrapportering på nämndernas sammanträden, om det
efterfrågas eller om det skett en större händelse.
Utifrån vår genomgång av protokoll för år 2019, framkom ett beslut avseende arbetsmiljön. Detta
beslut avser identifierade brister kopplat till arbetsmiljön i stadshuset. Kommunstyrelsen beslutade
2019-06-12 § 120 att föreslå kommunfullmäktige att ett nytt stadshus ska uppföras och placeras på
stationsområdet med delegering av beslut rörande det framtida stadshusets dimensionering, inom
ramen för angiven budget, till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vi konstaterar utifrån analys av kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts protokoll att kommunstyrelsens arbetsskott fram till våren 2019 löpande fått information om arbetsmiljön i stadshuset.
Vidare konstateras att kommunstyrelsen i samband med sammanträdet 2019-06-12 fick utbildning
i arbetsmiljöfrågor av Arbetsmiljöverket. Vidare noteras att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
2019-10-16 föreslog kommunfullmäktige att anta en ny arbetsgivarpolicy för Ängelholms kommun.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Av vår genomgång av kommunstyrelsens beslut har vi tagit del av ärendet gällande arbetsmiljön i
nuvarande stadshus som resulterat i ett beslut om uppförande av ett nytt stadshus. Granskningen
visar även att kommunstyrelsen erhållit löpande information om arbetsmiljösituationen i stadshuset. Vi noterar att kommunstyrelsen tagit del av en arbetsmiljöutbildning vilket vi anser bidrar till en
ökad insikt och förståelse för vikten av en god arbetsmiljö.
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Revisionell bedömning
Baserat på bedömningar av granskningens kontrollmål gör vi den sammanfattande revisionella
bedömningen att kommunstyrelsens i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig arbetsmiljö.

3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Policys, riktlinjer och rutiner finns för arbetsmiljöarbetet och efterlevs

Uppfyllt

Medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt upp

Uppfyllt

Problemområden avseende medarbetarnas arbetsmiljö har identifierats och åtgärder vidtagits

Uppfyllt

Kommunstyrelsen fattar beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön

Uppfyllt

Det finns en tydlig
struktur för arbetet
med arbetsmiljö i form
av arbetsgivarpolicy,
arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner.

Arbetsmiljön följs upp
genom arbetsmiljöenkät, årliga skyddsronder samt riskbedömning. Sjukfrånvaron
följs löpande och tillbudsrapportering sker
i systemet KIA samt i
medarbetarsamtal.

Problemområden
identifieras bla genom
skyddsronder & medarbetarenkäter. Sjukskrivningstalen följs
löpande och åtgärder
vidtas vid behov.

Kommunstyrelsen har
fattat beslut om uppförande av ett nytt
stadshus samt tagit
del av en arbetsmiljöutbildning.
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3.2.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
-

Säkerställa att rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kompletteras med rutiner
för planering och genomförande av skyddsronder och riskbedömning.

-

Säkerställa att styrande och stödjande dokument avseende arbetsmiljön organiseras på ett
sådant sätt så att de blir mer lättillgängliga och översiktliga.

-

Säkerställa att uppföljning genomförs av åtgärder med utgångspunkt utifrån vad som framkommer i genomförda skyddsronder och riskbedömningar.

-

Säkerställa att tillbud inrapporteras i kommunens system för tillbudsrapportering (KIA).
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Bilagor
4.1.

Bilaga 1 – Övrig dokumentation för arbetsmiljöområdet

•

Policy alkohol och droger

•

Riktlinje för rehabilitering

•

Rutin aktiva åtgärder för lika rättigheter

•

Rutin för hantering av medarbetare med skyddade personuppgifter

•

Rutin för kränkande särbehandling

•

Instruktion - Gravida och ammande

•

Instruktion för riskbedömningsblankett (urklipp från intranät)

•

Handlingsplan för heltid som norm

•

Kursplan grundläggande SAM

•

Kursplan kränkande särbehandling

•

Kursplan samverkansavtalet

4.2.

Bilaga 2 Årshjulför planering av SAM
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Bilaga 3 – Schematisk beskrivning av roller och ansvar

4.3.
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4.4.

Bilaga 4 – Sjuknyckeltal 2019 Ängelholms kommun
SJUKNYCKELTAL
HBUKOMMtJNEN

siuk:fdnvuo. erocenl

2019
5,01

2018

Total~
V;oav liJ>gtidssjakflinvm> (60 dgt eller mer)
Sjckfå:mouo för k<inDor
sjtlkfdm>m för,..,
sjtlkfdm>m i ~ 29 eller P'&"'
sjckfdnvuo i iJdengmppen JO • 49
sjukfd.nvuo i il~ 50 eller Mte

~.43

.}5,02
5,98

35,51
5,61

J,5l

2,86

471
4,92

J.,45
4,83

6,24

5,52

Siuldrånvam 1 J!ocmr
Total cjul<fiinnco

2018

2019

7,39

V>av llDgtidssjakflinvuo (60 dgt eller mer)
sjcttå.n=o för kWmDI
sjukfd.nvuo för !!W!
sjukfd.nvuo i ildengmppeu 29 eller )"lgte
sjckfdnvuo i ildengmppeu JO . 49
Sjcttå.n=o i iJdengmppen 50 eller >1dte

40,10
7,96

6,81
40,48

n

n

HUVUDUPPDRAG HÄUA

n

8,48

7;1.4
4,49
),22
6,88
7,72

2018

2019

4,37

4,23
3],19

4,50
),41

n

7,J.}

HUVUDUPPDRAG LÅllANDE OCH FAMILJ

s~.. erocmt
Total cjukfr:invaro
V>av llDgtidssjakflin=o (60 dgt eller mer)
Sjcttå.n=o för kWmor
sjcttå.n=o för ,..,
sjtlkfdm>m i hdengmppeu 29 ir eller P'&"'

sjckfd.ttnm i ll<i!ngmppeu JO - ..o U
sjckfdnvuo i il~ 50 eller Mte

29,89
4,62

4"70

.),24

2,66

4,53

3,98
3,89

l,51
5.,02

4, 64

HUVUDUPPDRAG SAMHÄLLE

~

s~iproceot

Total cjukfr:invaro
V >aV llDgtids•jakflinvm> (60 dgt eller mer)
sjcttå.n=o för kWmDI
sjukfd.nvuo för,..,
sjckfdnvuo i iJdengmppen 29 eller P'&"'
sjckfdnvuo i il~ JO . 49
Sjcttå.n=o i ildengmppeu 50 eller >1dte

n

n

LEDNING OCH SEB.VICESTÖD
Sjukfrimuo,
Total cjuldrinnro
V>aV llDgtidssjakflinvuo (60 dgt eller mer)
sjckfdnvuo för kWmDI

er_,

sjukfd.nvuo för,..,
sjcttå.n=o i iJdengmppen 29 n eller P'&"'
sjukfd.nvuo i~ .}0 . 49 ir
sjckfå:mouo i ildorsgmppeu 50 eller Mte

2018
4,21
.)0,16
4,88
2,91
3,11
3,J5
5,19

2019
J ,59
27,53

2018
4,08
41,63
4,51
l,74
2,41
4,39
4,J7

2019

4,50
],71

2,15
3,31
4,1)

2,73
40,46

l,SS
1,04
3,69
l,98
(),85

- Sjutnyctoltal2019 -

pwc
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4.5.

Bilaga 5 - Statistik från KIA per huvuduppdrag per år mellan 20162019

Tillbud
2016

2017

2018

2019

291
260

248
221
171

210

200

145

46 34
31

72
2

Hälsa

Lärande och familj

Samhälle

3

1

2

Servicestöd

Färdolycksfall
Hälsa

Lärande och familj

15

Samhälle

Servicestöd

15

14

13
10
7

11
9

7
3

2

3
0

2016

2017

0

1

0

2018

2019

Olycksfall
2016

2017

2018

2019

251
221

200210
131
86

91 87
25 18 26 31

Hälsa

Lärande och familj

Samhälle

1

3

0

1

Servicestöd

18

2020-03-11

Carl-Gustaf Folkeson
Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av projektplan från 2019-10-16. 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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Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-04-16
Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum GRÅ, 2020-04-16, kl. 10.00-12.00

Beslutande:

Lis s Böcker (C), 1:e vice ordförande
Lars Nyander (S), 2:e vice ordförande
Linda Persson (KD), tjg. ers. för Robin Holmberg (M).

Ersättare:

Asa Larsson (S) ersättare, närvarande till kl. 11.15
Eric Sahlvall (L) ersättare

Övriga närvarande:

Jan K.lauser, säkerhetschef
Karin Wettermark -Jonsson, Kommunikationschef
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Henrik Sanden, planeringschef
Lilian Eriksson, kommundirektör

Utses att justera:

L~{·~yander

sekreterare

Paragrafer: 38-44

((~&L_\JJ~hv==:::-=

Linda Wahlström
Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Datum för anslags uppsättande:

2020-04-21

Datum för anslags nedtagande:

2020-05-13

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Ängelholm

Underskrift

~'Nk..\ At~ .. k
Linda Wahlström

lJust.'~

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden

2020-04-16

§ 38

Val av justeringspersoner
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander.

Justeringspersons signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-04-16

§ 39

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Föredragningslistan godkänns.

Justeringspersons signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-04-16

§ 40

Informationspunkter
1. HR-chef Lena Östblom och enhetschef Fernilla Gedda informerar om HR-relaterade
frågor med anledning av pandemin.
2.

Enhetschef Mats Ulfwinger redogör för tekniska och praktiska lösningar för att
möjliggöra digital närvaro på nämndsammanträden.

3. Verksamhetschef Jan Mårtensson lämnar information kring kommunens möjligheter
att erbjuda fler feriejobb och beredskapsjobb. Detta ärende kommer att skrivas fram till
kommunstyrelsens personalutskott 22 april 2020.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-04-16

§ 41

Aktuell lägesbild
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
6 april.

Justeringspersons signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden

2020-04-16

§ 42

Mötesfrekvens Krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Nämnden diskuterar nämndens mötesfrekvens framöver.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att nämnden ska sammanträda två gånger/ månad, i anslutning till kommunstyrelsens
arbetsutskotts respektive kommunstyrelsens sammanträden.
att det här gäller tills ett nytt beslut fattas i frågan.

Justeringspersons signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

§ 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-04-16

dnr. KLN 4/2020

Skollunch på restauranger för gymnasiets elever
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har lämnat ett uppdrag att utreda möjligheten att ge gyronasielever
skollunch även då gymnasieskolan hålls stängd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat den 15 april 2020
Yrkanden
Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till förslaget i tjänstutlåtandet, dvs.
att inte erbjuda skollunch på restauranger för gymnasiets elever.
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att avslå ärendet.

Justeringspersons signatur

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-04-16

§ 44

Kommunikation
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden diskuterar vilken information som ska kommuniceras efter dagens
sammanträde med Krisledningsnämnden.

Justeringspersons signa tur

dh

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-04-22
Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429, 2020-04-22, kl. 08.30-09.00

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Lis s Böcker (C), 1:e vice ordförande
Lars Nyander (S), 2:e vice ordförande

Ersättare:

Linda Persson (KD)
Asa Larsson (S)
Eric Sahlvall (L)

Övriga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Lilian Eriksson, kommundirektör

Utses att justera:

Lars Nyander

sekreterare

'·~f\ &-Wcl,__\.s.~~

Paragrafer:

45- 41-

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-04-22

Datum för anslags uppsättande:

2020-04-28

Datum för anslags nedtagande:

2020-05-20

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Ängelholm

Underskrift

~~~Wa.h'--~
Linda Wahlström

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden

2020-04-22

§ 45

Val av justeringspersoner
Ärendebeskriv ni ng
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander.

Justeringspersons signatur

l

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-04-22

§ 46

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Föredragningslistan godkänns.

Justeringspersons signatur

~ r

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-04-22

§ 47

Aktuell lägesbild
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
16 april.

~u"lpersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-06
Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429, 2020-05-06, kl. 16:45-17.25

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Lis s Böcker (C), 1:e vice ordförande
Lars Nyander (S), 2:e vice ordförande

Ersättare:

Linda Persson (Iill)
Asa Larsson (S)
Eric Sahlvall (L)

Övriga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Lilian Eriksson, kommundirektör
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef
Eva Sturesson, stadsjurist

Utses att justera:

Lars Nyander

sekreterare

Paragrafer: 48-53

~~<&({ LOa.hltS ~

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-05-06

Datum för anslags uppsättande:

2020-05-12

Datum för anslags nedtagande:

2020-06-03

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Ängelholm

Underskrift

~"~Dal; h==
Linda Wahlström

l Utdrag,bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-05-06

§ 48

Val av justeringspersoner
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander.

y stetingspersons signatur

t ~

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-05-06

§ 49

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Föredragningslistan godkänns.

usteringspersons signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

§

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-05-06

so

Aktuell lägesbild
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
22 april.

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

§ 51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-05-06

dnr. KLN 6/2020

Ängelholms hembygdsförening
Ordförande Robin Holmberg informerar om att han har varit i kontakt med ordföranden i
Ängelholms hembygdsförening med anledning av minskade intäkter för hembygdsparken
med aneldning av den rådande pandemin och de ekonomiska konsekvenser de medför
med att evenemang ställs in och antalet besökare är kraftigt reducerat.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsens
arbetsutskott den 20 maj om ett eventuellt ekonomiskt stöd till hembygdsparken så de kan
hålla öppet för allmänheten sommaren 2020.

~ uste; ; ;crsom signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-05-06

§ 53

Kommunikation
Krisledningsnämnden beslutar
att det ska skickas ut ny information till nämndernas presidier med aktuelllägesbild etc.

steringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-05-06

§ 52

Information
Ordförande Robin Holmberg informerar nämnden om att han har varit i kontakt med
representanter för Ängelholms flygmuseum med anledning av minskade intäkter på grund
av den rådande pandemin och att antalet besökare på museet är kraftigt reducerat.
Ordförande fortsätter bevaka denna fråga.

j Justeringspersons signatur

~

/??

U t drags bestyrkande

1 (1)
BREV

Diarienummer

2020-05-14

KS 2018/607

Martin Möller

Ordförande i kommunstyrelsen
Robin Holmberg
0431-87000

Svar på medborgarförslag om bilfri dag
Hej, Martin!
Tack för ditt medborgarförslag.
Ängelholms kommun har tidigare genomfört bilfria dagar i liten skala, bland annat i samband
med att kommunen uppmärksammade den europeiska trafikantveckan 2017. Det har då
handlat om att Järnvägsgatan stängts av för motorfordonstrafik. Järnvägsgatan har under
avstängningen använts för olika typer av aktiviteter som pumptrackbana, pop up-park och
liknande.
År 2017 var kommunens ambitioner att utvidga konceptet med bilfri dag till en hel bilfri
vecka, där motorfordonstrafiken på Stortorget skulle stängas av. I samråd med näringslivet
beslutade kommunen att inte genomföra en bilfri vecka, eftersom påverkan på handeln
bedömdes bli för stor. Sedan 2017 har Ängelholms kommun inte deltagit i den europeiska
trafikveckan. Anledningen är att tidigare års evenemang endast i begränsad omfattning nått ut
till allmänheten och näringslivet med budskap om miljö och trafiksäkerhet.
I nuläget finns inga ytterligare planer på att genomföra bilfria dagar. Istället bör Ängelholms
kommun arbeta mer aktivt med att skapa möjligheter att välja bort bilen, exempelvis genom
utbyggnad av cykelvägsnätet, utökad kollektivtrafik och ökade möjligheter att dela bil.
Ängelholms kommun bör också öka ansträngningarna för att underlätta omställningen till
fossilbränslefria bilar såsom elbilar.
Med vänlig hälsning

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

KS § 101

Dnr. KS 2018/607

Medborgarförslag gällande Bilfri dag
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att det ska införas en bilfri dag per månad i centrala Ängelholm.
Förslaget syftar på att reducera kommunens utsläpp och luftföroreningar samt till att
inspirera andra kommuner att införa motsvarande åtgärd. Förslagsställaren skriver att
införandet av en bilfri dag kan ge kommunen positiv publicitet med tanke på den aktuella
frågan om klimatförändringar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om bilfri dag inlämnat 2018-08-12
Beslut KF §2018/607 (2018-09-24) om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Christina Hanstål (M) yrkar bifall.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna svar på medborgarförslaget och översända till förslagsställaren
Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Miljöutvecklare
David Thorstensson
0725-445829
david.thorstensson@engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)
Diarienummer

2020-04-08

KS 2018/607

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om bilfri dag
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att det ska införas en bilfri dag per månad i centrala Ängelholm.
Förslaget syftar på att reducera kommunens utsläpp och luftföroreningar samt till att inspirera
andra kommuner att införa motsvarande åtgärd. Förslagsställaren skriver att införandet av en
bilfri dag kan ge kommunen positiv publicitet med tanke på den aktuella frågan om
klimatförändringar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om bilfri dag inlämnat 2018-08-12
Beslut KF §2018/607 (2018-09-24) om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Utredning
Ängelholms kommun har tidigare genomfört bilfria dagar i liten skala, bland annat i samband
med att kommunen uppmärksammade den europeiska trafikantveckan 2017. Det har då
handlat om att Järnvägsgatan stängts av för motorfordonstrafik. Järnvägsgatan har under
avstängningen använts för olika typer av aktiviteter som pumptrackbana, pop up-park och
liknande.
År 2017 var kommunens ambitioner att utvidga konceptet med bilfri dag till en hel bilfri
vecka, där motorfordonstrafiken på Stortorget skulle stängas av. I samråd med näringslivet
beslutade kommunen att inte genomföra en bilfri vecka, eftersom påverkan på handeln
bedömdes bli för stor. Sedan 2017 har Ängelholms kommun inte deltagit i den europeiska
trafikveckan. Anledningen är att tidigare års evenemang endast i begränsad omfattning nått ut
till allmänheten och näringslivet med budskap om miljö och trafiksäkerhet.
För att Ängelholms kommun ska införa en bilfri dag i större utsträckning, som
medborgarförslaget avser, krävs det mer resurser i form av större informationskampanjer och
fysiska avstängningar.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)
Diarienummer

2020-04-08

KS 2018/607

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna svar på medborgarförslaget och översända till förslagsställaren

_____

Lilian Eriksson
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren

Rune Liljenberg
Tf. miljö- och byggchef

ÄNGELHOLM:S
KOMMUN

Medborgarförslag
Ärendenummer
Inskickat

180812-MEF-IB12
2018-08-12 13:35

Dina uppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Nils Martin
Möller

Förslag
Rubrik på förslaget

Förslag och motivering

Intyg

Bil-fri dag
För ett tag sedan såg jag en video från world economic
forum där Rwandas huvudstad förbjöd bilar i trafiken en
dag i månaden. Syftet är att dra ner på utsläpp och
föroreningar vilket skapar en renare stadsmiljö och även
främja cykling och god hälsa. Min tanke är att införa en
sådan här bil-fri dag även i Ängelholm och att fler städer
sedan vill följa med. Väldigt bra pr för Ängelholm! Det kan
vara en gång om året i början och kanske ligga på en
helgdag, tex nationaldagen. Ambulanser och annan viktig
trafik skulle såklart få köra, även vår kollektivtrafik som
går på el tycker jag. Under dagen kan kommunen och de
som vill ställa upp utbilda och visa på olika sätt varför vi
gör detta. Eftersom jag tycker klimatfrågan är den fråga vi
bör lägga mest tid på med tanke på vad som händer med
vår planet, är detta ett förslag jag tror skulle göra skillnad!
Även fast Ängelholm har en väldigt sund stadsmiljö just nu
om vi jämför med städer runt om i världen är inte detta
huvudsyftet med dagen. Vi vill inspirera mer folk och fler
städer att förstå vad vi gör med vår miljö och planet när vi
lever som vi gör idag, och att fler då vill göra något åt
detta så vi i framtiden kan försörja oss och leva med vad
vår planet klarar av. Jag hoppas idén kan bli en
diskussion och förhoppningsvis en verklighet. Kan
Rwanda kan verkligen vi!
https://jp.weforum.org/agenda/2018/08/air-pollutionopportunity-not-just-problem
Ja

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se
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Fråga till lngela Sylwander (M) ordförande i nämnden för omsorg och stöd.

Kommunen står inför rejäla utmaningar gällande våra boenden inom äldreomsorgen.
Vårt nuvarande bestånd är till större delen äldre fastigheter med stora behov av generell
upprustning. Dessutom saknas godkända brandskydd. Kommunen behöver både
renovera och riva delar av sitt bestånd men också uppföra nya boenden. Behovet
uppdagades under 2017, då räddningstjänsten slog ner på brandskyddet och krävde
åtgärder.
En evakueringsplan togs fram för att kunna möta räddningstjänsten krav.
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till den framtagna planen, där en del av lösningen
var att uppföra ett vårdboende på Fridhem i kommunal regi. Det boendet skulle stå
färdigt i år men den blågröna majoriteten stoppade projektet för att det, i deras tycke, var
fel driftsform.
Vi har i kommunen, bara under de senaste åren, fått information om flera
missförhållanden i de privata omsorgsverksamheterna, alla med stora konsekvenser för
brukarna. Trots detta har majoriteten i sin framtidsförklaring tydligt pekat ut
privatiseringar, som politiskt önskvärda.
Kommunen skall nu ta ett helhetsgrepp i omsorgsfrågan. Vi vill därför veta hur
majoriteten avser hantera frågan kring val av driftsform av boendet, kommunal eller
privat.

Vi vill därför fråga nämndens ordförande följande:
Kommer det att vara ideologin snarare än fakta som kommer att styra besluten?

~N~
Lars Nyander

Oppositionsråd (S)

Ängelholms kommun
Kundtjänst
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