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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 28 Dnr. KS 2020/84  

Fastställande av ny avfallstaxa fr o m 1 april 2020

Ärendebeskrivning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som erbjuds. 
2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta projektet Skitlite 
2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle kostnaderna för bolagen gällande 
avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har arbetats in i företagets ägardirektiv. 

I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att, genom miljöstyrning/prisstyrning, locka 
villahushållen, flerfamiljsfastigheter och verksamheter att välja abonnemang källsortering. Dessa 
insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas 
och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall, tidningar och 
förpackningar.

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika informationsåtgärder.

Nya taxor föreslås gälla från den 1 april 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ärendet den 11 februari 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 februari 2020
Bilaga 1. NSR AB PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2020
Bilaga 2. NSR AB Taxa 2020 - Folder Ängelholm – Kundversion
Bilaga 3. Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 11 februari 2020 (kommer senare)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny taxa för renhållningen i enlighet med förslag från NSR AB, samt 

att ny taxa ska gälla från den 1 april 2020.

 

Beslutet ska expedieras till
NSR
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Fastställande av ny avfallstaxa fr o m 1 april 2020

Ärendebeskrivning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som 
erbjuds. 2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta 
projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle kostnaderna 
för bolagen gällande avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har arbetats in i 
företagets ägardirektiv. 

I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att, genom miljöstyrning/prisstyrning, locka 
villahushållen, flerfamiljsfastigheter och verksamheter att välja abonnemang källsortering. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av 
matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi 
tas tillvara. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall, 
tidningar och förpackningar.

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder.

Nya taxor föreslås gälla från den 1 april 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ärendet den 11 februari 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 februari 2020
Bilaga 1. NSR AB PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2020
Bilaga 2. NSR AB Taxa 2020 - Folder Ängelholm – Kundversion
Bilaga 3. Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 11 februari 2020 (kommer senare)
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Utredning
Abonnemang för villahushåll
Taxorna för fyrfackskärl behålls på samma nivå som för 2019 medan taxorna för tvåfackskärl 
höjs med ca 15 % för att inspirera kunderna att byta till fyrfackskärl.

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Priserna för tömning av matavfall sänks med ca 27 % medan priset för tömning av restavfall 
höjs för att inspirera till att minska restavfallet genom att sortera ut matavfall och 
återvinningsmaterial.

Målet med förändringarna i taxan är att fler ska välja fyrfackskärl för att kunna utöka 
utsorteringen av matavfall och återvinningsmaterial. Förhoppningen är att abonnenterna ska 
se över sina abonnemang, så att insamlingen av matavfall kan ökas samtidigt som 
restavfallsmängderna minskar.

Beräknad intäkt från taxan uppräknat med KPI för att bli jämförbar med 2020:
2018 43,4 Mkr
Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2020 bli 44,9 Mkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta

att fastställa ny taxa för renhållningen i enlighet med förslag från NSR AB, samt 

att ny taxa ska gälla från den 1 april 2020.

_____

Lilian Eriksson Pernilla Fahlstedt
Kommundirektör Tf chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
NSR
SHU



PM – Förslag till ny avfallstaxa i 
Ängelholm från 1 april 2020

Inledning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av 
hushållsavfall.

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit:
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning.
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 
miljömålen.

2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att 
sjösätta projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, 
bland annat skulle kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till 
2020. Dessa mål har nu arbetats in i företagets ägardirektiv.

I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom 
miljöstyrning/prisstyrning locka villahushållen att välja abonnemang med 
två fyrfackskärl. 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priserna för 
matavfallskärl samtidigt som priserna för restavfallskärl höjs.
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att 
utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska 
behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt 
som mängden restavfall minskar. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % 
matavfall, tidningar och förpackningar. 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder.

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020.

Förslag

Miljöstyrning
Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av 
självkostnads-priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med 
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fyrfackskärl ges ett fördelaktigare pris än abonnemang med två- och 
enfackskärl, medan det för flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär
att restavfallskärl är mycket dyrare än matavfallskärl. 
Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att 
sortera ut matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden 
restavfall. På så sätt når vi högre i EU:s avfallstrappa där 
materialåtervinning är högre än energiåtervinning.

Som exempel är taxan för de vanligaste fyrfacksabonnemangen är lägre än
självkostnadspriset medan taxan för tvåfackskärlen är högre än 
självkostnadspriset.
För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan ca 10 % högre än 
självkostnads-priset medan motsvarande siffra för matavfallet är -15 %, 
dvs. lägre.

Abonnemang för villahushåll
Taxorna för fyrfackskärl behålls på samma nivå som för 2019 medan 
taxorna för tvåfackskärl höjs med ca 15 % för att inspirera kunderna att 
byta till fyrfackskärl.
Även för kunder som har hemkompost och därför valt att endast ha kärl för
restavfall höjs taxorna en aning. Detta för att styra mot det nationella 
miljömålet att matavfall ska behandlas så växtnäring och energi tas 
tillvara.  Vid kompostering tas endast växtnäringen tillvara. 

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Priserna för tömning av matavfall sänks med ca 27 medan priset för 
tömning av restavfall höjs med i snitt ca 13 % för att inspirera till att 
minska restavfallet genom att sortera ut matavfall och 
återvinningsmaterial.

Styreffekter  
Målet med förändringarna i taxan är att fler villaägare ska välja fyrfackskärl
för att 
kunna utöka utsorteringen av matavfall och återvinningsmaterial. Av 
samma skäl sänks priserna för matavfallskärl för flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter samtidigt som taxan för restavfall höjs. Målet med förslaget 
är att abonnenterna ska se över sina abonnemang så och att insamlingen 
av matavfall därmed ökar samtidigt som restavfallsmängderna minskar.

Taxeuttag 
Intäkter från taxan uppräknade med KPI för att bli jämförbara med 2020 
var 
2018 43,4 Mkr. Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2020 bli 
44,9 Mkr. 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-12-10
Samtliga priser är inklusive moms

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förord

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och 
upphandling av avfallstjänster åt Ängelholms kommun. NSR föreslår taxesättning 
som beslutas av kommunfullmäktige. Verksamheten finansieras helt av 
taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering förekommer 
inte. 
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela
landet. 
I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för 
avfallshanteringen.
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Allmänna bestämmelser

Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat om med stöd av 
27 kap. 4§ miljö-balken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller 
annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala 
avfallshanteringen i Ängelholms kommun. För kommunens avfallshantering gäller
bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade 
med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som finns på 
www.nsr.se 

Ansvar för avfallsbehållare
Avfallsbehållare ägs och tillhandahålls av NSR som också står för normalt slitage.
Vid åverkan (exempelvis målning, håltagning eller skador efter olämpligt 
innehåll), skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare försvinner står 
abonnenten för reparation eller ersättande.
Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha.

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga 
abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR.

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att 
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit
placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till 
NSR.

Betalning
Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november
med förfallodag i slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i 
februari omfattar januari, februari och mars och har förfallodag den sista februari.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med 
förfallodag i slutet av samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden.
Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet.
Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även 
betala via Sve-faktura.
Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura.
Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, 
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inkasso skickas 10 dagar efter påminnelsen.

Dröjsmålsränta
Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635)

Moms
Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms.

Särskilda avgifter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa 
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras 
avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse besluta om tillfälliga avgifter 
baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.

Tolkningsföreträde
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan.

Definitioner

Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, 
fakturering, planering, utveckling, information, administration och 
återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och 
grovavfall. 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för 
fastigheter där ingen verksamhet sker och som dessutom betraktas som 
obeboeliga. 

Grundavgift Avgift/
år

Villahushåll, 
permanentboende

800 kr

Villahushåll, fritidsboende 500 kr
Flerfamiljsfastighet *
Verksamhet *
Uppehåll 420 kr
Befrielse 420 kr
* Ingår i den rörliga avgiften

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och 
behandling av hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av 
abonnentens val av behållarstorlek, tömningsintervall m.m.

Återvinningspremie – premie som återbetalas till abonnenter som väljer 
abonnemang med två fyrfackskärl. Premiens storlek är beroende av de intäkter 
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NSR får in vid försäljning av insamlat material som lyder under lagen om 
producentansvar.

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning.

Undantag enligt renhållningsordningen

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats
När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje 
hushåll grundavgift. Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare 
som innehar abonnemanget. Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska 
ersättningen sinsemellan.
Ansökan om gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats görs hos 
kommunen.

Uppehåll
Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast 
grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om uppehåll görs hos kommunen.

Befrielse
Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om befrielse görs hos kommunen.

Förlängt hämtningsintervall
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 
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VILLAHUSHÅLL

Abonnemang

Villahushåll – en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus.

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten.

Fritidsboende - villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där 
ingen är folkbokförd på fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland 
abonnemang för permanentboende.

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall.
Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för 
matavfall och får då en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar 
kan också hämtas på återvinnings-centralen.

Fyrfackskärl
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i 
abonnemanget.

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Metallförpackningar och hårdplastförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen.
Plastsäck: Plastförpackningar

Abonnemang för permanentboende

Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

26 13 800 kr 1725 kr -50 kr 2475 kr

240+240 l 
kärl

26 13 800 kr 1725 kr -50 kr 2475 kr

660+660 l 
kärl

26 13 800 kr 2600 kr -50 kr 3350 kr

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år

Abonnemang för fritidsboende

Tömningar per år
*

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

18 9 500 kr 1650 kr -15 kr 2135 kr
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240+240 l 
kärl

18 9 500 kr 1650 kr -15 kr 2135 kr

* Kärl 1 töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av 
året.
   Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten 
av året.
 
Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9

Tvåfackskärl
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv köra till återvinningsstation 
eller återvinningscentral.

Abonnemang för permanentboende

Tömnin
gar

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år avgift avgift premie avgift/å
r

370 l kärl 26 800 kr 4200 kr 0 kr 5000 kr
240 l kärl 26 800 kr 4200 kr 0 kr 5000 kr

Abonnemang för fritidsboende

Tömnin
gar

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år * avgift avgift premie avgift/å
r

370 l kärl 18 500 kr 2655 kr 0 kr 3155 kr
240 l kärl 18 500 kr 2655 kr 0 kr 3155 kr
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av 
året.

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Övriga abonnemang för permanentboende och 
fritidsboende
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget.

Hemkompost
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen att kompostera 
allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och 
tidningar till återvinningsstation eller återvinningscentral.

Tömnin
gar

Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

per år avgift avgift premie avgift/år

190 l 13 800 kr 1500 kr 0 kr 2300 kr
190 l 18 * 500 kr 1400 kr 0 kr 1900 kr
190 l 26 800 kr 2000 kr 0 kr 2800 kr

Specialdispens
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller 
liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall 
(restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man 
inte kan sortera sitt avfall. Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst 
eller liknande. 
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR. 
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget.

Tömnin
gar

Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

per år avgift avgift premie avgift/år

370 l 26 800 kr 1900 kr 0 kr 2700 kr
190 l 18 * 500 kr 1125 kr 0 kr 1625 kr
190 l 26 800 kr 1400 kr 0 kr 2200 kr

Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, 
kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller 
tvåfackskärl. 
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift.

Tömning
ar

Grund- Rörlig Återvinnin
gs-

Total

Behållarstorl
ek

per år avgift avgift premie avgift/år

190 l 26 0 kr 1800 kr 0 kr 1800 kr
370 l 26 0 kr 2000 kr 0 kr 2000 kr
190 l 18 * 0 kr 1200 kr 0 kr 1200 kr
370 l 18 * 0 kr 1575 kr 0 kr 1575 kr

* Kan endast tecknas av fritidsboende.
   Kärlet töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av 
året.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11
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Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömning
ar

Total

Sommartömn
ing

per år avgift
/år

Kärl med 
matavfall

6 500 kr

Trädgårdsavfall - Villahushåll
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48.

Tömning
ar

Total

Behållarstorlek per år avgift/å
r

370 l kärl 20 950 kr
Eget kärl, max 
370 l *

20 950 kr

190 l kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej. Abonnent ansvarar själv för kärlet.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd 
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på 
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste 
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

Dragväg - Villahushåll
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, mjukplast och grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den 
bör inte ha någon lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg 
där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen,
eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas 
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dragväg från renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som 
enkel väg fram till första kärlet. 

Prisexempel

Per kärl, tömning och per påbörjat 
10-tal meter

12,50 kr

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39

0–2 m 0 kr 0 kr 0 kr
3–10 m 163 kr 325 kr 488 kr

11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr
 41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr

Grovavfall – Villahushåll

Lämna på återvinningscentral
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på 
NSR:s återvinningscentraler. 
Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade 
kommunerna men som tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i 
någon av kommunerna
kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 
För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter 
kostar det 250 kr per besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om 
producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 
lämnas kostnadsfritt.

Hämtning vid fastigheten
I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 
5 kollin per gång.
Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i 
anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. 
Grovavfall hämtas som separata och oemballerade kollin.
Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma
tillfälle, kan beställas mot särskild avgift. 
Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.

Mjukplastförpackningar - Villahushåll

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av 
mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny 
plastsäck fås i samband med hämtning.
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Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid 
tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 
fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska
vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid hämtning.

Trädgårdsavfall – Sidan 10               
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12
Slamtömning – Sidan 25

Tilläggstjänster och andra avgifter -
Villahushåll

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte 
skett efter påpekande debiteras en felsorteringsavgift.
Villahushåll, per kärl och tillfälle 150 kr

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med 
ordinarie tömning, 
per behållare och tillfälle

Avgift

Om större mängder hushållsavfall än vad som får plats i 
avfallsbehållaren uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta 
hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Villakärl 150 kr
Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall pga 
felsortering

250 kr

Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tar vi 
ut en avgift för att låsa upp dem.    
Dörrar/grindar som är olåsta eller försedda med kodlås eller 
digital nyckel ingår i abonnemanget.
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är 
olåsta eller 
försedda med kodlås eller digital nyckel.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. 
De ska vara försedda med uppställningsanordning och ha 
tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 
Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår
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Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” 
(Swedlock) eller har tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning. 5 kr
Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr

SMS-tjänst Avgift
Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för 
tömning.
Anmäl dig hos NSR:s kundservice.

Utan
kostna

d

Abonnemangsändring * Per
tillfälle

Per
kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr
* Ingen avgift utgår:
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller 
nytecknande.
      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
Avgift

per
lock

och år
190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår 
i villahushållens abonnemang eller då man önskar 
hämtning av fler kollin per tillfälle.
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.

Avgift

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr
Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr

Övriga priser

Per
påbörj

ad
timme
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Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250

kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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FLERFAMILJSFASTIGHETER OCH VERKSAMHETER

Abonnemang

Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som 
flerfamiljsfastighet.

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, 
affärer, kontor, hotell, båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende.

Matavfall
Flerfamiljsfastigheter: 100 stycken 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år 
ingår i abonnemang för matavfall.
Verksamheter: 100 stycken 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år 
ingår i abonnemang för matavfall.

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice. 
Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på 
kommunens återvinnings-central efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan 
utkörning bokas mot särskild avgift.
Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning.

Tömningar Total
Behållarstorlek per år avgift/år
140 l kärl (Verksamheter) 26 * 440 kr

52 720 kr
190 l kärl 
(Flerfamiljsfastigheter)

52 1035 kr

Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6400 kr
Inkl. insatssäckar 52 12800 kr
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6000 kr
Exkl. insatssäckar 52 12000 kr
Markbehållare Nivåvakt

***
300

kr/tömn
Matavfallstank, 0-5 kbm 
****

915 /tömning

* Nytecknas ej.
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och 
godkända 
     lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.
*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.
**** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter som   
          ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning 
beställs hos NSR:s 
          kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.
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Restavfall

Tömning
ar

Total

Behållarstorlek per år avgift/år
190 l kärl 26 2340 kr

52 4250 kr
370 l kärl 26 3510 kr

52 6375 kr
660 l kärl 26 4675 kr

52 8500 kr
1000 l kärl * 26 6545 kr

52 11900 kr
Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 19100 kr
Inkl. insatssäckar 52 38200 kr
Markbehållare, 3-5 kbm ** 26 31100 kr
Inkl. insatssäckar 52 62200 kr
Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 18000 kr
Exkl. insatssäckar 52 36000 kr
Markbehållare, 3-5 kbm ** 26 30000 kr
Exkl. insatssäckar 52 60000 kr
Markbehållare, 0-3 kbm Nivåvakt*

**
750

kr/tömn
Markbehållare, 3-5 kbm Nivåvakt*

**
1200kr/töm

n
Container – Sidan 21
* Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets 
uppställningsplats.
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och 
godkända 
     lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.
*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan
Gäller kärl, container och markbehållare.

Tömningsfrekvens

Avgift för
52 tömn/år

multiplicerat
med

2 ggr/vecka 104 
tömningar/år

2,2

3 ggr/vecka 156 
tömningar/år

3,5

4 ggr/vecka 208 
tömningar/år

4,9
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Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 
uppsättningar per hämtställe.

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15.

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget.

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Metallförpackningar och hårdplastförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen. 

Tömningar per år
*

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

26 13 2525 kr -50 kr 2475 kr

660+660 l 
kärl

26 13 4000 kr -50 kr 3950 kr

* Andra tömningsintervall erbjuds ej.

Tvåfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv köra till återvinningsstation 
eller återvinningscentral.

Tömnin
gar

Rörlig Återvinnin
gs-

Total

Behållarstorlek per år avgift premie avgift/
år

370 l kärl 26 4370 kr 0 kr 4370 kr
240 l kärl 26 4370 kr 0 kr 4370 kr
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Trädgårdsavfall
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48.

Tömning
ar

Total

Behållarstorlek per år avgift/å
r

370 l kärl 20 950 kr
Eget kärl, max 
370 l *

20 950 kr

190 l kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej. Abonnent ansvarar själv för kärlet.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd 
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på 
annan överenskommen eller anvisad plats.  Kärlen ska stå framme senast kl. 
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste 
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl medges inte av arbetsmiljöskäl.

Evenemangstaxa
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos
NSR. För större publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers 
lämnar vi separat offert.
Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste 
göras minst två veckor före önskad startdag.

Kärlhyra
Per kärl 
och dygn

Matavfall 10 kr
Återvinningsmaterial 10 kr
Restavfall 20 kr

Total
avgift

Utsättning, hemtagning och sluttömning per kärl
Utsättning 100 kr
Hemtagning och sluttömning, matavfall och 
återvinningsmaterial 

50 kr

Hemtagning och sluttömning, restavfall 100 kr
Utsättning, hemtagning och sluttömning görs 
vardagar kl. 8-16. Övriga tider offereras.

Per kärl 
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Extratömning och
tömning

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl. 
8-18.

100 kr

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider Offert
Behandlingsavgifter ingår i priserna.  
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Dragväg
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Dragväg är en extra tjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och 
grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den 
bör inte ha någon lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg 
där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen,
eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas 
dragväg från renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande. 
Avståndet räknas som enkel väg. 

Prisexempel

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39 52 104

0-5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
6-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 1300 kr

11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 2600 kr
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 3900 kr
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 5200 kr
41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 6500 kr
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Grovavfall (hushållsavfall)
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på 
NSR:s återvinningscentraler. 
De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per besök. 
Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till 
exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt.

Budad hämtning

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters 
lastning

350 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr

Schemalagd hämtning
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters 
lastning

300 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 60 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.

Avfallstaxa 2020 - Ängelholms kommunSida 23



Container och Autoflak/Lastväxlare
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Container – restavfall

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift/år

3 kbm 26 21700 kr
52 38460 kr

6 kbm 26 38460 kr
52 66300 kr

8 kbm 26 46250 kr
52 79660 kr

Tilläggsavgifter - 
container

Total
avgift

Utsättning 1495 kr
Hemtagning * 1495 kr
Bomkörning 400 kr
* Tömning och behandlingsavgift ingår.

Autoflak/Lastväxlare – restavfall och trädgårdsavfall     

Hyra
Behållarstorlek per år per

månad
per vecka

*
18-42 kbm 17995

kr
1610 kr 635 kr

Utsättning 550 kr
 

Tömning
Startavgift, 1 timme 800 kr
Per påbörjad halvtimme utöver första 
timmen

400 kr

Behandlingsavgift Per ton
Restavfall 1300 kr
Grovavfall 1800 kr
Matavfall 900 kr
Trädgårdsavfall 375 kr

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr

Tilläggsavgifter
Losstagning av komprimatorbehållare 
och nätning ingår i timdebiteringen.
Bomkörning 300

kr
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* Minimidebitering är en vecka
** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall.

Trädgårdsavfall – Sidan 18                                      Tilläggsavgifter och andra 
avgifter – Sidan 22         Slamtömning – Sidan 25

Tilläggstjänster och andra avgifter
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte 
skett efter påpekande debiteras felsorteringsavgift.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 150 kr
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och 
tillfälle

1500
kr

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift
Om kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra 
manuell hantering.
Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr
Container, alla fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med 
ordinarie tömning, 
per behållare och tillfälle

Avgift

Om större mängder hushållsavfall än vad som får plats i 
avfallsbehållaren uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta 
hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Mjukplastsäckar, per abonnemang 200 kr
Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr
Restavfall – kärl 660–1000 l 350 kr
Kärl 140–660 l med komprimerat avfall 600 kr
Matavfall - kärl 140–370 l 150 kr
Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga 
felsortering.

250 kr

Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025
kr

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185
kr

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565
kr

Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000
kr

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140
kr

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520
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kr
Bomkörning, markbehållare 600 kr
Container, 3 kbm, restavfall 970 kr
Container, 6 kbm, restavfall 1625

kr
Container, 8 kbm, restavfall 2060

kr
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Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas 
en avgift ut för att låsa upp dem.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. 
De ska vara försedda med uppställningsanordning och ha 
tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
NSR planerar att gå över till ett ”ennyckel-system” där en 
intelligent nyckel används för att öppna alla låsta 
soprumsdörrar i Ängelholm. 
Nyckeln kan också användas som ”tagg” om taggen har s.k. 
”öppen kod”. 
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är 
olåsta, har kodlås eller anslutna till NSR:s ”ennyckel-system”.

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” 
(Swedlock) eller har taggpac-bricka med ”öppen kod”. Pris per 
fraktion och tömning

5 kr

Dörrar/grindar med fysisk nyckel eller har taggar med sluten 
kod.
Pris per fraktion och tömning

10 kr

Abonnemangsändring *
Per

tillfälle
Per
kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr
* Ingen avgift utgår:
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller 
nytecknande.
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid 
flerfamiljsfastigheter 
        och verksamheter.
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Utkörning av matavfallspåsar Avgift
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
Avgift

per
lock

och år
190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

Övriga priser

Per
påbörj

ad
timme

Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250

kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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SLAMTÖMNING

Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. 
Avgifterna som anges gäller vid maximalt 20 meters slanglängd mellan 
renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-punkt till anläggningen 
som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut.

Inför slamtömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att 
tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen 
eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt markerad och lättillgänglig för 
tömning. Körbar väg ska finnas fram till brunnen/tanken. Behövs framgrävning, 
handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets 
avlägsnande utgår särskild avgift.
Brunnslock får väga max 25 kg.

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på 
minst 4 meter och en fri höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra.

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man 
önskar fler schemalagda tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 
7 dagar” för övriga tillfällen.

Budad tömning utförs vardagar inom 7 respektive 2 arbetsdagar.

Bomkörning – debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på 
grund av hinder som entreprenören inte råder över.

Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska 
anslutas till  tank.
Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15.

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice.

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, 
septiktankar och slamavskiljare
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd
årlig

Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 – 1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr
1,5 – 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr
3,0 – 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

375 kr 375 kr 375 kr
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* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas
på anläggningen i 
    samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen.
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Slutna tankar
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd
årlig

Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 – 1,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr
1,5 – 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 1820 kr
3,0 – 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 2195 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

375 kr 375 kr 375 kr

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank               

Kan endast beställas per telefon.
Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas 
beställningen emot på jourtelefon 010-45 00 500. 
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske 
genom slamsugning.

Akuttömning Avgift
Tömning samma dag - beställning vardagar före kl. 
14.00

4225 kr

Tömning nästa arbetsdag - beställning vardagar. 2600 kr
Tömning inom 4 timmar - beställning vardagar 
samt lördagar, söndagar och helgdagar 6100 kr
Tömning inom 24 timmar - beställning vardagar 
samt lördagar, söndagar och helgdagar 5400 kr

Fettavskiljare
Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och 
ska samlas in genom kommunens försorg. Tömning ska ske minst en gång per år 
enligt kommunens renhållningsordning.
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske 
genom slamsugning.

Schemal
agd
årlig

Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 – 2,99 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr
3,0 – 6,00 kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

750 kr 750 kr 750 kr
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Fosforfällor
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer.

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr
Behandlingsavgift per kbm 130 kr

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar
Ex. BDT-brunnar

Tömning i samband med schemalagd tömning av 
slamavskiljare eller sluten tank. 400 kr
Tömning vid andra tillfällen 1590 kr
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.

Toalettbodar
Ex. ”Bajamaja”

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, 
per tillfälle

1000 kr

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten 
+ städning, per timme 1135 kr
Saneringsvätska, per liter 130 kr

Extra tjänster

Slanglängd, per påbörjad 5 meter utöver 20 meter 110 kr
Bomkörning 550 kr
Slamsugning, per timme 1135 kr
Extrapersonal, per timme 420 kr
Telefonavisering 100 kr
Kombispolning i samband med tömning.
(Måste beställas i förväg) 1340 kr

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
Behållare tillhandahålls av NSR.

Pris per fat och tömning 500 kr
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Serviceavgifter 2020 – 
Flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter 
Ängelholms kommun 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Samtliga priser är inklusive moms

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2019-11-22
Gäller fr.o.m. 2020-04-01 

Ljuskällor, batterier och småelektronik från 
flerfamiljsfastigheter

Total avgift/år
Tömnin

gar
per år

Småel-paket
*

Enbart 
batteribox

13 1625 kr 1300 kr
6 815 kr 600 kr
3 450 kr 300 kr

* Ljuskällor, batterier och småelektronik

Extratömning Avgift
Per tillfälle 250 kr

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22

NSR AB   251 89  Helsingborg

042-400 13 40     kundservice@nsr.se     
www.nsr.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-11
 
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 12 Dnr. SBN 2020/41, KS 2020/84

Fastställande av ny avfallstaxa fr.o.m. 1 april 2020

Ärendebeskrivning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som 
erbjuds. 2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta 
projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle kostnaderna 
för bolagen gällande avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har arbetats in i 
företagets ägardirektiv. 

I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att, genom miljöstyrning/prisstyrning, locka 
villahushållen, flerfamiljsfastigheter och verksamheter att välja abonnemang källsortering. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av 
matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi 
tas tillvara. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall, 
tidningar och förpackningar.

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder.

Nya taxor föreslås gälla från den 1 april 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 februari 2020
Bilaga 1. NSR AB PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2020
Bilaga 2. NSR AB Taxa 2020 - Folder Ängelholm - Kundversion

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Anders Lundin föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstlåtandet från följande: Hans-Åke Jönsson (C), 
Anita Rosén (L), Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson (SD) och 
Stephan Persson Tyrling (M).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-11
 
 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa ny taxa för renhållningen i enlighet med förslag från NSR AB, samt 

att ny taxa ska gälla från den 1 april 2020.

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen
Huvuduppdrag samhälle, enhetschef stadsmiljö



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 23 Dnr. KS 2020/98, NOS 2020/19

Justera ersättning till utförare inom hemtjänst

Ärendebeskrivning
Under 2018 infördes ett nytt ersättningssystem för ersättning till utförare av hemtjänst, såväl 
kommunala som privata utförare.

Huvuduppdrag Hälsa har sedan dess vid uppföljning funnit att det krävs justering av timersättningen 
och antalet timmar som ersättning ges för i nivå sex och sju

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 10 februari 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 27 januari 2020
Bilaga, ersättningsnivåer

Föredragande tjänstepersoner
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson och ekonomi Andreas Bollvik föredrar ärendet.

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall. Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) 
instämmer.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att justera ersättningen per timme från 472 kr till 502 kr per timme

att justera antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till 118,7 i nivå sex och från 
140,0 till 182,5 i nivå sju

att justeringarna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020, samt 

att den ökade kostnaden finansieras inom den tilldelade ramen för hemtjänsten för 2020

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa, Filippa Kurdve, Helena Gottfriedsson



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2020-02-10

 

KS 2020/98

 

Annat diarienummer
NOS 2020/19

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

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

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

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

 

Justering av ersättning till utförare inom hemtjänst

Ärendebeskrivning
Under 2018 infördes ett nytt ersättningssystem för ersättning till utförare av hemtjänst, såväl 
kommunala som privata utförare.

Huvuduppdrag Hälsa har sedan dess vid uppföljning funnit att det krävs justering av 
timersättningen och antalet timmar som ersättning ges för i nivå sex och sju

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 10 februari 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 27 januari 2020
Bilaga, ersättningsnivåer

Utredning
Vid huvuduppdrag Hälsas uppföljning av ersättningssystemet har man kommit fram till att en 
justering i timbelopp och antal timmar i nivå sex och sju behövs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att justera ersättningen per timme från 472 kr till 502 kr per timme

att justera antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till 118,7 i nivå sex och 
från 140,0 till 182,5 i nivå sju

att justeringarna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020, samt 

att den ökade kostnaden finansieras inom den tilldelade ramen för hemtjänsten för 2020
_____

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


TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2020-02-10

 

KS 2020/98

 

Annat diarienummer
NOS 2020/19

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

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

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

Lilian Eriksson Filippa Kurdve
Kommundirektör Tf chef Hälsa

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa, Filippa Kurdve, Helena Gottfriedsson

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


TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2020-01-27

 

NOS 2020/19   

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

Verksamhetschef 
Helena Gottfriedson
0431-870 00
Helena.gotfriedson@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

Justera ersättning till utförare inom hemtjänst

Ärendebeskrivning
2018 införde huvuduppdrag Hälsa ett nytt ersättningssystem för resursfördelning till såväl 
kommunala som privata utförare inom hemtjänsten i Ängelholm. Uppföljning av modellen 
visar på att det krävs justering av ersättning per timme samt justering av antalet timmar som 
utföraren får ersättning för, i nivå sex och sju. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 27 januari 2020, justera ersättning till 
utförare inom hemtjänst. 
Bilaga 1 nivåer 

Bakgrund
Under 2018 infördes ett nytt och förenklat ersättningssystem för resursfördelning till såväl 
kommunala som privata utförare inom hemtjänsten i Ängelholms kommun (§69, 2014/457).
 
Under 2019 har ersättningssystemet följts upp, bland annat genom dialogmöte med utförare, 
men också genom kontroll av utförda timmar kontra ersättning och simulerade beräkningar. 
Uppföljningen visar att den ekonomiska ersättningen per timme inte motsvarar 
utförandekostnaden, detta framförs av såväl privata som kommunala utförare samtidigt som 
det visar sig i systematiska uppföljningar av utförd hemtjänst. Antalet timmar som utföraren 
får ersättning för, i nivå sex och sju, behöver också justeras eftersom många brukare i dessa 
nivåer konsumerar fler timmar än vad som utgår i dagens modell.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2020-01-27

 

NOS 2020/19   

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

Förslag till ny ersättning
Förslaget är att höja ersättningen från 472 till 502 kronor, d.v.s. 30 kronor, per timme samt att 
öka ersättningstimmarna i nivå sex och sju. Ersättningen kommer årligen att följas upp och 
eventuella justeringar sker i samband med beslut om budget. 

Den förändrade ersättningen förväntas, baserat på januari till september 2019, och med dagens 
volymer, motsvara 1,5 mnkr i ökade kostnader. Kostnadsökningen finansieras inom 
hemtjänstens tilldelade ram för 2020. 

 
Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att godkänna justering av ersättning per timme från 472 till 502 kronor.

att godkänna justering av antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till 
118,7 i nivå sex och från 140,0 till 182,5 i nivå sju.

att justeringar gäller retroaktivt från 1 januari 2020.

att kostnadsökningen finansieras inom hemtjänstens tilldelade ram för 2020. 

____

Filippa Kurdve Helena Gottfriedson
Tf chef Hälsa Verksamhetschef, bo bra hemma

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa



Bilaga 1

Nivå Timmar Enhetspris Ersättningstimmar Ersättning/nivå

Nivå 1 0-2,59 472,0 1,5 708

Nivå 2 3-7,59 472,0 6,0 2 832

Nivå 3 8-24,59 472,0 20,0 9 440

Nivå 4 25-49,59 472,0 43,0 20 296

Nivå 5 50-79,59 472,0 71,8 33 866

Nivå 6 80-119,59 472,0 109,3 51 590

Nivå 7 120- 472,0 140,0 66 080

Matdistribution 127,0

Nivå Timmar Enhetspris Ersättningstimmar Ersättning/nivå

Nivå 1 0-2,59 502,0 1,5 753

Nivå 2 3-7,59 502,0 6,0 3 012

Nivå 3 8-24,59 502,0 20,0 10 040

Nivå 4 25-49,59 502,0 43,0 21 586

Nivå 5 50-79,59 502,0 71,8 36 019

Nivå 6 80-119,59 502,0 118,7 59 587

Nivå 7 120- 502,0 182,5 91 615

Matdistribution 127,0

Nytt förslag

Ersättning idag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 27 Dnr. KS 2020/47  

Försäljning av Vejby 242:4 till Vejby IF

Ärendebeskrivning
Vejby IF önskar förvärva Vejby 242:4, belägen inom detaljplanerat verksamhetsområde i 
Vejbystrand, se kartskiss. Aktuell fastighet angränsar till Vejby idrottsplats där Vejby IF har sin 
verksamhet. 

Vejby IF äger i dagsläget en byggnad på ofri grund (maskinhall) belägen inom Vejby 242:4, och har 
genom ett lägenhetsarrende rådighet över marken under och omkring byggnaden. Genom en 
försäljning kommer mark och byggnad i samma ägares hand och lägenhetsarrendet upphör.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby IF upprättat förslag till köpekontrakt 
och servitutsavtal. Vejby IF har undertecknat avtalen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsenheten den 30 januari 2020
Av Vejby IF signerat köpekontrakt med bilagor
Kartskiss 

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall. Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) 
instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby IF avseende Vejby 242:4.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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 Mark- och exploateringsingenjör
 Sara Elmefjärd
 0431-468987
 sara.elmefjard@engelholm.se Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Försäljning av Vejby 242:4 till Vejby IF

Ärendebeskrivning
Vejby IF önskar förvärva Vejby 242:4, belägen inom detaljplanerat verksamhetsområde i 
Vejbystrand, se kartskiss. Aktuell fastighet angränsar till Vejby idrottsplats där Vejby IF har sin 
verksamhet. 

Vejby IF äger i dagsläget en byggnad på ofri grund (maskinhall) belägen inom Vejby 242:4, 
och har genom ett lägenhetsarrende rådighet över marken under och omkring byggnaden. 
Genom en försäljning kommer mark och byggnad i samma ägares hand och lägenhetsarrendet 
upphör.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby IF upprättat förslag till 
köpekontrakt och servitutsavtal. Vejby IF har undertecknat avtalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsenheten den 30 januari 2020
Av Vejby IF signerat köpekontrakt med bilagor
Kartskiss 

Utredning
Aktuell fastighet angränsar till Vejby idrottsplats där Vejby IF har sin verksamhet. 

Inom fastigheten finns även en återvinningsstation som kommer vara kvar även efter 
fastighetsöverlåtelsen. Återvinningsanläggningen är en viktig samhällsfunktion. Anläggningen 
flyttades från Vejby IF:s parkering till aktuell plats 2012. Anläggningen har permanent bygglov 
sedan 2012-11-23, Dnr 2012-001093. Ängelholms kommun erhåller genom avtalsservitut rätt 
att på obestämd framtid bibehålla återvinningsanläggningen på platsen. Ängelholms kommun 
kommer genom mark- och exploateringschef underteckna servitutsavtalet, efter 
kommunfullmäktige godkänt köpekontraktet.

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
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Köpekontrakt
Överenskommen köpeskilling är 131 500 kronor och utgår från ett tomtpris om 150 kr/m². 

Priset på tomtmarken i aktuellt område, är vid tidigare försäljningar av mark öster om 
värmeverket, av kommunfullmäktige beslutat till 200 kronor/m². 
Gällande detaljplan medger en lägre byggnadshöjd inom Vejby 242:4 än i området öster om 
värmeverket (4 och 6 meter istället för 8), vilket medför en mindre byggrätt per m² tomtyta. 
Tomten är dessutom något sämre arronderad för tillåten verksamhet, byggrätten är mer 
begränsad i bredd. Utifrån dessa förutsättningar är det skäligt att sänka priset för marken inom 
242:4 till 150 kr/m² istället för 200kr/m².

Ingen ersättning utgår för nytt avtalsservitut för återvinningsstation som belastar fastigheten. 
Vejby IF erlägger ingen köpeskilling för den areal som återvinningsanläggningen upptar på 
Vejby 242:4.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby IF avseende Vejby 242:4.

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 30 Dnr. KS 2019/53   

Uppdaterad dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett mer detaljerat komplement till myndighetens 
arkivbeskrivning. Utan en dokumenthanteringsplan kan inte myndigheten fullt ut fullgöra det som 
arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen föreskriver. Då kommunens politiska organisation 
gjordes om vid årsskiftet och Kommunstyrelsen fick ett förändrat ansvarsområde föreligger ett 
behov av att uppdatera dokumenthanteringsplanen i enlighet med detta.  

Planen ska fungera som ett hjälpmedel och verktyg för verksamheterna genom att ge överblick och 
kontroll över de allmänna handlingarna. Så även för de ur allmänheten som är intresserade av att ta 
del av allmänna handlingar. Den specificerar i detalj vilka handlingar som finns hos myndigheten och 
hur dessa ska organiseras och registereras. Därtill specificerar den vilka bestämmelser om sekretess 
som tillämpas, samt innehåller formella beslut om bevarande och gallring. Det senare är speciellt 
viktigt då man enligt lag inte får gallra utan ett formellt beslut av myndigheten. Eventuella tidsfrister 
för gallring respektive leverans till kommunarkivet anges också. 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete mellan berörda tjänstepersoner och 
kommunarkivarien. Hänsyn har tagits till tidigare dokumenthanteringsplaner samt de råd som tagits 
fram av Riksarkivet och SKL

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande från nämndkansliet 3 februari 2020.
Förslag till uppdaterad dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen dokumenthanteringsplan.

att mindre redaktionella ändringar av dokumenthanteringsplanen får göras av kommunarkivarien.

Beslutet expedieras till 
Nämndskansliet, kommunarkivarien 
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 Kommunarkivarie
 Maria Holm
 0431-46 80 89
 maria.holm@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Uppdaterad dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett mer detaljerat komplement till myndighetens 
arkivbeskrivning. Utan en dokumenthanteringsplan kan inte myndigheten fullt ut fullgöra det 
som arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen föreskriver. Då kommunens politiska 
organisation gjordes om vid årsskiftet och Kommunstyrelsen fick ett förändrat ansvarsområde 
föreligger ett behov av att uppdatera dokumenthanteringsplanen i enlighet med detta.  

Planen ska fungera som ett hjälpmedel och verktyg för verksamheterna genom att ge överblick 
och kontroll över de allmänna handlingarna. Så även för de ur allmänheten som är intresserade 
av att ta del av allmänna handlingar. Den specificerar i detalj vilka handlingar som finns hos 
myndigheten och hur dessa ska organiseras och registereras. Därtill specificerar den vilka 
bestämmelser om sekretess som tillämpas, samt innehåller formella beslut om bevarande och 
gallring. Det senare är speciellt viktigt då man enligt lag inte får gallra utan ett formellt beslut 
av myndigheten. Eventuella tidsfrister för gallring respektive leverans till kommunarkivet 
anges också. 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete mellan berörda tjänstepersoner och 
kommunarkivarien. Hänsyn har tagits till tidigare dokumenthanteringsplaner samt de råd som 
tagits fram av Riksarkivet och SKL

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande från nämndskansliet 3 februari 2020.
Förslag till uppdaterad dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta föreslagen dokumenthanteringsplan.
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att mindre redaktionella ändringar av dokumenthanteringsplanen får göras av 
kommunarkivarien.
_____

Lilian Eriksson Mats Ulfwinger 
Kommundirektör Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Kommunarkivarien 
Nämndskansliet 
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Dokumenthanteringsplan 

för 

Kommunstyrelsen 

Antagen 



Indelning 
Enligt arkivlagen (3§) ska varje myndighetsarkiv bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser: 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar
2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen 
3. forskningens behov

Inom kommunen anses varje nämnd vara en egen myndighet. 

Vad är syftet med dokumenthanteringsplanen?   

Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel och verktyg både för alla de som arbetar med och framställer handlingarna och för allmänheten 
som vill kunna ta del av dem. Den ska ge information om vilka handlingar som finns och vilket sätt de förvaras, registreras arkiveras/gallras etc. Den 
innehåller de formella gallringsbesluten för Kommunalstyrelsen. 

Begreppsförklaringar 

Handling 
En handling kan vara ett pappersdokument såväl som en elektroniskt lagrad uppgift i ett datasystem. En allmän handling definieras enligt 
tryckfrihetsförordningen som: 

En framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Handlingen är allmän, om den förvaras hos 
en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. 

Inkommen anses den vara när den anlänt till myndigheten, är den elektronisk anses den inkommen när någon utomstående gjort den tillgänglig för 
myndigheten. Upprättad anses den vara när den expedierats utanför myndigheten eller när ärendet som den ingår i avslutas. Ingår den inte i ett ärende 
anses den upprättad när den färdigställts, dvs. fastställts och registrerats i ett diarium eller liknande. 

Sekretess
Allmänna handlingar kan innehålla sekretesskyddade uppgifter vilket ska redovisas i dokumenthanteringsplanen. Detta görs i regel i kolumnen 
Anmärkningar eller då en verksamhet har stora mängder handlingar som kan falla under samma paragraf i inledningen av den verksamhetens avsnitt i 
planen. Sekretess innebär att en särskild prövning måste göras i enlighet med den lagparagraf som anges innan man kan lämna ut handlingen. 
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Bevara
I dokumenthanteringsplanen definieras bevarande eller att en handling ska bevaras som att den ska bevaras för all framtid. Den ska då aldrig förstöras 
eller kastas. 

Gallra/Gallringsfrist 
Att en handling ska gallras betyder att den ska förstöras. För att det ska få göras måste det finnas ett gallringsbeslut. I och med att 
dokumenthanteringsplanen är beslutad av nämnd så innehåller den dessa beslut. Har ett gallringsbeslut fattats ska gallring också ske i enlighet med 
detta. Ofta innefattar också beslutet en gallringsfrist det vill säga att en viss tid måste gå innan man verkställer gallring. Till exempel 5år, 10 år eller vid 
inaktualitet. Är fristen 10 år innebär det att gallring ska ske 10 år efter att handlingen inkommit eller upprättats. Hela det 10:e året ska gå. Dvs. om den 
inkommit/upprättats i maj 2010 kan den gallras i januari 2021. Vid inaktualitet innebär att den kan gallras så fort verksamheten anser att den inte längre 
behöver den. 

Registrera 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen är man skyldig att registrera allmänna handlingar så snart de kommit in eller upprättats med vissa undantag. 
Detta görs oftast i ett centralat diarium för varje nämnd, här i Ängelholm i systemet Evolution. Men flera andra diarier i andra system förekommer 
också. 

Förvaringsplats 
Beskriver var man praktiskt kan få tag i handlingen för att ta del av den. Förvaringsplatsen kan vara fysisk, digital eller ibland både. I takt med den 
tekniska utvecklingen sammanfaller förvaring allt oftare med systemet för registrering. Men det behöver inte göra det. 

Står det Diarium under förvaringsplats avses diariet i Evolution. Är det ett diarium i ett annat system står något annat.  

Till Centralarkivet
Denna kolumn anger efter hur många år en handling som ska bevaras överlämnas till centralarkivet. Handlingar som ska gallras överlämnas i regel inte 
till centralarkivet, om inte en särskild överenskommelse finns med arkivarie
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Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
 

Anmärkning 

Handling som inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd 
Handling som inkommit men inte berör myndighetens verksamhetsområde eller är 
meningslös och/eller obegriplig  
Korrespondens av rutinkaraktär 
Tjänsteanteckning, rutinmässig som inte tillför sakuppgift 
Trafikjournaler från fax, skanner etc. 
Framställningar och meddelanden av rutinmässigkaraktär. T.ex. påminnelseavier, 
kallelser, kursinbjudningar 
Förfrågningar av tillfällig betydelse. T.ex. intresseanmälningar, spontanansökningar 
Kopior och dubbletter av handlingar som saknar funktion och där myndigheten 
förvarar original
Register, liggare och förteckningar som är till för att underlätta för myndigheten 
och saknar betydelse på längre sikt. 
Röstmeddelande, SMS o.dyl. som inte tillför ärende sakuppgift eller där sakuppgift 
överförts till tjänsteanteckning  
Spam, reklam, broschyrer etc.
Manualer, lathundar 
Foton, PowerPoint-presentationer, filmer, etc. som tagits fram för internt bruk 
Rutinbeskrivningar 
Postöppning, fullmakter 
Hårddiskar i datorer, skrivare, skannrar och kopiatorer 
E-post/fax som bekräftats med originalhandling och inte tillförts anteckning av 
betydelse
E-post som inte är elektroniskt signerad och som överförts till annan databärare 

Gallras vid inaktualitet 
 

 Behöver ej registreras 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Kommunövergripande
Registrering
Diarium Evolution Evolution Bevaras 5 år 
Diarieförda handlingar Akter i närarkiv 

Evolution 
Evolution Bevaras 5 år 

Adresslistor _ _ Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Postlista Evolution Evolution Gallras 2 år Nej 
Fullmakter postöppning - - Gallras vid 

inaktualitet
Nej 

Ärendehantering kundtjänst – 
ärenden endast i Artvise 

Artvise Artvise  Gallras 2 år Nej 

Ärendehantering kundtjänst- 
ärenden som förts över till 
annat ärendehanteringssystem 

Artvise Artvise  Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Protokoll
Protokoll från nämnd och 
utskott 

Närarkiv
/Evolution 

Evolution Bevaras 5 år 

Protokollsbilagor, nämnd Tillsammans med 
protokollet 

Evolution Bevaras 5 år 

Protokoll/minnesanteckningar 
från 
- Förvaltningsledning 

Diarium
/Evolution 

Evolution Bevaras 5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

- Styrgrupper 
Etc.

Nämndsadministration
Anslagsbevis Kansli - Gallras 2 år Nej 
Arvodesbestämmelser Diarium Evolution  Bevaras 5 år
Delegationsbeslut Diarium Evolution 

BYGG-R 
Procapita

Bevaras 5 år 

Delegationsordningar Diarium Evolution  Bevaras 5 år
Dagordningar/Kallelser Evolution Evolution Gallras 2 år Nej 
Förtroendemannaregister FMS FMS Bevaras * *Bevaras på sikt i e-arkiv 
Kungörelser Närarkiv - Gallras 2 år Nej 
Ljud- och bildupptagningar 
sammanträden 

- - Gallras vid 
inaktualitet  

Nej

Närvarolistor * * Bevaras 5 år *Ingår i protokoll 
Voteringslistor * * Bevaras 5 år *Ingår i protokoll 

Information & 
kommunikation
Bildarkiv Digital bildbank - Bevaras i urval* 5 år *I arkivgodkänt format 
Grafisk profil Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Informationsskrifter och 
broschyrer 

Respektive enhet  - Bevaras i urval Årligen
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Pressmeddelanden - - Bevaras Årligen 

IT
Accessloggar - - Gallras 1 år* *Minst, längre om nödvändigt. 
Användardokumentation * * Bevaras/Gallra

s vid 
inaktualitet *

5år/Nej *Bevaras om unik eller av 
särskild betydelse. Diarieförs i så 
fall. 

E-postloggar - - Gallras Nej 
Händelseloggar - - Gallras 3 mån* Nej *Minst, längre om nödvändigt. 
Systemdokumentation Diarium Evolution Bevaras 5år  
Utväxlingsloggar - - Gallras 1 år* Nej *Minst, längre om nödvändigt. 

Arkivering: 
Arkivförteckningar Visualarkiv/

Kommunarkivet 
Visualarkiv Bevaras 5 år 

Arkivbeskrivningar Diarium/
Kommunarkivet

Evolution Bevaras 5 år 

Dokumenthanteringsplaner Diarium/
Kommunarkivet

Evolution Beavaras 5 år 

Kvalité och styrdokument
Arbetsordningar Diarium Evolution Bevaras 5 år
Enkäter egna, 
sammanställningar 

Diarium Evolution Bevaras 5 år

Enkäter egna, svar och - - Vid inaktualitet Nej
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

underlag 
Internkontroll Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Kommunala taxor/avgifter Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Kvalitetsarbeten,
kvalitetsdokument,
Processbeskrivningar o.dyl 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Målarbeten Diarium Evolution Bevaras 5 år T.ex. dokumentation av mål, 
strategier, utvärderingar 

Organisationsscheman/beskri
vningar 

Diarium Evolution Bevaras 5 år Ingår ofta i andra handlingar 
t.ex. verksamhetsbeskrivningar 
o.dyl. 

Planer och program Diarium Evolution Bevaras 5 år T.ex. verksamhetsplan, 
miljöplan, naturvårdsprogram 
etc. 

Policys och riktlinjer Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Rapporter Diarieförs Evolution Bevaras 5 år 
Reglementen Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Statistik, av särskild betydelse 
för verksamheten 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Statistik, övrig - - Gallras vis 
inaktualitet 

Nej 

Strategidokument Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Utredningar och studier Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Verksamhetsberättelse/Årsber
ättelse 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Säkerhet
Försäkringsärenden Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Incident- och 
rapporteringsstatistik 

KIA KIA Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Nyckelkvittenser - - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Passersystem Pro Visitor Pro Visitor Gallras vid 
inaktualitet*

Nej *Uppdateras kontinuerligt 

Polisanmälningar - - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Risk- och sårbarhetsanalyser Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Skadeanmälningar/Begäran 
om ersättning 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Projekt, allmänna/generella
Avtal, kopplade till projekt Diarium Evolution

TrendSign
Bevaras 5 år 

Delnärvaro Diarium Evolution Bevaras 5 år
Ekonomisk slutredovisning Diarium Evolution Bevaras 5 år
Förstudier Diarium Evolution Bevaras 5 år
Korrespondens, långsiktig 
betydelse för projektet 

Diarium Evolution Bevaras 5 år T.ex. avgöranden, 
överenskommelser 

Minnesanteckningar - - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Protokoll Diarium Evolution Bevaras 5 år Fr t.ex. styrgrupp, projektgrupp, 
referensgrupp mm

Projektplaner Diarium Evolution Bevaras 5 år
Projektorganisation Diarium Evolution Bevaras 5 år T.ex. deltagare, delprojekt, 

tidplan, riktlinjer mm 
Slutrapporter Diarium Evolution Bevaras 5 år
Uppdraghandlingar Diarium Evolution Bevaras 5 år T.ex. direktiv, 

uppdragsbeskrivningar etc. 
Utvärderingar Diarium Evolution Bevaras 5 år

Dataskyddslagen 
administration 
Anmälan/entledigande av 
personuppgiftsombud till 
Datainspektionen 

- - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Registerförteckningar Draftit Draftit Bevaras * *Levereras när det inte längre är 
aktuellt för verksamheten. 

Registerutdrag, begäran om 
samt svar 

- - Gallras 90 
dagar 

Nej 

Personuppgiftsbiträdesavtal Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Information samt samtycke till 
behandling av personuppgifter 

- - Gallras vid 
inaktualitet* 

Nej *När samtycke tagits tillbaka 
eller ersatts 

Övriga vanligt 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

förekommande handlingar
Ansökan om statsbidrag Diarium Evolution Bevaras 5 år
Avtal Diarium Evolution Bevaras 5 år
Avtal, rutinmässiga - - Gallras vid 

inaktualitet
Nej T.ex. leasing av kopiatorer

Chatt- Kundtjänst Kundo Kundo Gallras 30 
dagar 

Nej 

Garantihandlingar Närarkiv - Vid inaktualitet Nej
Fullmakter Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Information från andra 
myndigheter 

Närarkiv - Gallras vid 
aktualitet 

Nej 

Inkorgar i e-tjänster  Abou Abou Gallras vid 
inaktualitet*

Nej *Gallras så snart ärendet förts 
över till verksamhetssystem 

Inventarieförteckningar - - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Kundregister - - Gallras vid 
inaktualitet *

*Uppdateras kontinuerligt 

Kundforum Kundo Kundo Gallras vid 
inaktualitet

Nej 

Remisser, och remissvar inom 
kommunen 

Diarium Evolution Bevaras på den 
initierande 
förvaltningen 

5 år 

Remisser, utgående från 
kommunen och inkommande 
svar 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Remisser, inkomna till 
kommunen och kommunens 
svar 

Diarium Evolution Vid 
inaktualitet/Be
varas 

Nej/5 år Missiv och kommunens svar 
bevaras. Övriga handlingar 
gallras. 

Tillståndsansökningar och 
tillhörande beslut 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Övriga handlingar hos 
KS: 
Vigslar
Hindersprövning Kundtjänst _ Bevaras 2 år Binds ihop med vigselprotokoll 
Vigselintyg Kundtjänst - Gallras 2 år Nej 
Vigselprotokoll Kundtjänst - Bevaras 2 år 

Kommittéer
Vänortskommitténs protokoll 
och handlingar 

Närarkiv - Bevaras 5 år 

Nationaldagskommitténs 
protokoll och handlingar

Närarkiv Bevaras 5 år 

Ekonomi 
Ekonomi administration:
Anläggningsreskontra Raindance Raindance Gallras 7 år Nej  

Attest- och 
utanordningsbehöringheter 

Diarium Evolution Bevaras 10 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Balansräkning och 
resultaträkning 

Närarkiv/
Raindance 

Raindance Gallras 7 år Nej 

Behörighetslistor Raindance Raindance Gallras 2 år Nej 
Bokslutsbilagor samt underlag 
för varje enskild post i 
balansräkningen som ingår i 
årsredovisningen 

Närarkiv - Gallras 7 år Nej 

Delårsbokslut Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Grundbokföring -presentation 
av affärshändelserna i 
registeringsordning  

Raindance Raindance Gallras 7 år Nej 

Huvudbokföring –
presentation av 
affärshändelserna i systematisk 
ordning  

Raindance Raindance Gallras 7 år Nej 

Inkassoärenden, avslutade Raindance Raindance Gallras 2 år Nej 
Kontoplaner med 
kodförteckningar, kodplaner 

Raindance Raindance Gallras 7 år Nej 

Momsredovisning Närarkiv Raindance Gallras 7 år Nej 

Original till 
räkenskapsinformation som 
förts över till annat format för 
bevarande/arkivering 

Närarkiv/
Raindance 

Närarkiv/
Raindance 

Gallras 4 år Nej Enligt Kommunal bokföring 
och redovisnings lag (2018:597 
14§)

wRäkenskapsinformation i Raindance Raindance Gallras 7 år Nej 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

form av bokföringsorder samt 
verifikationer 
(bokföringsunderlag) för alla 
bokföringsposter 
Skatteredovisning Närarkiv Raindance Gallras 6 år Nej 
Skatteredovisning, underlag Diarium Evolution Gallras 6 år Nej 
Årsbudget Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Årsredovisningar Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Upphandling
Upphandlingsärende Sekretess kan tillämpas på handlingar i detta avsnitt enligt OSL 19 kap. 
Anbud, ej antagna TendSign TendSign Gallras 4år  Nej Bilagor till anbud som inte har

antagits får återlämnas vid
tidpunkt när de annars skulle ha
gallrats

Förfrågningsunderlag, inkl. 
förtydliganden och 
kompletteringar

Evolution Evolution Bevaras 5 år om 
avtalet löpt 
ut, annars 
när avtalet 
inte är 
giltig *

*Bevaras på sikt i e-arkiv 

Öppningsprotokoll Akt 
Evolution 

Evolution Bevaras 5 år om 
avtalet löpt 
ut, annars 
när avtalet 

Original bevaras på papper 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

inte är 
giltig 

Tilldelningsbeslut inkl 
upphandlingsrapport 

Akt 
Evolution

Evolution Bevaras 5 år om 
avtalet löpt 
ut, annars 
när avtalet 
inte är 
giltig 

Original bevaras på papper. 

Anbud, antaget inkl 
förtydliganden och 
kompletteringar

Evolution Evolution Bevaras 5 år om 
avtalet löpt 
ut, annars 
när avtalet 
inte är 
giltig *

*Bevaras på sikt i e-arkiv 

Avtal Akt  
Evolution 

Evolution Bevaras 5 år om 
avtalet löpt 
ut, annars 
när avtalet 
inte är 
giltig 

Original bevaras på papper.

Revision: 
Granskningsmaterial - - Gallras 10 år Nej
Granskningsplaner för 
företagen 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Revisionsberättelse Diarium Evolution Bevaras 5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Revisionsredogörelser till 
fullmäktige 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Revisionsplaner Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Revisionsrapporter Diarium Evolution Bevaras 5 år 

HR: Sekretess kan tillämpas på handlingar i detta avsnitt enligt OSL 39 kap. 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöutredningar Diarieförs  Evolution Bevaras 5 år 
Arbetsskador och tillbud KIA KIA Bevaras * *Bevaras på sikt i e-arkiv 
Inspektionsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket 

Diarieförs Evolution Bevaras 5år Även all korrespondens i ärendet 

Protokoll från skyddsronder 
m m 

KIA/Respektive 
chef*

KIA/G-
arkiv*

Bevaras 5 år *Skyddsronder som inte skapas i 
KIA 

Riskbedömning – större 
organisationsförändring

Diarieförs Evolution Bevaras 5 år 

Riskbedömning
-övrig

Respektive chef G-arkiv Gallras 5 år Nej 

Uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöansvar 

Diarieförs Evolution Bevaras 5 år 

Arbetsrätt & avtal, facklig 
samverkan 
Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

- - Gallras 2 år Nej 

Förhandlingsprotokoll  Närarkiv  - Bevaras  5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Minnesanteckningar 
samverkan (information och 
dialog) exkl. bilagor

Diarium - Evolution 5 år 

Protokoll samverkan (beslut) 
inkl. bilagor 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Minnesanteckningar APT eller 
motsvarande 

Respektive chef - Gallras 2 år Nej

Bemanning 
LAS-varsel Personalakt - Gallras 2 år Nej  
Personalakt 
-Anställningsavtal
-Ansökningshandlingar
-Beslut om avgångsvederlag 
-Betygskopior och intyg
- Dödsfall 
- Gratifikationer* 
-Omplacering 
-Kopior av utfärdade 
tjänstgöringsintyg/betyg 
- Löne- eller 
anställningsstyrande 
meddelande i personalärende
-Rehabiliteringshandlingar 
-Uppsägning av 
anställningsavtal

Personalakt - Bevaras Efter att 
anställning 
upphört  

*Kan även finnas i systemet 
Winlas 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Personalförteckningar Personec Personec Bevaras 5 år* *Bevaras på sikt i e-arkiv 
Personalstatistik Personec Personec Bevaras 5 år* *Bevaras på sikt i e-arkiv
Semesterplanering/listor  Respektive chef - Gallras vid 

inaktualitet 
Nej 

Övertidsjournal G-arkiv G-arkiv Gallras 3 år Nej 

Kompetensutveckling 
Kompetensutvecklingsplaner Respektive chef - Gallras vid 

inaktualitet
Nej

Medarbetarsamtal individuella Respektive chef - Gallras när 
anställningen 
upphör 

Nej 

Pension
AFA-beslut Personalakt - Bevaras  * *Efter avslutad anställning
Avtal om särskilda 
pensionslösningar 

Personalakt - Bevaras * *Efter avslutad anställning 

Förhandsberäkningar av 
pension 

KPA Direkt KPA Direkt Vid 
pensionsavgång 

Nej

Kontokutranter på utbetalda 
pensioner 

- - Gallras 10 år Nej

Pensionsansökan med bilagor 
och godkännande 

Personalakt - Bevaras * * Vid avslutad anställning 

Premier rapporterade till PV - - Gallras 2 år Nej 
Signallistor/rättelselistor - - Gallras 2 år Nej 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Särskild avtalspension Personalakt - Bevaras * * Vid avslutad anställning 

Personalvård 
Disciplinärenden Personalakt - Bevaras * * Vid avslutad anställning 
Försäkringar, avtal om Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Personalenkäter esMaker esMaker Gallras vid 

inaktualitet
Nej 

Rekrytering 
Annons Offentliga jobb Offentliga 

jobb 
Gallras 2 år Nej 

Ansökningshandlingar, 
anställd 

Offentliga jobb 
Personalakt**

Offentliga 
jobb

Bevaras* *
**

*Bevaras på sikt i e-arkiv
** Efter att anställningen 
upphört

Ansökningshandlingar, ej 
anställd 

Offentliga jobb Offentliga 
jobb

Gallras 2 år Nej 

Intresseanmälningar/spontana
nsökningar 

Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Introduktionsprogram för 
nyanställda 

- - Gallras vid 
inaktualitet

Nej

Övriga personalhandlingar 
Arbetsgivarintyg Närarkiv - Gallras 2 år Nej
Försäkringskassans förfrågan 
om anställds inkomst och 

Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

årsarbetstid

Lön
Arbetstidschema Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Arvoden (konsulter m m) Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Befattningsbeskrivningar 
  

Respektive chef - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Ersättningar Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Flextids-
/årssammanställningar 

Respektive chef - Gallras 2 år Nej 

Friskanmälningar Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Förskottsanmälan Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Jourlistor, jourredovisning Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Kontrolluppgifter Personec Personec Bevaras 
Ledighetsansökning Personec Personec Gallras 2 år Nej
Läkarintyg Respektive chef - Gallras 2 år Nej 
Löne- och närvarorapporter Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Löneavdrag Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Lönelistor Personec Personec Bevaras 
Lönesättning, underlag för Respektive chef - Gallras vid 

inaktualitet 
Nej 

Meddelanden i personalärende 
som är löne- eller 
anställningsstyrande 

Personalakt - Bevaras * * Efter  att anställningen 
upphört 

Sjukanmälning Personec Personec Gallras 2 år Nej 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Sjuklön, försäkran för Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Skatter (jämkning mm ) Gallras 10 år Nej 
Tidrapporter/Tidredovisning 
/Timlistor/Tjänstgöringsrap-
porter 

Gallras 2 år Nej 

Tjänstgöringsschema Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Uppdragstillägg Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Utmätning i lön, beslut om Gallras 10 år Nej 
VAB Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Återbetalda löneskulder Personec Personec Gallras 2 år Nej 
Övertidsrapportering Personec Personec Gallras 2 år Nej 

Översiktsplan och 
fördjupad översiktsplan:
Program: 
Initiativ/Ansökan Diarium Evolution Bevaras 5 år
Tjänsteskrivelse/missiv inför 
programuppdrag 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Uppdragsbeslut från nämnd Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Förslag till program
-Preliminär MKB
-Behovsbedömning 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Beslut om samråd i nämnd Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Remisslista/Sändlista Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Postlista/delgivningsförteckni
ng 

Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 

Informationsbrev/följebrev Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 
Utskickshandlingar för 
program

Diarium Evolution Gallras 2 år Nej

Kungörelse/annonsdokument
ation

Diarium Evolution Gallras 2 år Nej

Minnesanteckningar och 
samvarolista från 
samrådsmöte

Diarium Evolution Gallras 2 år Nej

Inkomna skrivelser/yttranden Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Samrådsredogörelse Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Samråd:
Initiativ/Ansökan Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Tjänsteskrivelse/missiv inför 
planuppdrag

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Uppdragsbeslut från nämnd Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Skiss och illustrationsmaterial 
innan samrådshandling

Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 

Tjänsteskrivelse/missiv inför 
plansamråd

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Beslut om 
plansamrådsutställning i 
nämnd

Diarium Evolution Bevaras 5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Remisslista/sändlista Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 
Postlista/delgivningsförteckni
ng

Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 

Informationsbrev/följebrev Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 
Samrådshandlingar: 
-Plankarta med bestämmelser 
-Illustration 
-Utredning och koncept till 
MKB

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Kungörelse/annonsdokument
ation

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Minnesanteckningar och 
samvarolista från 
samrådsmöte

Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 

Inkomna skrivelser/yttranden Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Samrådsredogörelse Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Informationsbrev/följebrev Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 
Kungörelse/annonsdokument
ation

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Inkomna skrivelser/yttranden Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Utställning:
Planförslag: 
-Plankarta med bestämmelser 
-Samrådsredogörelse 1 och 2 

Diarium Evolution Bevaras 5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

-Illustrationsmaterial 
-Underlag 
-Utredningar 
- MKB 
-Eventuellt strandskydd
Tjänsteutlåtande Diarium Evolution Bevaras 5 år 
Beslut om utställning vid ev. 
ändring eller utökning

Diarium Evolution Bevaras 5 år 

Remisslista/sändlista Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 
Postlista/delgivningsförteckni
ng

Diarium Evolution Gallras 2 år Nej 

Mark, exploatering och 
fastigheter
Energideklarationer Närarkiv - Gallras 10 år Nej
Exploateringsavtal Närarkiv - Bevaras * *Levereras på sikt 
Exploateringskalkyler Närarkiv - Gallras vid 

inaktualitet 
Nej

Fastighetsakter:
- Energibesiktning 
- Gravitationsbevis 
- Information om förorenad 
mark
- Inskrivningsbevis 
- Karta 

Närarkiv - Bevaras * *Levereras på sikt
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

- Köpeavtal/kontrakt 
- Köpebrev/kvitto på 
köpeskilling 
- Lagakraftbevis 
- Lagfartsbevis 
- Lantmäteriförrättning 
- Överenskommelse om 
fastighetsreglering 
Fastighetstaxering/Fastighetsd
eklarationer 

Närarkiv - Gallras 5 år* Nej *Efter ny taxtering 

Fullmakt att företräda 
myndigheten vid 
lantmäteriförrättningar 

Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Gatukostnader:
- Beslut om debitering och 
anstånd 
- Gatukostnadsutredning
- Samrådshandlingar 
- Slutligt förslag till uttag av  
gatukostnader 
- Underrättelser till berörda 
fastighetsägare om samråd 
eller utställning 

Närarkiv - Bevaras * *Levereras på sikt

Grannintyg Närarkiv - Gallras 2 år Nej
Ledningsrätter Närarkiv - Bevaras * *?
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Markupplåtelse på 
markreserven t.ex. 
arrendeavtal, 
nyttjanderättsavtal 

Diarium Evolution Bevaras 5 år

Servitutavtal, ledningsrätter, 
avtal om markupplåtelser 

Diarium Evolution Bevaras 5 år

Komvux & SFI Sekretess kan tillämpas på handlingar i detta avsnitt enligt OSL 23 kap.
Elevregistrering
Anmälningar/ansökningshand
lingar

Handläggare - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Antagningslistor, inkl beslut Procapita Procapita Bevaras * *Bevaras på sikt i e-arkiv 
Elevhistorik (elevkort) Procapita Procapita Bevaras * *Bevaras på sikt i e-arkiv
Klass- och studerandelistor Procapita Procapita Bevaras * *Bevaras på sikt i e-arkiv

Studieorganisation
Ansökningar om kursbyten, 
studieavbrott, flyttning etc. 

Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Anmälan till prövning av 
betyg 

Handläggare - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Avtal/överenskommelser med 
elever om t.ex. 
datoranvändning

Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet*

*Sedan eleven slutat skolan 

Betygsdokument, samlade Närarkiv - Bevaras 5 år 
Betygskatalog Procapita Procapita Bevaras 5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Betygskopior, slutbetyg Närarkiv - Bevaras 5 år 
Betygskriterier, lokala Närarkiv - Bevaras 5 år
Diagnostiska prov, 
elevlösningar 

Närarkiv - Gallras vis 
inaktualitet 

Nej

Disciplinära åtgärder, 
handlingar rörande  

Närarkiv - Bevaras 5 år* *Efter att eleven slutat

Individuella studieplaner Närarkiv - Gallras* *När eleven slutat 
Intyg, kopior Närarkiv - Bevaras 5 år
Kunskapsprofiler Närarkiv - Gallras vis 

inaktualitet 
Nej

Ledighetsansökningar Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Meddelande om genomförd 
betygsprövning 

Handläggare - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Nationella slutprov 
(sfi)/ämnesprov i svenska, 
elevlösningar

Närarkiv - Bevaras 5 år Samtliga delar 

Nationella prov 
samtligaämnen utom svenska, 
elevlösningar 

Närarkiv - Gallras 5 år Nej 

Nationella prov samtliga 
ämnen utom svenska, 
sammanställningar av resultat 

Närarkiv - Gallras 5 år Nej

Nationella prov svenska, 
sammanställning av resultat 

Närarkiv - Bevaras 5 år 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Närvaro- och 
frånvarouppgifter 

- - Gallras vid 
inaktualitet 

Nej

Resultat av betygsprövning Handläggare* - Bevaras 5 år *Tillsammans med 
betygskatalog/betyg 

Skriftliga tester och prov, 
elevlösningar 

Närarkiv - Gallras vid 
inaktualitet *

Nej *Sedan betyg är satt och tiden 
för omprövning löpt ut 

Specialarbeten/projektarbeten - - * *Överlämnas till författaren.
Överenskommelse
 om särskild studiegång 

Handläggare - Bevaras 5 år* *Efter att eleven slutat

Undervisningsplanering  
Arbetsplaner Närarkiv - Bevaras 5 år 
Kursplaner och 
orienteringskurser, lokala 

Närarkiv - Bevaras 5 år

Läromedel, egenproducerade Närarkiv/Fronter Fronter Gallras vid 
inaktualitet 

Nej 

Protokoll från 
ämneskonferenser 

Expedition/Front
er

Fronter Bevaras 5 år 

Schema för lärare och kurs Närarkiv - Gallras 3 år Nej
Timplaner, lokala Närarkiv - Bevaras 5 år 

Arbetsmarknad Sekretess kan tillämpas på handlingar i detta avsnitt enligt OSL 26 kap.
Individdokumentation 
Anvisning, remiss från 
arbetsförmedling, socialtjänst 

Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Anställningsbeslut Personakt ? Bevaras 5 år* *Efter avslutad insats 
Arbetsintyg, skriftliga 
omdömen 

Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 

Betyg, intyg över 
genomgångna utbildningar 

Personakt ? Bevaras 5 år* *Efter avslutad insats 

Beslut från arbetsförmedling, 
socialtjänst  

Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 

Ärendeblad/journalblad Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 
Utredningar, kartläggning Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 
Handlingsplan Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 
Uppföljning Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 
Korrespondens med 
placeringsenhet (arbetsgivare)

Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 

Överenskommelse med 
deltagare 

Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 

Förstadagsintyg Personakt ? Gallras 2 år* Nej *Efter avslutad insats 

Försörjningsstöd Sekretess kan tillämpas på handlingar i detta avsnitt enligt OSL 26 kap.
Ansökan från enskild om 
bistånd med bilagor 

Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.

Ärendeblad, journalblad Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.

Utredningar i ärendet Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.

Beslut i ärendet Personakt  Procapita Bevaras 5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Gallras 5 år * gallras.
Överklaganden med bilagor Personakt  Procapita Bevaras

Gallras 5 år *
5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 

gallras.
Beslut/dom i 
förvaltningsdomstol 

Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.

Återkravshandlingar Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.

Dokumentation av planering 
rörande den enskilde t ex 
överenskommelser, 
handlingsplaner, arbetsplaner 

Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.

Skriftlig information till och 
från andra enheter och 
myndigheter av betydelse för 
ärendet 

Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.

Meddelanden från hyresvärd, 
elbolag, 
kronofogdemyndigheten om 
skulder, uppsägning och 
skulder.  

Personakt  Procapita Vid inaktualitet Nej 

Kallelser till möte med 
handläggare m.m. 

Personakt  Procapita Vid inaktualitet Nej 

Inkomna och utgående 
handlingar av betydelse för 
ärendet 

Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.
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Handlingar Förvaringsplats  
(Elektronisk 
och/eller fysisk)  

Registrering 
(System)

Gallra eller 
bevara 

Till 
central-
arkivet

Anmärkning

Registerkontroller som utgör 
underlag för beslut 

Personakt  Procapita Bevaras
Gallras 5 år *

5 år/Nej * *Födda 5,15,25 bevaras. Övriga 
gallras.

Registerkontroller av 
tillfälligbetydelse som saknar 
koppling till beslut 

Personakt  Procapita Vid inaktualitet Nej 
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Fördelning av evenemangsstöd 2020

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun fördelar årligen ut evenemangsstöd i syfte att vara en attraktiv kommun för 
invånare och besökare. 

Kriterier för evenemangsstödet är följande:
• Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Ängelholm.
• Evenemanget ska rikta sig till allmänheten, det vill säga ett evenemang som är 

öppet för alla som är intresserade.
• Evenemanget ska ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan 

bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Ängelholm.
• Evenemanget får gärna locka besökare till Ängelholm, bidra till att stimulera 

handeln i Ängelholm och/eller öka kulturutbudet i kommunen. 

Beslutsunderlag
Fördelning av evenemangsstöd 2020 daterad den 29 november 2019
Förslag på fördelning av evenemangstöd daterad den 28 november 2019
Inkomna ansökningar

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef, allmänkultur, Susann Toft föredrar ärendet.

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall. Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag på fördelning av evenemangsstöd 

Beslutet ska expedieras till
Enhetschef Allmänkultur
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Fördelning av evenemangstöd 2020

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun fördelar årligen ut evenemangsstöd i syfte att vara en attraktiv kommun 
för invånare och besökare. 

Kriterier för evenemangsstödet är följande:
• Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Ängelholm.
• Evenemanget ska rikta sig till allmänheten, det vill säga ett evenemang som är 

öppet för alla som är intresserade.
• Evenemanget ska ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan 

bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Ängelholm.
• Evenemanget får gärna locka besökare till Ängelholm, bidra till att stimulera 

handeln i Ängelholm och/eller öka kulturutbudet i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Fördelning av evenemangsstöd 2020 daterad den 29 november 2019
Förslag på fördelning av evenemangstöd daterad den 28 november 2019
Inkomna ansökningar

Utredning
Evenemangsstödet syftar till att bidra till en attraktiv kommun genom att tilldela 
evenemangsstöd till aktörer som vill arrangera ett evenemang eller aktivitet. Stödet delas ut till 
evenemang som uppfyller kriterier för stödet. För 2020 har det inkommit 13 ansökningar som 
totalt ansöker om 1,5 mkr. För 2020 finns det 564 tkr att fördela. Fördelningen har skett i två 
steg: 1) dialog om fördelning med en referensgrupp bestående av representanter från fritid, 
kultur och turism, 2) förankring i AM-gruppen (arrangemang- och marknadsföringsgruppen) 
som består av VD för Ängelholms Näringsliv, kommunikationschef, verksamhetschef kultur 
och stad och enhetschef allmänkultur.

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

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

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

Evenemangsstödet bidrar till god folkhälsa genom att externa aktörer ges förbättrade 
möjlighet att erbjuda aktiviteter och upplevelser till kommuninvånare och tillresande som är 
positivt för den enskilde individen. Genom att stödja initiativ från flera externa aktörer kan 
kommunen säkra en mer hållbar utveckling för en attraktiv kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag på fördelning av evenemangsstöd 
_____

Lilian Eriksson Maria Birgander
kommunchef verksamhetschef kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Enhetschef Allmänkultur

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


 
Datum 28 november 2019

Enhetschef
Susann Toft
0431-870 00
susann.toft@engelholm.se

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

Fördelning av evenemangsstöd 2020

Varje år delas pengar ut till evenemang som äger rum i Ängelholms kommun. 
Evenemanget ska vara betydelsefullt för kommunens utbud gällande kultur, 
fritid och idrott. Vilka som tilldelas evenemangsstöd beslutas av 
kommunstyrelsen. Kommersiella verksamheter och företag ansöker istället om 
samverkan via marknadsföringsavtal, som också är ett slags evenemangsstöd. 

Kriterierna som bedöms vid fördelning av medel är följande:

- Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Ängelholm.

- Evenemanget ska rikta sig till allmänheten och vara öppet för alla som är 
intresserade.

- Evenemanget ska ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget 
kan bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för 
Ängelholm.

- Evenemanget får gärna locka besökare till Ängelholm, bidra till att 
stimulera handeln i Ängelholm och/eller öka kulturutbudet i kommunen.

Fördelning av evenemangsstöd föreslås av kommunens arrangemangs- och 
marknadsföringsgrupp. I gruppen ingår VD för Ängelholms Näringsliv AB, 
kommunikationschef, verksamhetschefchef Kultur och stad och enhetschef 
allmänkultur.

Det har kommit in 13 ansökningar, som sammanlagt ansöker om 
1 052 tkr. För 2020 finns till det 564 tkr att fördela. AM-gruppens fördelning 
uppgår till 535 tkr. 
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Arrangör Tidpunkt Sökt 2020 Förslag 2020 Stöd 2019

ÄSS 7-8 november 20 000 20 000 0

ÄSS 17-18 november 20 000 0 0

Tégner Production 26, 27, 28 juni 15 000 0* 0

Alla kan IF 4,5 september 200 000 100 000 94 000

HW Event AB 20 juli – 2 augusti 250 000 125 000 100 000

Infinity Bean counters 3 oktober 150 000 50 000 0

Infinity Bean counters 25-26 september 200 000 100 000 0

Ekebo Nöjescentrum 2-4 juli 100 000 50 000 50 000

Naturskyddsföreningen 17-18 januari 7 500 0 0

Ängelholms Musikkår 10 oktober 25 000 0 0

Tips Event AB 15 augusti 30 000 0 0

HW Event AB 15-16 augusti 60 000 60 000 20 000

Nordvästra Skånes 
trädgårdsförening 6 september 30 000 30 000 20 000

  1 052 500 535 000  

* Föreslås stöd inom ramen för enheten för allmänkulturs programverksamhet
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Motiveringar

Regionsfinalen i svenska ungdomsmästerskapen i simning Sumsim

Sumsim står för Svenska ungdomsmästerskapen i simning och är en kvaltävling 
till finalen som går i Stockholm i december. Simmare och föräldrar från hela 
södra Sverige kommer för att delta och titta på detta arrangemang som tillhör 
en av de största tävlingarna inom simning på ungdomsnivå. Simningen har 
starkt fäste i södra Sverige och därför anses detta vara en av de intressantaste 
regionsfinalerna i landet. Tävlingen går av stapeln den 7 och 8 oktober 2020 
och beräknar locka 1 000 besökare.  Ängelholms Simförening ansöker om 
20 000 kr för hyra av bl a läktare. 

AM-gruppen föreslår ett bidrag på 20 000 kr för hyra av läktare då tävlingen är 
stor inom sin genre och locka besökare till Ängelholm

Distrikt mästerskapen i simning

Ängelholms Simsällskap har blivit tilldelade av förbundet att arrangera 
Distriktmästerskapen i simning 2020. Vårt distrikt är ett av de bästa distrikten i 
Sverige och därför anses detta vara en mycket prestigefylld tävling, som lockar 
många bra simmare. Tävlingen planeras genomföras den 17 och 18 oktober 
2020. Ängelholms Simsällskap ansöker om ett bidrag på 20 000 kr för hyra av 
läktare.

AM-gruppen föreslår avslag på ansökan med motiveringen att tävlingen inte 
uppfyller kriterierna för bidraget.

Goodnight Sun 2020

Musikkonserter till solnedgången med etablerade gästartister och unga talanger 
(solskott), 15-20 år, under 3 kvällar vid stranden intill bryggan, nära Klitterhus. 
Konserterna består av 3 delar och varar ca 60 minuter beroende på solens 
nedgång. 1) Gästartist, 2) Ungdomars medverkan 3) Peter Tegnér. 
Peter fungerar som värd och gitarrist varje kväll. Han framför någon låt själv, 
backar upp ungdomarna och har oftast, ett musikaliskt möte med kvällens 
gästartist. Tegnér Productions ansöker om 15 000 kr för genomförande av tre 
konserttillfällen: 26, 27 och 28 juni 2020. 

AM-gruppen föreslår avslag på ansökan och hänvisar till att enheten för 
allmänkultur valt att samverka med arrangören och Ängelholms Näringsliv, 
Evenemanget sker då inom ramen för 2020 års programverksamhet.  

Parasportfestival med mångfaldskarneval

En festival för alla där allas rätt att delta utifrån sina förutsättningar visas upp 
och att alla får prova på Mångfaldskarneval där mångfalden är i centrum med 
ett karnevalståg där alla kan delta. Både olika parasporter och olika kulturella 
inslag där scenen delas av vår fantastiska kulturskola med lokala band och 
några andra dragplåster. Evenemanget firar 5- års jubileum 2020. Alla Kan IF 
ansöker om 200 000 kr för festivalen och mångfaldskarnevalens omkostnader.
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AM-gruppen föreslår ett bidrag på 100 000 kr för genomförande av 
parasportfestivalen. AM-gruppen anser evenemanget vara värdefullt för 
kommunen och föreslår att kommunens kommunikationsenhet görs delaktig, 
framför allt beträffande mångfaldskarnevalen som är en kommunal 
verksamhet.

Ängelholm Outdoor

Ängelholm Outdoor är en utomhusturnering i innebandy. Den är 
världsledande av sitt slag och drar ca 700 lag och tusentals med besökare till 
Ängelholm. Uppskattningsvis kommer ca 60 % av lagen utanför nordvästra 
Skåne. Dessa lag bor övernattar i huvudsak inom kommunen. Turneringen 
erbjuder spel för alla åldersgrupper, men är i huvudsak en ungdomsturnering.
Hiway Event AB ansöker om 250 000 kr för omkostander för turneringen 
såsom markandsföring och livesändning av matcherna.

AM-gruppen föreslår ett marknadsföringsstöd på 100 000 kr samt ytterligare 
25 000 kr som ska finansiera Event in Skånes genomlysning av evenemangets 
ekonomiska värde för Ängelholm. 

Ängelholms Barn & Familjedag

Infinity Bean counters planerar för en barn & familjedag med uppträdanden 
och aktiviteter, antingen vid parkeringen vid Hembygdsparken eller på annat 
område i centrum. Aktuellt datum är den 3 oktober 2020.  Infinity Bean 
counters ansöker om 150 000 kr för omkostnader för evenemanget som 
tälthyra, artister, barnaktiviteter mfl

AM-gruppen föreslår ett marknasföringsstöd på 50 000 kr för att genomföra 
en barn- och familjedag under den tidiga delen av hösten. 

Ängelholms Oktoberfest

Oktoberfest planeras den 25 och 26 september 2020 för allmänheten i ett tält 
på 1200-1500 kvm där ett tiotal olika artister kommer att uppträda under de två 
kvällarna. Oktoberfesten i Ängelholm har tidigare varit uppskattat av 
Ängelholmarna, och dessutom har ungefär hälften av besökarna kommit från 
andra kommuner. Infinity Bean counters ansöker om 200 000 kr för 
omkostnader för evenemanget såsom tälthyra, artister mm.

AM-gruppen föreslår ett marknadsföringsstöd på 100 000 kr för att genomföra 
en Oktoberfest. 

Ekebofestivalen

Ekebofestivalen är en dans- och musikfestival som 2020 arrangeras för 25:e 
gången. Som vanligt erbjuder festivalen mellan den 2 till den 4 juli ett 30-tal 
band, fyra dansbanor (utomhus i tält och inomhus), en blandning av dansband, 
coverband och artister. Det finns också en särskild festivalcamping som lockar 
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ca 800 ekipage som motsvarar ungefär 2 200 personer. Denna camping sköts 
av tre idrottsföreningar. Ekebo Nöjescentrum ansöker om 100 000 kr till 
marknadsföring av festivalen. 

AM-gruppen föreslår ett evenemangsstöd på 50 000 kr i syfte att marknadsföra 
Ängelholm i festivalens kommunikation. 

Allemansrätten

Naturskyddsföreningen planerar att genomföra en föreläsning om Vad är 
allemansrätten och vad är det som gäller i olika sammanhang.  Föreläsningen 
med Ingemar Ahlström, författare och under många år Naturvårdsverkets 
expert på allemansrätten planeras till den 17 eller 18 januari. Frågor som lyfts är 
huruvida allemansrätten är hotad? Vad är det som gäller i naturen och vilka är 
de största problemen i anslutning till allemansrätten. Natyrskyddsföreningen 
ansöker om ett bidrag på 7 500 kr för att täcka föreläsningsarvodet. 

AM-gruppen föreslår avslag med motivering att evenemanget inte uppfyller 
kriterierna för stödet. 

Bjäre Runt 

Hiway Event arrangerar den 15-16 augusti nya Bjäre Runt 2020 i samverkan 
med IF Snapphanarna, tidigare arrangör för evenemanget.  Målet är att skapa 
en magisk cykelhelg för alla. Bjäre Runt är det klassiska motionsloppet för 
landsvägscykling som arrangerades för femtionde gången 2019 gången av IF 
Snapphanarna. Evenemanget föreslås utvecklas till ett tydligare fokus på familj 
och miljö, bland annat genom att göra Kustrundan till ett utpräglat familjelopp 
med upplevelsedepåer längst vägen, samt att lansera tre olika mountainbike-
lopp i Kronoskogen på lördagen. Målet är också att väcka liv i den lokala 
känslan och gemenskapen med konceptet "Älska Bjäre" som vi vill 
kommunicera ut i samband med vår marknadsföring. Hiway Event/IF 
Snapphanarna ansöker om 60 000 kr för evenemangets omkostander såsom 
marknadsföring och framtagande av mässmaterial för Svenska Cykelmässan i 
Stockholm i mars. 

AM-gruppen föreslår ett evenemangsstöd på 60 000 kr för att bidra till att 
marknadsföra evenemanget i nationella cykelsammanhang och till en fortsatt 
utveckling av cykelturism i kommunen. 

Höstträdgårdsmässa

Höstträdgårdsmässan har blivit ett årligt återkommande evenemang, och för 
2020 planeras genomföras den 6 september i Hembygdsparken. Syftet med 
evenemanget är att delge kunskap, inspirera och visa nyheter för 
trädgårdsintresserade, men också att främja trädgårdsnäringen inom nordvästra 
Skåne. Mässan bjuder in ett 80-tal utställare inom trädgårdsnäringen för att på 
detta vis främja handel inom regionen. Nordvästra Skånes trädgårdsförening 
ansöker om ett bidrag på 30 000 kr till arvode för en publikdragande person. 
Höstträdgårdsmässan har under åren haft inspiratörer som Tarek Taylor, 
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Hannu Sarenström, Gunnel Carlsson, Peter Englender, Marianne Mörk och i 
år Georg Grundsten från Krapperups slott.

AM-gruppen föreslår ett marknadsföringsstöd på 30 000 kr för en fortsatt 
utveckling av besöksnäringen kopplad till trädgård i kommunen. 

Jubileumskonsert

Hemvärnets Musikkår planerar för 75-års Musiksalut den 10 oktober 2020 i 
Nyhemskolans aula med gästartist samt med ungdomar från Kulturskolan. 
Ängelholms Musikkår ansöker om ett bidrag på 25 000 kr för framför allt 
marknadsföring av evenemanget.

AM-gruppen föreslår avslag med motivering att evenemanget inte uppfyller 
kriterierna för stödet. 

Lergökarallyt

Lergökarallyt är ett klassiskt veteranfordonsrally för 29:e året i följd i och runt 
Ängelholm med start på Catena Arena. För 2020 kommer evenemanget att ske 
den 15 augusti. Tips Event AB ansöker om marknadsföringsstöd på 30 000 kr 
för omkostnader för evenemanget såsom marknadsföring, trycksaker mm

AM-gruppen föreslår avslag då rallyts sträckning de senaste åren har skett inom 
en alltför liten del av kommunen och uppfyller därför inte kriterierna för 
stödet. 



Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191031-KSE-GU86
Inskickat 2019-10-31 15:11

Arrangör

Förnamn Ängelholms Simsällskap

Efternamn 839400-1914
Typ av organisation Ideell förening

Hemsida www.simess.com
Kontaktperson förnamn Juliana Linn
Kontaktperson efternamn Andersson
E-post juliana@simess.com
Telefon 0703903699
Postadress Össjö-Boarpsvägen 107

Evenemang

Namn på evenemanget Regionsfinalen i Svenska ungdomsmästerskapen i
simning (Sumsim)

Plats Vattnets Hus
Evenemanget startar den: 2020-11-07
Evenemanget avslutas den: 2020-11-08

Kortfattad beskrivning

Sumsim står för Svenska ungdomsmästerskapen i
simning och är en kvaltävling till finalen som går i
Stockholm i december. Simmare och föräldrar från hela
södra Sverige kommer för att delta och titta på detta
arrangemang som tillhör en av de största tävlingarna inom
simning på ungdomsnivå. Simningen har starkt fäste i
södra Sverige och därför anses detta vara en av de
intressantaste regionsfinalerna i landet.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 1000

Hur marknadsförs evenemanget?

På vår hemsida och sociala medier (Facebook och
Instagram) samt via direkta mailutskick till gästande
klubbar. Brukar även uppmärksammas i tidningen
(Hallå/HD).

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Som grensponsor till ett antal grenar. Detta innebär
exponering av kommunloggan i resultat- och heatlistor, på
scoreboard och på affischer i simhallen, på
www.livetiming.se (där tävlingen kan följas live av alla som
är intresserade), i sociala medier samt att man blir
omnämnd av speakern i samband med grenarna man
sponsrar. Finns även möjlighet till roll-up i simhallen samt
en monter med representanter från Ängelholms kommun/
Ängelholms näringsliv.

Hur finansieras evenemanget? Genom startavgifter från gästande klubbar och tack vare
grensponsorer.

Sökt belopp 20000

Bidragets användningsområde

Inhyrda mobila läktare, då den ordinarie läktaren på
Vattnets Hus är för liten för detta arrangemang. Samt en
flashlampa, en startsignal som underlättar hörselskadade
simmare att tävla på lika villkor.
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191031-KSE-OF58
Inskickat 2019-10-31 14:58

Arrangör

Förnamn Ängelholms Simsällskap

Efternamn 839400-1914
Typ av organisation Ideell förening

Hemsida www.simess.com
Kontaktperson förnamn Juliana Linn
Kontaktperson efternamn Andersson
E-post juliana@simess.com
Telefon 0703903699
Postadress Össjö-Boarpsvägen 107

Evenemang
Namn på evenemanget Distrikt mästerskapen i simning

Plats Vattnets Hus
Evenemanget startar den: 2020-10-17
Evenemanget avslutas den: 2020-10-18

Kortfattad beskrivning

Vi i Ängelholms Simsällskap har blivit tilldelade av
förbundet att arrangera Distriktmästerskapen i simning
2020. Vårt distrikt är ett av de bästa distrikten i Sverige
och därför anses detta vara en mycket prestigefylld
tävling, som lockar många bra simmare.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare ca 900

Hur marknadsförs evenemanget?
På vår och Skånesims hemsida samt via sociala medier
(Facebook och Instagram). Och förhoppningsvis via
artikel i tidningen Hallå.

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Vi marknadsför vår fina stad till gästande klubbar och
besökare i samband med denna helg via mailutskick. Vi
disponerar kommunloggan som grensponsor i
resultatlista och programblad, på scoreboarden i
simhallen samt på www.livetiming.se, där tävlingen kan
följas live av alla. Ängelholms kommun blir även omnämnd
av speakern i samband med de grenar som man
sponsrar. Finns även plats och möjlighet för roll-ups i
simhallen.

Hur finansieras evenemanget? Startavgifter från gästande klubbar samt grensponsorer.

Sökt belopp 20000

Bidragets användningsområde

Inhyrda mobila läktare, eftersom den ordinarie läktaren i
Vattnets Hus inte räcker till. Samt till en flashlampa
(startsignal), som ger simmare med hörselskada samma
förutsättningar att tävla som normalt hörandes.
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191029-KSE-TP41
Inskickat 2019-10-30 12:00

Arrangör

Förnamn Tegnér Productions

Efternamn 641103-4454
Typ av organisation Företag/Ekonomisk förening

Hemsida www.goodnightsun.se
Kontaktperson förnamn Peter
Kontaktperson efternamn Tegnér

E-post petertegner@gmail.com
Telefon 0736145430
Postadress NOBELV 60E

Evenemang
Namn på evenemanget Goodnight Sun 2020
Plats Ängelholm, stranden

Evenemanget startar den: 2020-06-26
Evenemanget avslutas den: 2020-06-28
Kortfattad beskrivning
Musikkonserter till solnedgången med etablerade gästartister och unga talanger (solskott), 15-20 år, under 3 kvällar
vid stranden intill bryggan, nära Klitterhus. GRATIS INTRÄDE.
Goodnight Sun startade 2006 i Västra Hamnen i Malmö och har sedan dess kraftigt expanderat. Sommaren 2019
gjorde GS totalt 45 konserter på 9 olika platser i Skåne. Se bifogad detaljerad projektbeskrivning
Konserterna består av 3 delar och varar ca 60 minuter beroende på solens nedgång. 1. Gästartist 2. Ungdomars
medverkan 3. Peter Tegnér. Peter fungerar som värd och gitarrist varje kväll. Han framför någon låt själv, backar upp
ungdomarna och har oftast, ett musikaliskt möte med kvällens gästartist. Ungdomarna rekryteras oftast från
estetiska programmet eller kulturskolan i respektive kommun. Ungdomarna ges chansen att göra ett framförande (1-
2 sånger) i hemkommunen samt en annan spelplats i annan kommun. Det får gärna vara eget komponerat material
men ungdomarna får själv bestämma vad de ska framföra. Varje kväll innehåller även en ny huvudgästartist eller
gästband. Gästartisten framför oftast originalmusik. Det kan vara en soloartist, en mindre konstellation eller ett band.

Vi fokuserar även på tillgängligheten. Alla ska ha möjlighet att besöka konserterna. Vi försöker alltid vara på en plats
som är lätt för allmänheten att nå. På hemsidan www.goodnightsun.se står skrivet att man kan kontakta oss inan
konserterna om man behöver speciell hjälp eller undrar över något.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 600

Hur marknadsförs evenemanget?
Via trycksaker afficher, vykort, facebook, instagram. 
hemsida www.goodnightsun.se
Goodnight Sun har även en facebooksida (1,2t gillar)

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Ni får er loga på alla trycksaker och hemsidan
www.goodnightsun.se, Ni omnämnes verbalt vid varje
konserttillfälle.

Hur finansieras evenemanget?

Se bifogad budget. 
ÄNGELHOLMS KOMMUN 15000
STIFTELSEN GRIPEN. 15000
ABF 5000
MUSIK I SYD 6000
KULTURRÅDET 6000
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EGEN INSATS 5000
-------------------------------------------------
SUMMA. 52.000

Sökt belopp 15000

Bidragets användningsområde

Gager Artister, Lön personal (ljudtekniker och assistent).
Marknadsföring. Ljudteknik. Transport
SE kostnadsbudget nedan
Artister/musiker. 6000/kväll 18000
Personal (ljudtekniker plus assistent) 9000 
Transport utrustning / Resor artister. 2000
TEKNIK Pa anläggning 4500 
Produktion 15000
Marknadsföring Fb, Affisher,
vykort, uppdatering hemsida. 2000
Revisor, administration. 1500
-------------------------------------------------------------
SA 52000 
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191024-KSE-EW24
Inskickat 2019-10-24 13:46

Arrangör

Förnamn Alla kan IF
Efternamn 802492-8981
Typ av organisation Ideell förening

Hemsida Allakanidrottforalla.se
Kontaktperson förnamn Per-Johan
Kontaktperson efternamn Sköldbäck

E-post info@allakanidrottforalla.se
Telefon 0723161793
Postadress Tistelgatan 7

Evenemang
Namn på evenemanget Parasport festival mångfaldskarneval

Plats Stortorget Ängelholm

Evenemanget startar den: 2020-09-04
Evenemanget avslutas den: 2019-09-05

Kortfattad beskrivning

En festival för alla där allas rätt att delta utifrån sina
förutsättningar visas upp och att alla får prova på
Mångfaldskarneval där vi tillsammans sätter mångfalden i
centrum med ett karnevalståg där alla kan delta. Både
olika parasporter och olika kulturella inslag där scenen
delas av vår fantastiska kulturskola med lokala band och
några andra dragplåster 
5 års jubileum för denna unika festival som sätter
Ängelholm på kartan.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 3000

Hur marknadsförs evenemanget? På alla sociala medier , skolor äldreboende föreningar,
alla våra kommunala instanser ! Tv radio m.m

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Med samarbete mellan kultur anhörigstödjare kyrkan
skolan politikerna fältsek socialtjänst kuratorer
Kommunen sätts i rampljuset med hjälp ut av det
fantastiska samarbetet som görs mellan alla kommuns
olika uppdrag!!

Hur finansieras evenemanget? Genom sponsring från företagare och olika föreningar och
organisationer !

Sökt belopp 200000

Bidragets användningsområde Tillgängligheten runt festivalen artister och allt som rör
festival och mångfaldskarnevalen
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191023-KSE-MP92
Inskickat 2019-10-23 12:24

Arrangör

Förnamn HW Event AB
Efternamn 556925-8097
Typ av organisation Företag/Ekonomisk förening

Hemsida www.hiwayevent.se
Kontaktperson förnamn Glenn
Kontaktperson efternamn Ottosen Stjernkvist
E-post glenn@hiwayevent.se
Telefon 0702276555
Postadress Södra Storgatan 19 B

Evenemang
Namn på evenemanget Ängelholm Outdoor

Plats Ängelholms Hamns Skälderviken

Evenemanget startar den: 2020-07-20
Evenemanget avslutas den: 2020-08-02

Kortfattad beskrivning

Ängelholm Outdoor är en utomhusturnering i innebandy.
Den är världsledande av sitt slag och drar ca 700 lag och
tusentals med besökare till Ängelholm. Vi uppskattar att
ca 60 % av lagen kommer utanför nordvästra Skåne.
Samtliga dessa lag bor över i Ängelholms kommun.
Turneringen erbjuder spel för alla åldersgrupper, men är i
huvudsak en ungdomsturnering. 

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 30 000

Hur marknadsförs evenemanget?

Vi sociala medier, annonsering i press och tidsskrifter, på
mässor, på SM-finalen, vid Gothia Cup, nyhetsbrev, radio
och webb-tv. Ambitionen är att nå ut till ca 1 miljon
personer. Vi livesänder över 3 000 matcher till 24 länder. 

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Ängelholms Kommun marknadsförs via sociala medier,
hemsida, flyers, affischer, deltagararmband, banderoller,
mittcirkel på en bana, speakerröst 4 ggr i timmen under
två veckor, partnertavla, entrévepa, sargdekaler. Vi
livesänder över 3 000 matcher till 24 länder.

Hur finansieras evenemanget? Sponsorer, anmälningsavgifter, försäljning av mat & dryck,
entré och bidrag.

Sökt belopp 250 000

Bidragets användningsområde

Bidraget kommer att användas för att marknadsföra
turneringen. Det sker genom ovan nämnda kanaler och all
kostnad i samband med det. Samt kostnader för att
kunna livesända över 3 000 matcher som 2019 sågs i 24
länder. 
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191015-KSE-KW08
Inskickat 2019-10-15 13:52

Arrangör

Förnamn Infinity Bean counters
Efternamn 880330-3794
Typ av organisation Företag/Ekonomisk förening

Kontaktperson förnamn James
Kontaktperson efternamn Carter
E-post info@infinitybc.se
Telefon 0709305005
Postadress Tärngränd 21

Evenemang
Namn på evenemanget Ängelholms Barn & Familjedag

Plats Parkeringen vid Hembygdsparken eller annat område i
centrum

Evenemanget startar den: 2020-10-03
Evenemanget avslutas den: 2020-10-03

Kortfattad beskrivning En barn & familjedag, med uppträdanden och massa
aktiviteter

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 3000
Hur marknadsförs evenemanget? Via sociala medier, affischer samt reklam i tidningar osv.

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Eventet kommer att heta Ängelholms Barn & Familjedag,
den kommer att genomföras i Ängelholm. Förra gången
vart den mycket uppskattad och drog folk från Ängelholm
samt närliggande kommuner, och ansågs vara en stor
succé. Ängelholms kommun kommer att marknadsföras i
alla våra marknadsförings kanaler, som sociala medier,
reklam i tidningar, affischer runt om Ängelholm och
närliggande kommuner.

Hur finansieras evenemanget?
Genom sponsorer, förra gången sponsrade kommunen,
och olika bolag runt om i kommunen, hur fler sponsorer ju
mer kan vi göra.

Sökt belopp 150000
Bidragets användningsområde Tälthyra, artistkostnader, olika aktiviteter till barnen
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191015-KSE-IC76
Inskickat 2019-10-15 13:43

Arrangör

Förnamn Infinity Bean counters
Efternamn 880330-3794
Typ av organisation Företag/Ekonomisk förening

Kontaktperson förnamn James
Kontaktperson efternamn Carter
E-post info@oktoberfestangelholm.se
Telefon 0709305005
Postadress Tärngränd 21

Evenemang
Namn på evenemanget Ängelholms Oktoberfest

Plats Parkeringen vid Hembygdsparken eller annat område i
centrum

Evenemanget startar den: 2020-09-25
Evenemanget avslutas den: 2020-09-26

Kortfattad beskrivning

Oktoberfest för allmänheten i ett tält på 1200-1500 kvm.
7-9 olika artister kommer att uppträda under de två
kvällarna, det kommer att serveras mat och dryck. Tema
på hela eventet kommer att vara Oktoberfest

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 4000 personer under 2 dagar

Hur marknadsförs evenemanget? Det kommer att marknadsföras genom sociala medier
samt genom affischer osv

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Oktoberfesten i Ängelholm har tidigare varit väldigt
uppskattat utav Ängelholmarna, dessutom har ungefär
hälften av besökarna kommit från andra kommuner än
Ängelholm, detta har bidragit till att marknadsföra
Ängelholms kommun. Besökarna bor bland annat på
hotell I kommunen och bidrar till näringslivet under helgen.
Även artisterna som uppträder marknadsför att de ska till
Ängelholm på sociala medier. Ängelholm marknadsförs i
våran reklam på sociala medier, på armbanden, affischer
i Ängelholm och andra kommuner. Själva namnet på
eventet är Ängelholms Oktoberfest. I dagsläget har vi
virka 3000 följare på Facebook så vi når ut till många
bara där genom.

Hur finansieras evenemanget?
Genom inkomster från eventet, biljettintäkter och
försäljning på plats. Resterande finansieras utav
arrangören.

Sökt belopp 200000
Bidragets användningsområde Tälthyra, samt marknadsföring
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191014-KSE-TL91
Inskickat 2019-10-14 10:28

Arrangör

Förnamn Ekebo Nöjescentrum

Efternamn 556082-6462
Typ av organisation Företag/Ekonomisk förening

Hemsida www.ekebonoje.se
Kontaktperson förnamn Bert
Kontaktperson efternamn Lundqvist
E-post bert@ekebonoje.se
Telefon 070-6262313

Evenemang
Namn på evenemanget Ekebofestivalen 2020
Plats Ekebo festplats
Evenemanget startar den: 2020-07-02
Evenemanget avslutas den: 2020-07-04

Kortfattad beskrivning

Ekebofestivalen, en dans- och musikfestival som 2020
arrangeras för 25:e gången. Som vanligt ett 30-tal band,
fyra dansbanor (utomhus i tält och inomhus). En blandning
av dansband, coverband och artister. Vi har också en
särskild festivalcamping som lockar ca 800 ekipage. Det
motsvarar ungefär 2 200 personer. Denna camping sköts
av tre idrottsföreningar.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 15000

Hur marknadsförs evenemanget?
Facebook, annonser, radioreklam samt en egen
festivaltidning som når 100 000 hushåll och som även
finns som e-tidning på nätet.

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Uppslag eller helsida i vår festivaltidning (beroende på
storleken på bidraget), kommunens logga på våra
affischer och i rikstäckande annonser. Vi marknadsför
kommunen som en samarbetspartner. Tillsammans med
Ängelholms kommun arrangerar vi också projektet
Varannan vatten.

Hur finansieras evenemanget? Framför allt entréavgifter och delvis sponsorintäkter.

Sökt belopp 100 000 kr

Bidragets användningsområde Till vår marknadsföring och i denna marknadsför vi också
Ängelholms kommun.
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191014-KSE-JD07
Inskickat 2019-10-14 07:31

Arrangör

Förnamn Kent Lindqvist
Efternamn 839400-8471
Typ av organisation Ideell förening

Hemsida Naturskyddsföreningen/ängelholm

Kontaktperson förnamn Kent Ingmar
Kontaktperson efternamn Lindqvist
E-post kent_lindqvist@hotmail.com
Telefon 0761047741
Postadress Tistelgatan 9

Evenemang
Namn på evenemanget Allemansrätten

Plats Ängelholm Biblioteket

Evenemanget startar den: 2020-01-17
Evenemanget avslutas den: 2020-01-18

Kortfattad beskrivning

Föreläsning och frågestund om Vad är allemansrätten och
vad är det som gäller i olika sammanhang. En kväll med
Ingemar Ahlström, författare och under många år
Naturvårdsverkets expert på allemansrätten.
Föreläsningen handlar om tex är allemansrätten hotad?
Vad är det som gäller i naturen och vilka är de största
problemen i anslutning till allemansrätten. I vilken grad
gäller uppsatta skyltar i naturen? Vilka äger bären? 
Föreläsningen riktar sig till allmänheten.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare ca 50

Hur marknadsförs evenemanget? Marknadsförs genom Naturskyddsföreningens hemsida
och tryckt progamblad samt i pressen.

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Ängelholms kommun marknadsförs som en attraktiv
kommun med tätortsnära natur och goda möjligheter till ett
aktivt friluftsliv och underbar natur.

Hur finansieras evenemanget? Delvis finansieras genom naturskyddsföreningen.

Sökt belopp 7500

Bidragets användningsområde
Bidraget ska täcka kostnad för föreläsning på upp till 2
timmar. Övriga kostnader som resor och logi står
naturskyddsföreningen för.
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191011-KSE-VM83
Inskickat 2019-10-11 11:29

Arrangör

Förnamn Hiway Event/IF Snapphanarna
Efternamn 556925-8097
Typ av organisation Företag/Ekonomisk förening

Hemsida www.hiwayevent.se
Kontaktperson förnamn Kitt
Kontaktperson efternamn Cronholm Iversen
E-post kitt@hiwayevent.se
Telefon 0706636335
Postadress Irisgatan 12 C

Evenemang
Namn på evenemanget Bjäre Runt

Plats Stortorget Ängelholm/Bjärehalvön/Kronoskogen

Evenemanget startar den: 2020-08-15
Evenemanget avslutas den: 2020-08-16

Kortfattad beskrivning

Hiway Event arrangerar den 15-16 augusti nya Bjäre Runt
2020. Målet är att skapa en magisk cyklehelg för alla.
Bjäre Runt är det klassiska motionsloppet på
landsvägsscykel som arrangerats 50 gånger av IF
Snapphanarna tidigare. Då de inte mäktar med att
driva/vidare och utveckla loppet med ideella krafter vald vi
att kliva in och ta över. 
De är dock fortfarande med som funktionärer under själva
helgen. 

Vi vill nu utveckla loppet enligt följande: Mer fokus på
familj och miljö, göra Kursrundan till ett utpräglat
familjelopp med upplevelsedepåer längst vägen, lansera
tre olika Mountainbikelopp i Kronoskogen på lördagen -
Pytteloppet för de yngsta, 16 km och 32 km för övriga.
Fokus är fortfarande att alla kan vara med. 

Vårt mål är också att väcka liv i den lokal känslan och
gemenskapen med konceptet "Älska Bjäre" som vi vill
kommunicera ut i samband med vår marknadsföring. 

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja

Beräknat antal besökare 1500-2000 cyklister + 1000 besökare. Om 3 år vill vi ha
ökat till 4 000 cyklister.

Hur marknadsförs evenemanget?

Hemsidan bjarerunt.se, Facebookannonser, på
cykelmässor (Specielt Svenska Cykelmässan i
Stockholm), cykelsidor, olika cykelkalenderar på nätet,
epostmarknadsföring till tidigare cyklister,
företagssamabeten, mycket kommunikation i olika
cykelnätverk både på nätet och utanför. 

Kommunikation och möten med cykelklubbar runt om i
Skåne. 
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Företagardagarna i Cantena Arena.

Telefonsamtal med de lokala företagen om olika
möjligheter att synas utmed banan. 

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Vi tror att loppet på sikt kan bli södra Sveriges största
cykelevenemang och att det kommer allt locka besökare
från hela landet. I alla vår kommunikation så
kommunicerar vi kring den vackra naturen, hav och land
på Bjäre. Den unika upplevelsen man får när man cyklar
vårt lopp. 

Vi kommer också att tipsa om rundor man kan cykla på
egen hand och hoppas väcka liv i MTBintresset hos både
ynger och större. 

Ängelholms Kommun har också möjlighet att synas med
logga på hemsida, trycksaker, samt banderoller vid
start/målområdet. Vi kommer också aktivt att sprida
information om cykelmöjligheter, cykelkartor osv från
Ängelhloms Kommun.

Hur finansieras evenemanget? Främst genom anmälningsavgifter. Även en del sponsring
och partneravtal.

Sökt belopp 60 000

Bidragets användningsområde

Marknadsföra nya Bjäre Runt. 
Gör en hemsida vilket loppet inte tidigare haft. 
Bygga upp en plattform på sociala medier vilket inte heller
funnits alls tidigare. 

Utveckla nya Bjäre Runt. Ta fram mässmaterial för att
bland annat kunna besöka Svenska Cykelmässan i
Stockholm i mars och såklart företagardagarna i Cantena
Arena. . 

Mässavgifter för att marknadsföra nya Bjäre Runt.
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 191009-KSE-TM11
Inskickat 2019-10-09 16:36

Arrangör

Förnamn Nordvästra Skånes trädgårdsförening

Efternamn 802414-5776
Typ av organisation Ideell förening

Hemsida www.nvsktradgard.se
Kontaktperson förnamn Gunilla Yvonne
Kontaktperson efternamn Bokelund-Bengtsson
E-post rolf_gunilla@telia.com
Telefon 04269175
Postadress Röglevägen 288

Evenemang
Namn på evenemanget Höstträdgårdsmässa

Plats Hembygdsparken Ängelholm

Evenemanget startar den: 2020-09-06
Evenemanget avslutas den: 2020-09-06

Kortfattad beskrivning

Att delge kunskap, ge inspiration och visa nyheter för
trädgårdsintresserade.
Att främja trädgårdsnäringen inom vår region.
Att placera nordvästra Skåne på kartan vad gäller
trädgård & odling med Ängelholm som metropol.
Vi bjuder in ett 80-tal utställare inom trädgårdsnäringen
för att på detta vis främja handel inom regionen.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 14-15000 st

Hur marknadsförs evenemanget?

Våra besökare kommer från hela Skåne samt Danmark,
Blekinge, Halland och Småland. Vi annonserar i
rikstäckande magasin. Våra utställare marknadsför
mässan på sina hemsidor och de får affischer av oss för
uppsättning i sina butiker. Vi annonserar i havenyt.dk.

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Ängelholm bidrar med sin logga på allt vårt
annonsmaterial.

Hur finansieras evenemanget? Utställaravgifter

Sökt belopp 30 000 kr

Bidragets användningsområde

I första hand till att anlita en publikdragande person. Vi har
under åren haft Tarek Taylor, Hannu Sarenström, Gunnel
Carlsson, Peter Englender, Marianne Mörk och i år Georg
Grundsten från Krapperups slott.
Begärd summa används också till marknadsföring.
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 190929-KSE-AV82
Inskickat 2019-09-29 11:20

Arrangör

Förnamn ÄNGELHOLMS MUSIKKÅR

Efternamn 839400-9206
Typ av organisation Ideell förening

Hemsida www.angelholmsmusikkar.se
Kontaktperson förnamn Anders
Kontaktperson efternamn Persson
E-post anders.bg.persson@gmail.com
Telefon 0705984502
Postadress Hotellvägen 12 L

Evenemang
Namn på evenemanget JUBILEUMSKONSERT
Plats NYHEMSSKOLANS AULA
Evenemanget startar den: 2020-10-10
Evenemanget avslutas den: 2020-10-10

Kortfattad beskrivning
75-års MUSIKSALUT för Hemvärnets Musikkår
Ängelholm med gästartist och ungdomar från
Kulturskolan.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare 300

Hur marknadsförs evenemanget?
genom sociala medier som facebook och instagram
affischer på stan
tidningsannonser

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

vi använder Ängelholms kommuns loggo i
marknadsföringen

Hur finansieras evenemanget?
Sponsorbidrag från näringslivet
Ängelholms kommuns evenemangsbidrag
Biljettförsäljning

Sökt belopp 25.000
Bidragets användningsområde Främst marknadsföring
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Evenemangsbidrag

Ärendenummer 190920-KSE-WK92
Inskickat 2019-09-20 11:32

Arrangör

Förnamn Tips Event AB
Efternamn 556933-5234
Typ av organisation Företag/Ekonomisk förening

Hemsida lergokarallyt.se
Kontaktperson förnamn Per Magnus
Kontaktperson efternamn Östman

E-post per.ostman@fabas.se
Telefon 0705-145080
Postadress Fjärestadsbacken 21

Evenemang
Namn på evenemanget Lergökarallyt

Plats Catena Arena Ängeholm

Evenemanget startar den: 2020-08-15
Evenemanget avslutas den: 2020-08-15

Kortfattad beskrivning Lergökarallyt ett klassiskt veteranfordonsrally för 29:e året
i följd i och runt Ängelholm med start på Catena Arena.

Är evenemanget tillgängligt för allmänheten? Ja
Beräknat antal besökare Över 1500

Hur marknadsförs evenemanget? Marknadsföring sker på riksnivå och på lokala bilträffar.
Och genom sociala medier och egen hemsida.

Hur marknadsförs Ängelholms kommun i samband med
evenemanget?

Genom att starten sker på Catena Arena i Ängelholm.
Om vi erhåller Ängelholms kommuns logotype använder vi
gärna denna i all marknadsföring.

Hur finansieras evenemanget?

Genom startavgifter av deltagarna. Då det inte finns
någon möjlighet till entréavgifter runt Catena Arena eller
Ängelholm city med omnejd önskar vi bidrag. Då
tusentals besökare kommer och tittar på veteranfordon
som
passar både entusiastbilar & lastbilar.

Sökt belopp 30.000 kr

Bidragets användningsområde

För att överhuvudtaget kunna genomföra
Lergökarallyt med alla kostnader runtomkring.
Marknadsföring med annonser, trycksaker, tips-
kuponger, hyra av Catena Arena etc.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 25 Dnr. KS 2020/76 

Storbildsskärm EM-fotboll

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en fråga om intresse för Ängelholms kommun att stödja arrangörernas intresse att 
genomföra en fotbollsfest på Stortorget under de europeiska mästerskapen sommaren 2020. 
Arrangörerna planerar att visa alla mästerskapets matcher på storbildsskärm, inte bara de svenska. 
Storbildsskärmen kommer att placeras parallellt med Järnvägsgatan i anslutning till Helt Enkelts 
uteservering. Det kommer att sättas ut bänkset framför skärmen men det är också möjligt att åtnjuta 
visningarna med egen sittmöbel. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kultur och stad daterad den 27 januari 2020
Intresseförfrågan till kommunstyrelsens ordförande daterad den 15 november 2019

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall. Lars Nyander (S), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att erforderliga tillstånd finns, avsätta 25 tkr kr i stöd för att möjliggöra 
publika visningar av fotbolls-EM på Stortorget under perioden 12 juni  - 12 juli 2020, samt

att dessa medel ska tas från anslag för evenemang

Beslutet ska expedieras till
Arrangörerna enligt ansökan
Susann Toft, Kultur och stad
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 Enhetschef allmänkultur
 Susann Toft
 0431-870 00
 susann.toft@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Storbildsvisning av EM-fotboll på Stortorget sommaren 2020 

Ärendebeskrivning
Murat Ar och Suleyman Ar har inkommit med en fråga om intresse för Ängelholms kommun 
att stödja arrangörernas intresse att genomföra en fotbollsfest på Stortorget under de 
europeiska mästerskapen sommaren 2020. Arrangörerna planerar att visa alla mästerskapets 
matcher på storbildsskärm, inte bara de svenska. Storbildsskärmen kommer att placeras 
parallellt med Järnvägsgatan i anslutning till Helt Enkelts uteservering. Det kommer att sättas 
ut bänkset framför skärmen men det är också möjligt att åtnjuta visningarna med egen 
sittmöbel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kultur och stad daterad den 27 januari 2020
Intresseförfrågan till kommunstyrelsens ordförande daterad den 15 november 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att erforderliga tillstånd finns, avsätta 25 tkr kr i stöd för att möjliggöra 
publika visningar av fotbolls-EM på Stortorget under perioden 12 juni  - 12 juli 2020, samt

att dessa medel ska tas från anslag för evenemang
_____

Lillian Eriksson Maria Birgander
kommunchef verksamhetschef Kultur och stad
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Beslutet expedieras till:
Murat Ar och Suleyman Ar
Susann Toft, Kultur och stad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 29 Dnr. KS 2019/140, SBN 2019/74

Antagande av ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i sydöstra delen av Hjärnarp, norr om Söndrebaljsvägen. Planområdet är
outbyggd mark i befintlig detaljplan (DP 1035).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av egenskapsbestämmelser för att möjliggöra
fler boendeformer, genom en ändring av befintlig detaljplan. Genom denna ändring kan en
större variation av boendeformer uppföras så som exempelvis LSS, vilket bidrar till ett ökat utbud i 
Hjärnarp.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019, SBN § 117, att godkänna det
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för samråd. Planförslaget var utsänt på samråd
den 16 oktober till och med 31 oktober 2019. Under samrådet inkom 6 yttranden, varav 1
utan erinran.

Huvuduppdrag Samhälle beslutade på delegation den 13 november 2019 att godkänna det 
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för granskning. Planförslaget var utsänt på granskning 
den 15 oktober till och med 2 december 2019. Under granskningen inkom totalt fem synpunkter, 
varav fyra var utan erinran.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 14 januari 2020 beslut om att föreslå kommunstyrelsen att 
anta ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet den 31 januari 2020
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-14 § 4
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 december 2019
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 december 2019
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 december 2019
Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 13 november 2019
Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 4 december 2019
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta

att anta ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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Enhetschef Nämndkansliet
 Mats Ulfwinger
 0431-87000
 Mats.ulfwinger@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Antagande av ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i sydöstra delen av Hjärnarp, norr om Söndrebaljsvägen. Planområdet är
outbyggd mark i befintlig detaljplan (DP 1035).
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Syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av egenskapsbestämmelser för att möjliggöra
fler boendeformer, genom en ändring av befintlig detaljplan. Genom denna ändring kan en
större variation av boendeformer uppföras så som exempelvis LSS, vilket bidrar till ett ökat 
utbud i Hjärnarp.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019, SBN § 117, att godkänna det
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för samråd. Planförslaget var utsänt på samråd
den 16 oktober till och med 31 oktober 2019. Under samrådet inkom 6 yttranden, varav 1
utan erinran.

Huvuduppdrag Samhälle beslutade på delegation den 13 november 2019 att godkänna det 
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för granskning. Planförslaget var utsänt på 
granskning den 15 oktober till och med 2 december 2019. Under granskningen inkom totalt 
fem synpunkter, varav fyra var utan erinran.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 14 januari 2020 beslut om att föreslå kommunstyrelsen 
att anta ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet den 31 januari 2020
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-14 § 4
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 december 2019
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 december 2019
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 december 2019
Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 13 november 2019
Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 4 december 2019

Utredning
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare, DP 1035. Befintlig detaljplan innehåller
användning bostäder för området som berörs av ändringen. Genomförandetiden för planen
har gått ut.
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Förändring efter samråd
Planhandlingarna kompletteras vad gäller:
 Plankartan förtydligas
 Byggandets omfattning ändras.
 Reglering av fastighetsstorlek läggs till.
 Planbeskrivningen kompletteras gällande trafikfrågor

Förändring efter granskning
Planhandlingarna har inte kompletterats efter granskningen

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


TJÄNSTEUTLÅTANDE
4 (4)

Diarienummer
2020-01-31

 

KS 2019/140

 

Annat diarienummer
SBN 2019/74

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

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

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta

att anta ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2
_____

Lilian Eriksson Pernilla Fahlstedt
Kommundirektör Tf. chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 4                  Dnr. SBN 2019/74 PL 19-0004

Antagande av ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i sydöstra delen av Hjärnarp, norr om Söndrebaljsvägen. Planområdet är 
outbyggd mark i befintlig detaljplan (DP 1035).

Ortofoto med planområdet utmarkerat.

Syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av egenskapsbestämmelser för att möjliggöra 
fler boendeformer, genom en ändring av befintlig detaljplan. Genom denna ändring kan en 
större variation av boendeformer uppföras så som exempelvis LSS, vilket bidrar till ett ökat 
utbud i Hjärnarp. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019, SBN § 117, att godkänna det 
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för samråd. Planförslaget var utsänt på samråd 
den 16 oktober till och med 31 oktober 2019. Under samrådet inkom 6 yttranden, varav 1 
utan erinran.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Huvuduppdrag Samhälle beslutade på delegation den 13 november 2019 att godkänna det 
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för granskning. Planförslaget var utsänt på 
granskning den 15 oktober till och med 2 december 2019. Under granskningen inkom totalt 
fem synpunkter, varav fyra var utan erinran. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 december 2019
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 december 2019
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 december 2019
Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 13 november 2019
Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 4 december 2019

Föredragande tjänsteperson
Planhandläggare Malin Haraldsson föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från Magnus Jonsson (S), Hans-Åke Jönsson (C), 
Alexander Johnsson (SD), Kristian Nordin (V) och Anita Rosén (L).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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 Planhandläggare
 Malin Haraldsson
 0431-870 00
 plan@engelholm.se Samhällsbyggnadsnämnden

 

Antagande av ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2, Hjärnarp, 
Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i sydöstra delen av Hjärnarp, norr om Söndrebaljsvägen. Planområdet är 
outbyggd mark i befintlig detaljplan (DP 1035).

Ortofoto med planområdet utmarkerat.

Syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av egenskapsbestämmelser för att möjliggöra 
fler boendeformer, genom en ändring av befintlig detaljplan. Genom denna ändring kan en 
större variation av boendeformer uppföras så som exempelvis LSS, vilket bidrar till ett ökat 
utbud i Hjärnarp. 

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019, SBN § 117, att godkänna det 
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för samråd. Planförslaget var utsänt på samråd 
den 16 oktober till och med 31 oktober 2019. Under samrådet inkom 6 yttranden, varav 1 
utan erinran.

Huvuduppdrag Samhälle beslutade på delegation den 13 november 2019 att godkänna det 
upprättade förslaget till ändring av detaljplan för granskning. Planförslaget var utsänt på 
granskning den 15 oktober till och med 2 december 2019. Under granskningen inkom totalt 
fem synpunkter, varav fyra var utan erinran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 december 2019
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 december 2019
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 december 2019
Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 13 november 2019
Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 4 december 2019

Utredning
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat som nytt 
större bostadsområde.

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare, DP 1035. Befintlig detaljplan innehåller 
användningen bostäder för området som berörs av ändringen. Genomförandetiden för planen 
har gått ut. 

Planområdet för ändringen markerat i gällande detaljplan.
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Förändring efter samråd
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 

 Plankartan förtydligas 
 Byggandets omfattning ändras. 
 Reglering av fastighetsstorlek läggs till. 
 Planbeskrivningen kompletteras gällande trafikfrågor

Förändring efter granskning
Planhandlingarna har inte kompletterats efter granskningen. 

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

_____

Pernilla Fahlstedt Helena Östling
T.f. Chef huvuduppdrag Samhälle Tf verksamhetschef Arkitektur och teknik

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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ÄNDRING AV PLANKARTA

GRÄNSBETECKNINGAR

Egenskapsgräns

KVARTERSMARK

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 900 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering

p

1

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från

fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p

2

Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från

fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Tak på huvudbyggnader ska vara av matt tegelröd kulör,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

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

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Fastighetsstorlek

ÄNDRING AV PLANKARTA

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 25 % per fastighet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning

gäller inom hela planområdet.

LÖVTRÄD

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
FASTIGHETSGRÄNS
TRAKTGRÄNS
RÄTTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING

BYGGNADER, TAKENS BEGRÄNSNINGSLINJER REDOVISADE
STAKET
HÄCK
STÖDMUR

VÄGKANT

NIVÅKURVOR
RUTNÄTSPUNKT

BYGGNADER, FASADLINJER REDOVISADE

SERVITUT
GEMENSAMHETSANLÄGGNING
LEDNINGSRÄTT

Serv
Ga
Lr

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 30 mm
Fastighetsredovisningen aktuell: 2019-08-19

MUR/STENMUR

UPPHÄVANDE AV PLANBESTÄMMELSER

Genom denna ändring av planbestämmelser upphävs följande bestämmelser i

detaljplan DP 1035, antagen 18 april 2011, inom egenskapsgräns för det på kartan

markerade området:

Föreslagen fastighetsgräns

Fastighetsindelning ska i huvudsak ske enligt illustration. Endast en huvudbyggnad

får uppföras per tomt. Enskilda komplementbyggnader får ha en byggnadsarea på

högst 60 m2.

Största byggnadsarea i procent av tomtarea, dock högst 250 m2 per tomt.

Marken får inte bebyggas

Huvudbyggnad ska placeras 4 m från tomtgräns. Komplementbyggnad ska

placeras minst 1 m från tomtgräns. Huvudbyggnad ska i huvudsak placeras utefter

förgårdsmark med långsidan parallell med gatan.

Tak utformas som sadeltak eller pulpettak. Tak på huvudbyggander ska vara av

matt tegelröd kulör. På sadeltak får takkupor och frontespis anordnas till en

sammanlagd längd av högst 1/3 av takets längd utan att våningsantal eller

byggnadshöjd påverkas.

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad i meter. Vid pulpettak tillåts dock en

byggnadshöjd på ytterligare 1,3 meter vid takets högsta sida.

Minsta taklutning på huvudbyggand i grader.

Högsta antal våningar.

Endast friliggande hus.

Planområde för ändring av detaljplan inom DP 1035 (ej skala)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SÖNDREBALJ 7:2

Beslutsdatum Instans

Ändring av detaljplan för

Söndrebalj 7:2, Hjärnarp

Ängelholms kommun Skåne län

Antagandehandling

Samhälle/Planenheten

Upprättad den 4 december 2019

Helena Östling

Planchef

Malin Haraldsson

Planarkitekt

Antagande

Laga kraft

Ritad/konstruerad av

Malin Haraldsson

Till planen hör:

Planprogram

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Illustrationskarta Granskningsutlåtande

Planavgift debiteras

Planavgift debiteras ej

PL 19-0004

KS 2019/140

SBN 2019/74

Observera att plankartan ska läsas tillsammans

med plankartan för DP 1035.

50 m20

Skala  1:500  (A1)
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Ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2

DETALJPLANEPROCESSEN
Planprocessen startar när exempelvis 
kommunen själv, en byggherre, exploatörer 
eller enskilda personer inkommer med 
en begäran om att få göra eller ändra en 
detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag 
till planenheten att ta fram ett förslag till 
detaljplan.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls 
samråd med bland annat länsstyrelsen, 
myndigheter, föreningar och enskilda som 
har ett väsentligt intresse avseende aktuell 
planläggning.
Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs 
och bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget reviderats 
utifrån samrådet så hålls en granskning. 
Granskningen innebär att kommunen ger 
möjlighet för bland annat myndigheter 
och sakägare att lämna synpunkter på ett 
slutgiltigt planförslag. Efter granskningstidens 
slut sammanställs eventuella synpunkter i ett 
granskningsutlåtande.

Tidplanen för detaljplanearbetet kan 
variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen i ärendet. Bland 
annat så kan utredningar, samrådsprocess 
och överklaganden förlänga tidplanen. 
Denna detaljplan handläggs med standard 
förfarande, se illustration nedan.

ÄNDRING AV DETALJPLAN 
En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts
eller ändras. Ändring av detaljplan omfattar
förändring, borttagande och införande av
nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt
område samt upphävande av en geografisk
del av en detaljplan.

Observera att en ändring av detaljplan ska 
läsas tillsammans med den detaljplan som 
ändras. Detta innebär att plankarta och 
planbeskrivning för Ändring av detaljplan 
för Söndrebalj 7:2 ska läsas tillsammans med 
plankarta och planbeskrivning för DP 1035.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av följande:
• denna planbeskrivning 
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:500 
• samrådsredogörelse
• granskningsutlåtande
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att pröva en 
ändring av egenskapsbestämmelser för 
att möjliggöra fler boendeformer, genom 
en ändring av befintlig detaljplan. Genom 
denna ändring kan en större variation av 
boendeformer uppföras så som exempelvis 
LSS, vilket bidrar till ett ökat utbud i 
Hjärnarp. 

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015 med standard 
planförfarande. Planen förväntas kunna antas 
av Kommunfullmäktige andra kvartalet 2020. 

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

BAKGRUND
Kommunen mottog 2019-02-13 ansökan 
om planbesked för Söndrebalj 7:2. Ansökan 
omfattar en ändring av befintlig detaljplan 
för att möjliggöra för ett LSS-boende. 
Ängelholms kommun har genom
beslut i kommunstyrelsen, 2019-05-15 KS §
90, beslutat att meddela positivt planbesked
samt att uppdra åt planenheten att pröva
planläggning av området enligt ansökan. 

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar 
fastigheten  Söndrebalj 7:2 och avgränsas av 
Söndrebaljsvägen i söder. Planområdets areal 
är ca 3600 kvadratmeter.

Planområdets ungefärliga läge i Hjärnarp.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Söndrebalj 7:2 ägs av Ängelholms 
kommun.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 3, 5 §§. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat som 
nytt större bostadsområde. 
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DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare, 
DP 1035. Genomförandetiden för planen har 
gått ut. 
 

Utdrag ur gällande detaljplan DP 1035. Röd 
streckad linje visar aktuellt planområde för 
ändringen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR

FÖRKLARING AV PLANBESTÄMMELSER
För att underlätta förståelsen för 
planförslaget listas nedan en sammanfattande 
beskrivning av vad som avses med 
egenskapsbestämmelserna och hur de 
ska tolkas. För en mer utförlig juridisk 
redovisning hänvisas till Boverkets hemsida 
om planbestämmelser för detaljplan. 

Observera att en ändring av detaljplan ska 
läsas tillsammans med den detaljplan som 
ändras, DP 1035.

BYGGANDETS OMFATTNING
Planbestämmelsen reglerar bebyggelsens 
omfattning i form av att största byggnadsarea 
får inte vara mer än 25% av fastigheten. 
Byggnadsarean uppskattas vara lämplig 
utifrån storleken på tomterna och samtidigt 
säkerställa plats för parkering samt ytor 
utomhus för de boende att vistas på.

FASTIGHETSSTORLEK
Planbestämmelsen reglerar fatighetens minsta 
storlek, detta för att säkerställa att området 
inte styckas av till fler än fyra stycken 

fastigheter.

PLACERING
Placeringsbestämmelserna reglerar 
bebyggelsens placering inom fastigheten både 
för huvudbyggnad och komplementbyggnad. 
Detta för att harmoniera med resterande 
bebyggelseområde samt att ny bebyggelse 
inte ska hamna för nära vägar och befintlig 
bebyggelse.

UTFORMNING
Planbestämmelsen reglerar att bebyggelsens 
takfärg ska vara i en matt tegelröd kulör för 
att den nya bebyggelsen ska passa in med 
befintlig bebyggelse. Den röda kulören är 
en gemensam nämnare för bebyggelsen i 
DP 1035. Området ligger i en sluttning och 
taken kommer att synas på långt håll. Den 
tegelröda kulören fungerar väl med den 
äldre bebyggelsen som finns i anslutning till 
området. 

PÅ PLANKARTAN:

e 1 - Största byggnadsarea är 25% per  
 fastighet.

d1 - Minsta fastighetsstorlek är 900  
 kvadratmeter.

p1 - Huvudbyggnad ska placeras minst 4  
 meter från fastighetsgräns.

p2 - Komplementbyggnad ska placeras  
 minst 2 meter från fastighetsgräns.

f1 - Tak på huvudbyggnader ska vara av  
 matt tegelröd kulör.

TRAFIK
Utifrån gällande detaljplan tillåts fyra 
stycken villatomter inom området. Med 
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de egenskapsbestämmelser som förändras 
tillåts en större variation av bostäder. Dessa 
förändringar bedöms dock inte bidra till 
en märkbart ökad trafikmängd till och från 
området i jämförelse med de redan tillåtna 
villatomterna.

Illustration över möjlig placering av ny bebyggelse. 

UPPHÄVANDE AV PLANBESTÄMMELSER
Genom denna ändring av planbestämmelser 
upphävs följande bestämmelser i detaljplan 
DP 1035, antagen 18 april 2011, inom 
planområdesgräns för det på kartan 
markerade området:

Föreslagen fastighetsgräns

Fastighetsindelning ska i huvudsak ske enligt 
illustration. Endast en huvudbyggnad får uppföras 
per tomt. Enskilda komplementbyggnader får ha en 
byggnadsarea på högst 60 m2.

Största byggnadsarea i procent av tomtarea, dock 
högst 250 m2 per tomt. 

Marken får inte bebyggas

Huvudbyggnad ska placeras 4 m från tomtgräns. 
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 m från 
tomtgräns. Huvudbyggnad ska i huvudsak placeras 
utefter förgårdsmark med långsidan parallell med 
gatan.

Tak utformas som sadeltak eller pulpettak. Tak på 
huvudbyggnader ska vara av matt tegelröd kulör. På 
sadeltak får takkupor och frontespis anordnas till 
en sammanlagd längd av högst 1/3 av takets längd 
utan att våningsantal eller byggnadshöjd påverkas.

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad i meter. Vid 
pulpettak tillåts dock en byggnadshöjd på ytterligare 
1,3 meter vid takets högsta sida. 

Minsta taklutning på huvudbyggand i grader.

Högsta antal våningar.
 
Endast friliggande hus.

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

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med standard 
planförfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunstyrelsen första kvartalet 2020.

EKONOMISKA FRÅGOR

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

FASTIGHETSRÄTTLIGA FRÅGOR
Avstyckning av området som 
planändringen avser kommer att ske i 
en Lantmäteriförrättning som söks av 
Ängelholms kommun.

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Malin Haraldsson, Planenheten. 

Fastighetsförteckningen har framtagits av 
Anna Simes, Kart- och mätenheten. 

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är: 
Carl Fogelklou, planarkitekt
Helena Östling, planchef
Annika Andersson, mark- och exploatering
Camilla Lundgren, stadsmiljö
Roger Karlsson, VA-enheten
Rose-Marie Stigsdotter, Miljöenheten 
Lina Bencell, Bygglov
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Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 4 december 2019

Helena Östling 
Planchef

Malin Haraldsson
Planarkitekt



Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
2019-12-04

Dnr: PL 19-0004 KS 2019/140 SBN 2019/74
Ändring av detaljplan för Söndrebalj 7:2
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Detaljplan för Söndrebalj 7:2, 
Hjärnarp, Ängelholms kommun  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

GRANSKNINGSHANDLING 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 16 oktober till och med 31 
oktober 2019. 
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på biblioteket i Hjärnarp 
samt i stadshuset.  
 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

 Öresundskraft, 2019-10-28 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 

 Länsstyrelsen, 2019-10-31 

 Lantmäteriet, 2019-10-30 

 Trafikverket, 2019-10-23 

 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2019-10-16 

 Fastighetsägare till Söndrebalj 7:127, 2019-10-31 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 

MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, 2019-10-31 
För en ändring av detaljplan behöver det framgå om ändringens syfte är förenlig med 
gällande detaljplans syfte. Konsekvenserna av ändringen behöver tydligt framgå av 
planhandlingarna. Det behöver tydligt framgå vad som ändras på gällande original 
plankarta. Den plankarta eller ändringskarta som upprättats är otydlig då den också visar en 
ändring av gällande planområdesgräns och en ändring av kvartersmark från bostad till 
bostad, vilket länsstyrelsen antar inte avses ändras i gällande plankarta. 
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Detaljplaneändringen berör en fornlämning i form av en bytomt, registrerad som 
L1986:5293, följ länken för mer information 
https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/625b996b-51d6-4c61-af37-09c1c810f447 . 
Markingrepp inom och i anslutning till fornlämningen kräver tillstånd till ingrepp i 
fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen och kan 
komma att villkoras med en eller flera arkeologiska undersökningar. 
 
Kommentar:  
I plankartan ändras plangräns till egenskapsgräns och bostad tas bort för att öka 
tydligheten. Plankartan har även stämts av med kommunens bygglovsenhet för att den ska 
vara tydlig och läsbar i ett senare bygglovsskede. 
 
Lantmäteriet, 2019-10-30 
Lantmäteriet undrar om det är möjligt att redovisa ändringen så som förslaget av ändring är 
utformat? Enligt PBL Kunskapsbanken (www.boverket.se) kan det ”bara finnas en detaljplan 
för ett geografiskt område och det går därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som 
ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga 
planen vid en ändring av detaljplan”. Det uppstår en viss otydlighet om vilka bestämmelser som 
gäller när det finns två olika plankartor. 

 
Bestämmelsen e1, största byggnadsarea är 900 kvm av fastigheten, kan vara 
olämplig eftersom det inte finns någon fastighetsindelningsbestämmelse som 
hindrar området från att avstyckas till mindre fastigheter. 

 
Kommentar:  
Kommunen är medveten om problematiken kring redogörelsen av planändringen på en 
separat plankarta. Eftersom kommunen ritar detaljplaner utifrån gällande SIS-standarder 
är det inte tekniskt möjligt att arbeta med en äldre plankarta samtidigt som de bestämmelser 
som ska läggas till finns i en ny SIS-standard. Kommunen har därför valt att redovisa 
planändringen på en separat karta med hänvisning till DP 1035 samt en bild på det 
geografiska läget av planändringen, då det inte är tekniskt möjligt att rita in ändringen på 
DP 1035. Inför granskningen kommer plankartan förtydligas ytterligare för att öka 
tydligheten för vad ändringen innehåller. 

 
Bestämmelsen e1 ändras till ”Största byggnadsarea är 25% per fastighet.” och bestämmelsen 
d1 ”Minsta fastighetsstorlek är 900 kvadratmeter” läggs till för att säkerställa att området 
inte styckas av till mindre fastigheter än så.   

 
Trafikverket, 2019-10-23 
Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar. Närmsta statliga väg är 
väg 1788 cirka 300 meter väster om planområdet. 
 
I planhandlingarna saknas resonemang avseende huruvida ändringen av detaljplanen 
bedöms påverka trafikalstring från planområdet och eventuell påverkan på det statliga 
vägnätet och/eller anslutningar till detta. Om det framöver visar sig att åtgärder i det 
statliga vägnätet och/eller anslutningar till detta blir nödvändiga, till följd av den nu aktuella 
ändringen av detaljplanen, ska dessa bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
 
Trafikverket förutsätter att området i sin helhet planeras och utformas så att gällande 
riktvärden för buller innehålls. 



   3 (4) 
 

  

 
I plankartan saknas reglering av högsta totalhöjd för byggnader. Med avseende på att 
planområdet ligger inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats, som är av riksintresse, 
anser Trafikverket att det ska införas reglering för högsta totalhöjd för samtliga byggnader i 
plankartan, för att säkerställa att byggnader och andra föremål inte kommer i konflikt med 
luftfarten. Även utifrån att säkerställa att byggnader och andra föremål inte kommer i 
konflikt med järnvägens radio- och telekommunikationssystem anser Trafikverket att 
reglering av högsta totalhöjd ska införas i plankartan. 
 
Kommentar: 
Ett resonemang gällande detaljplaneändringens påverkan på trafiken i området förs in i 
planbeskrivningen.  

 
Det anses inte vara nödvändigt att reglera totalhöjd i detaljplanen. Enligt Boverkets 
riktlinjer är totalhöjd ofta en alltför strikt bestämmelse att använda då den inte ger samma 
utrymme för flexibilitet som byggnadshöjd eller nockhöjd. En detaljplan får heller inte göras 
mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med planen. Detta innebär 
att det ska finnas rimliga skäl för att något ska regleras med bestämmelser i planen. En 
flyghinderanalys måste göras om höjden överstiger 20 meter. Nockhöjden är reglerad till högst 
8,5 meter i detaljplan 1035 och bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla inom 
planområdet. Därmed kvarstår det 11,5 meter innan höjden för flyghinderanalys (20 meter) 
uppnås. Det bedöms inte som sannolikt att exempelvis skorstenar eller ventilationstrummor 
kommer att överstiga de resterande 11,5 metrarna. Om exploatören skulle vilja bygga en 
mast så är detta bygglovspliktigt och i så fall görs en flyghinderanalys i bygglovet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas tillräckliga skäl för att ange en totalhöjd på 
plankartan. 

 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 

Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2019-10-16 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att 
bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost (Konventionellt system). 
Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och 
avloppsföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska vara 
1200l/min. 
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet 
mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 
meter. Detta ska framgå i planbeskriviningen. Om avsteg ska göras från VAV 
P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst. 
 
Kommentar:  
Placering av brandposter sker i dialog mellan Räddningstjänst och kommunens VA-
avdelning. Information gällande brandposter finns i planbeskrivningen för gällande detaljplan 
för Hjärnarp 3:23 mfl. Informationen bedöms därför inte behöva upprepas i 
planbeskrivningen för ändringen av detaljplanen.   
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   

Fastighetsägare till Söndrebalj 7:127, 2019-10-31 
Vi vill bara meddela att vi är emot den nya detaljplanen då den inte alls 
stämmer överens med den nuvarande, vilken vi tittade på och tyckte kändes 
rätt för oss innan vi bestämde oss för att köpa tomt och bygga hus i området. 
Vi tycker helt enkelt inte att en så pass stor byggnad passar in i området utan 
vill ha kvar den nuvarande detaljplanen. 
 
Kommentar:  
Synpunkterna noteras. Ängelholms kommun har genom beslut i kommunstyrelsen, 2019-05-15 KS §90, 

beslutat att meddela positivt planbesked samt att uppdra åt planenheten att pröva planläggning för ett 

LSS-boende då kommunen gjort bedömningen att ett sådant behov finns i Hjärnarp. Därför behöver 

planändringen tillåta en större byggrätt än vad som finns inom området idag. 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 

 Plankartan förtydligas 

 Byggandets omfattning ändras. 

 Reglering av fastighetsstorlek läggs till. 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande trafikfrågor. 
 

NAMNLISTA 

Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till Söndrebalj 7:127, 2019-10-31 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Malin Haraldsson 
 
 

SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 13 november 2019. 
 
 
   
Helena Östling  Malin Haraldsson 
Planchef  Planarkitekt 
 

 
Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas 
endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning 
är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen 
är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter 
används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till 
Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm. 
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Ändring av detaljplan för Söndrebalj 
7:2, Hjärnarp, Ängelholms kommun  
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 13 november 2019. 
 
Efter samrådet kompletterades planhandlingarna vad gäller:  

• Plankartan förtydligas  
• Byggandets omfattning ändras.  
• Reglering av fastighetsstorlek läggs till.  
• Planbeskrivningen kompletteras gällande trafikfrågor. 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 15 november till och 
med 2 december 2019. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, 
på Hjärnarps bibliotek samt i stadshuset.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Räddningstjänsten, 2019-11-19 
 Länsstyrelsen, 2019-11-27 
 Lantmäteriet, 2019-11-27 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Trafikverket, 2019-11-25 
 NSR, 2019-12-02 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 
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MYNDIGHETER  
Länsstyrelsen, 2019-11-27 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 
§§ PBL. 
 
Kommentar:  
Noteras. 

 
Trafikverket, 2019-11-25 
I plankartan saknas reglering av högsta totalhöjd för byggnader. Trafikverket vidhåller att 
med avseende på att planområdet ligger inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats, 
som är av riksintresse, anser Trafikverket att det ska införas reglering för högsta totalhöjd 
för samtliga byggnader i plankartan, för att säkerställa att byggnader och andra föremål inte 
kommer i konflikt med luftfarten. Även utifrån att säkerställa att byggnader och andra 
föremål inte kommer i konflikt med järnvägens radio- och telekommunikationssystem 
anser Trafikverket att reglering av högsta totalhöjd ska införas i plankartan. 
 
Kommentar:  
Det anses inte vara nödvändigt att reglera totalhöjd i detaljplanen. Enligt Boverkets 
riktlinjer är totalhöjd ofta en alltför strikt bestämmelse att använda då den inte ger samma 
utrymme för flexibilitet som byggnadshöjd eller nockhöjd. I plan och bygglagen 4 kap 32§ 
står att en detaljplan inte heller får göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med 
hänsyn till syftet med planen. Detta innebär att det ska finnas rimliga skäl för att något ska 
regleras med bestämmelser i planen. En flyghinderanalys måste göras om höjden överstiger 20 
meter. Nockhöjden är reglerad till högst 8,5 meter i detaljplan 1035 och bestämmelsen 
kommer att fortsätta att gälla inom planområdet. Därmed kvarstår det 11,5 meter innan 
höjden för flyghinderanalys (20 meter) uppnås. Det bedöms inte som sannolikt att exempelvis 
skorstenar eller ventilationstrummor kommer att överstiga de resterande 11,5 metrarna. Om 
exploatören skulle vilja bygga en mast så är detta bygglovspliktigt och i så fall görs en 
flyghinderanalys i bygglovet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas tillräckliga skäl för att ange en totalhöjd på 
plankartan. 
 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2019-12-02 

 
 Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar 

allmän väg.  
 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta 
för källsortering.  

 
 Behöver renhållningsfordonet vända inne på fastigheten behöver en vändzon 

med en diameter på minst 18 meter finnas. 
 

 Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun.  
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Kommentar:  
Synpunkterna noteras, dock regleras inte frågorna i detaljplan utan är frågor för senare 
skeden.  

 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras inte utifrån synpunkterna som inkommit under 
granskningen.  

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Söndrebalj 7:127, 2019-10-31 

 

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Trafikverket, 2019-11-25 
  

BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Söndrebalj 7:127, 2019-10-31 
 Trafikverket, 2019-11-25 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Malin Haraldsson. 
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 4 december 2019. 
 
 
Helena Östling  Malin Haraldsson  
Planchef   Planarkitekt                
 
 
 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas 
endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning 
är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen 
är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter 
används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till 
Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 31 Dnr. KS 2020/81 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 
organisation för Försörjningsstöd och Arbetsmarknad

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2019 om budgetdirektiv för 2020-2022.  I detta beslut gavs 
även kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av 
Försörjningsstödenheten och Arbetsmarknadsenheten. Uppdraget skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019. Vid kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts 
sammanträde den 2 oktober 2019 beslutades om förlängd tid för uppdraget till den 1 februari 2020. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts beslut av den 2 oktober 2019, § 21 
Kommunstyrelsens beslut av den 17 maj 2019, § 102 

Föredragande tjänsteperson

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall samt ett tillägg om att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra 
den föreslagna förändringen. Robin Holmberg (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och 
Lars Nyander (S) instämmer

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna utredningen, samt

att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra den föreslagna förändringen

Beslutet ska expedieras till
Lärande och Familj 
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 Stadsjurist
 Eva Sturesson
 468086
 evs.sturesson2@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 
organisation för Försörjningsstöd och Arbetsmarknad 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2019 om budgetdirektiv för 2020-2022.  I detta beslut 
gavs även kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av 
Försörjningsstödenheten och Arbetsmarknadsenheten. Uppdraget skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019. Vid kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts 
sammanträde den 2 oktober 2019 beslutades om förlängd tid för uppdraget till den 1 februari 
2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande av den 31 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts beslut av den 2 oktober 2019, § 21 
Kommunstyrelsens beslut av den 17 maj 2019, § 102 

Utredning
Försörjningsstödenheten och Arbetsmarknadsenheten är idag verksamheter inom 
huvuduppdrag Lärande och Familj och båda svarar mot kommunstyrelsen. 

Förutsättningarna för en gemensam organisation är flera och har gjorts i många andra 
kommuner med ett gott resultat. Samarbetet mellan verksamheterna som finns idag är 
etablerat och utbyggt med en fungerande struktur och rutiner. Verksamheterna upprättar 
bland annat en gemensam verksamhetsplan med gemensamma mål. Genom det pågående 
arbetet med införande av robot och automatiserad handläggning av försörjningsstöd 
möjliggörs för personalen att arbeta på ett annat sätt med de individer som söker bistånd. 

Omvärldsbevakning
Hur en gemensam organisation kan se ut finns det exempel på i Helsingborgs stad. 
Där finns en arbetsmarknadsnämnd som ansvarar för bland annat arbetsmarknadsinsatser, 
kommunal vuxenutbildning, samordning av stadens mottagande av nyanlända, operativa 
näringslivsfrågor baserad på arbetsmarknadspolitiska initiativ, uppgifter i enlighet med 

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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socialtjänstlagen för personer i behov av bistånd samt dödsboanmälan. Dess inriktning är att 
invånare i Helsingborg ska få arbete och försörja sig själva. 
Verksamhetsidén är att alla vuxna invånare utifrån sin förmåga är delaktiga i arbetslivet 
och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha individen i 
fokus och de ska underlätta invånares valfrihet för ett vuxenliv i arbete. 
Arbetsmarknadsförvaltningen består av verksamheterna arbetsmarknad, ekonomiskt 
bistånd och vuxenutbildning. För att nå målet arbetar de utifrån olika arbetsmarknadsåtgärder 
samt utbildning för vuxna utöver att de hanterar försörjningsstödet. Verksamheterna arbetar 
tillsammans på ett processinriktat arbetssätt med invånaren i fokus.

Förslag till organisation
I en gemensam organisation med ett processinriktat arbetssätt blir det ”en väg in för 
medborgaren ”. 
Arbetsmarknadsenhetens uppgift blir att kartlägga och hjälpa medborgaren till den insats som 
denne behöver.  Försörjningsstödsenheten blir ett verktyg bland andra på vägen för att bli 
självförsörjande istället för att som idag vara en huvudinsats.  En gemensam organisation 
medför att alla insatser finns under samma tak och redan vid en första kontakt skulle det 
komma att finnas en naturlig samverkan mellan de olika insatserna. Samarbetet mot övriga 
myndigheter underlättas också om det bara finns en ”kommunal motpart”. 

 Samlad bedömning

Det finns inga formella hinder för att genomföra denna organisation i Ängelholm. 
Grundförutsättningar finns redan då båda verksamheterna tillhör samma huvuduppdrag och 
samma nämnd.  En gemensam organisation blir en justering där befintlig personal kommer att 
genomföra samma arbete som idag, under en och samma chef.  

De faktorer som särskilt måste beaktas vid en eventuell förändring handlar primärt om de 
individer som saknar förutsättningar för att kunna komma ut i arbetslivet och bli 
självförsörjande. I de fallen är det viktigt att kompetensen avseende utredningarna för att 
erhålla försörjningsstöd, samt att samarbetet med IFO- delen inom Socialtjänsten bibehålles 
trots en eventuell annan fysisk placering avseende Försörjningsstödet. 

I övrigt så måste det nära samarbetet mellan IFO och försörjningsstöd fortgå för att hantera 
de ”hemmaplanslösningar” som finns i Ängelholms kommun. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna utredningen 

_____

Lilian Eriksson Eva Sturesson 
Kommundirektör Stadsjurist

Beslutet expedieras till:
Lärande och Familj 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 32 Dnr. KS 2020/77 

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet 
i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
En överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet träffades mellan kommunen 
och polisen 2014. Överenskommelsen om samverkan uppdaterades 2016, med en giltighetstid på en 
mandatperiod. Det innebär att det är tid för en revidering. Därför har en ny överenskommelse om 
samverkan mellan kommunen och polisen nu tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att öka 
tryggheten och säkerheten för alla i Ängelholms kommun. Den redovisar vilka huvudområden 
kommunen och polisen ska fokusera på, redogör för befintlig plan och handlingsplan för trygghet 
och säkerhet samt beskriver samverkansorganisationen mellan kommunen och polisen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Ängelholms 
kommun, daterad 30 januari 2020.
Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun, daterad 30 
januari 2020.

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall. Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD) 
instämmer

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

att godkänna framtagen överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i 
Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab, Lena Åström.
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 Chefsstrateg
 Lena Åström
 0431-468152
 lena.astrom@engelholm.se Kommunstyrelsen

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i 
Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
En överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet träffades mellan 
kommunen och polisen 2014. Överenskommelsen om samverkan uppdaterades 2016, med en 
giltighetstid på en mandatperiod. Det innebär att det är tid för en revidering. Därför har en ny 
överenskommelse om samverkan mellan kommunen och polisen nu tagits fram. Syftet med 
överenskommelsen är att öka tryggheten och säkerheten för alla i Ängelholms kommun. Den 
redovisar vilka huvudområden kommunen och polisen ska fokusera på, redogör för befintlig 
plan och handlingsplan för trygghet och säkerhet samt beskriver samverkansorganisationen 
mellan kommunen och polisen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i 
Ängelholms kommun, daterad 30 januari 2020.
Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun, 
daterad 30 januari 2020.

Utredning
Revideringen av överenskommelsen om samverkan diskuterades på en workshop om 
medborgarlöften mellan polisen och kommunen den 23 januari 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår besluta:

att godkänna framtagen överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i 
Ängelholms kommun.
_____

Lilian Eriksson Lena Åström
Kommundirektör Chefsstrateg
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Beslutet expedieras till:
Kommundirektörens stab, Lena Åström.
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2020/77 

Överenskommelse om samverkan  
för ökad trygghet och säkerhet  

i Ängelholms kommun 

 Parter 
 Ängelholms kommun, Östra vägen 2, 262 80 ÄNGELHOLM, nedan kallad kommunen. 
 

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Ängelholm, Polisgatan 2, 262 79 ÄNGELHOLM,  
nedan kallad polisen. 

 
 Bakgrund 

Kommunen och polisen tecknade en överenskommelse om samverkan för 2014. Den  
uppdaterades 2016. Denna nya överenskommelse om samverkan ersätter den tidigare 
överenskommelsen från 2016. 

 
 Syfte 

Syftet med överenskommelsen är att öka tryggheten och säkerheten för alla i Ängelholms 
kommun. För att genomföra detta krävs ett samarbete över organisations- och myndighets-
gränser. Redan idag sker samarbete mellan kommun och polis inom flera områden.  
 
Överenskommelsen avser att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna. 
Utifrån en gemensam målbild och arbete i projektform ska konkreta åtgärder genomföras 
för att öka tryggheten och säkerheten samt minska brottsligheten.  
 
Huvudområden 
Inom ramen för denna överenskommelse ska kommunen och polisen gemensamt fokusera 
arbetet kring följande huvudområden: 

 
• Brottsförebyggande insatser. 
• ANDTS-förebyggande insatser (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel). 
• Säkerhets- och trygghetsskapande insatser. 
 

Dessa insatser ska leda till en god service till medborgarna.  
 
Regelbundna möten ska ske mellan kommun och polis, för att säkerställa en kontinuerlig 
öppen dialog och samverkan.  
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Plan samt handlingsplan för trygghet och säkerhet 
Ängelholms kommun har en plan för trygghet och säkerhet 2018-2028. Syftet med planen 
är att Ängelholms kommun ska vara en trygg och säker plats att arbeta, besöka och bo i.  
Ängelholms kommun har även en handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2021, som 
ska säkra utförandet av planen. Kommunen och polisen ska arbeta och samverka för att 
genomföra dessa styrdokument.  

 
Uppföljning 
Uppföljning av handlingsplanen ska ske årligen. Uppföljningen ska ske av den taktiska 
nivån och återrapporteras via den strategiska nivån till kommunstyrelsen.  
 
Samverkansorganisation 
Strategisk nivå 
På strategisk nivå ska samverkan ske på ledningsnivå. Den strategiska nivån utgör en 
styrgrupp för samverkan. På denna nivå avser samverkan långsiktiga samt strategiska mål 
och satsningar. 
 
Taktisk nivå 
På taktisk nivå ska samverkan ske på tjänstepersonsnivå. På denna nivå sker framtagande 
av handlingsplaner, uppföljning, ledning av olika grupper och samverkan med berörda. 
 
Operativ nivå 
På operativ nivå ska samverkan ske på tjänstepersonsnivå, med tillfälliga grupper och 
projekt av olika slag. På denna nivå genomförs handlingsplanerna.  
 
Giltighet 
Överenskommelsen gäller en mandatperiod från det datum överenskommelsen 
undertecknats. Överenskommelsen ska revideras en gång per mandatperiod. 

_______________________________ 
 
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit 
ett vardera. 
 
Ängelholm 2020-  Ängelholm 2020- 
Ängelholms kommun  Lokalpolisområde Ängelholm 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Robin Holmberg  Karim Ottosson 
Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 33 Dnr. KS 2020/80 

Svar på revisionsrapport om granskning av färdtjänst

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har tillsammans med revisorerna i Region Skåne genomfört granskning av 
färdtjänsten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig 
färdtjänst i de kommuner som överlåtit uppgiften till Region Skåne.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2020
Revisionsrapport – Granskning av färdtjänst daterat den 22 januari 2020
Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i de tolv deltagande kommunerna, daterad januari 2020

Yrkanden 
Lars Nyander yrkar bifall samt tillägg att ordföranden får i uppdrag att återkoppla till revisionens 
ordförande i Region Skåne. Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) 
instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

att ordföranden får i uppdrag att återkoppla till revisionens ordförande i Region Skåne.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på revisionens kommentarer,

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att senast den 31 maj 2020 återkomma till 
kommunstyrelsen med en åtgärdsplan.

Beslutet ska expedieras till
Kommunrevisionen
Samhällsbyggnadsnämnden
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 Planeringschef
 Henrik Sanden
 0431-46 80 90
 henrik.sanden@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Svar på revisionsrapport om granskning av färdtjänst

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har tillsammans med revisorerna i Region Skåne genomfört granskning av 
färdtjänsten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig 
färdtjänst i de kommuner som överlåtit uppgiften till Region Skåne.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2020
Revisionsrapport – Granskning av färdtjänst daterat den 22 januari 2020
Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i de tolv deltagande kommunerna, daterad januari 2020

Utredning
Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen med kommentarer och tidsatta åtgärder 
senast till 2020-03-31:

 att kommunstyrelsen tydliggör vilken nämnd som bär ansvaret för färdtjänstfrågorna.
 att kommunstyrelsen säkerställer att en kontaktperson tillsätts.
 att kommunstyrelsen säkerställer en god intern kontroll, adekvat styrning och en god 

hushållning av resurser inom den ansvariga nämnden.

Bedömning
I revisionsrapporten bedöms kundnöjdheten med färdtjänsten vara god, och att den befintliga 
överenskommelsen mellan kommunen och Region Skåne är tydlig. Däremot anger rapporten att 
ansvarsfördelningen inom kommunen är otydlig, att kontaktperson gentemot Skånetrafiken saknas 
och att ansvarsfördelningen enligt överenskommelsen inte verkar efterlevas.

Det finns tyvärr flera allvarliga brister i själva rapporten som inte kan beskrivas som annat än mycket 
anmärkningsvärda. Revisionen påtalar under avsnittet 4.1.1 Iakttagelser att det har varit mycket svårt 
att identifiera vem som är kontaktperson för färdtjänsten i Ängelholms kommun. 
Kommundirektören påstås mena en sak, men denne har inte ens intervjuats i granskningen. 
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Det är än mer uppseendeväckande att det i rapporten påstås att granskningen utan framgång har 
sökt den jurist som utformat remissvaret (till överenskommelsen). Projektledaren har själv via e-post 
meddelat kommunrevisionens ordförande att kommunens stadsjurist bistår granskningen med hjälp. 
Påståendet framstår därför inte som något annat än ett rent påhitt. Detta, tillsammans med 
kommundirektörens påstådda uttalande, är än mer graverande då sakgranskning av respektive del 
enligt rapporten ska ha möjliggjorts för berörda respondenter. Det är uppenbart att så inte har varit 
fallet.

Revisionen har valt att granska, till synes som enda dokument från Ängelholms kommun, en motion 
från 2013 med tillhörande utredning. Ängelholms kommun har sedan motionen behandlades 
genomgått två betydande politiska omorganisationer och senast i december 2018 fattade 
kommunfullmäktige beslut om nya nämnder för mandatperioden. Att revisionen har valt att inte 
granska gällande reglementen är en mycket allvarlig brist som aldrig skulle passerat kvalitetssäkringen 
i en utredning till kommunstyrelsen i Ängelholms kommun.

Svar
Rapporten visar att brukarna av färdtjänst är nöjda och att färdtjänsten som tillhandahålls fungerar 
ändamålsenligt. Vad revisionen bedömer vara allvarliga brister är i huvudsak att Ängelholms 
kommun inte har representerats på möten. Detta är en brist, men inte en allvarlig sådan. 

I Samhällsbyggnadsnämndens reglemente framgår att nämnden är ansvarig för Kommunens 
kollektivtrafikfrågor, inklusive intressebevakning enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Vilken 
nämnd i Ängelholms kommun som bär ansvaret för färdtjänstfrågorna alltså tydligt reglerat. 

Trots att granskningen är behäftat med så allvarliga metodologiska svagheter framgår det att 
Ängelholms kommun behöver vidta åtgärder i ärendet.

 Samhällsbyggnadsnämnden bör inleda arbetet med att skapa en struktur för hur kommunen 
kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

 Granskningen påvisar brister i deltagande i de råd där kommunerna och regionen ska föra 
dialog om färdtjänsten, och det saknas också utsedda kontaktpersoner. Kunskapsnivån 
behöver höjas såväl generellt som vad gäller kommunens åtaganden enligt 
överenskommelsen.  Samhällsbyggnadsnämnden, i egenskap av ansvarig nämnd, bör 
omgående åtgärda detta.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på revisionens kommentarer,

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att senast den 31 maj 2020 återkomma till 
kommunstyrelsen med en åtgärdsplan.

_____

Lilian Eriksson Henrik Sandén
Kommundirektör Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Revisionsrapport - Granskning av färdtjänst

Kommunrevisionen har tillsammans med revisorerna i Region Skåne 
genomfört granskning av färdtjänsten. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i de kommuner som 
överlåtit uppgiften till Region Skåne. 

I granskningen görs bedömningen att färdtjänsten i kommunen inte fungerar mot 
bakgrund av att det finns allvarliga brister i kommunens ageranden.  Bedömningen har 
skett utifrån följande iakttagelser:

 Kommunen inte har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen - 
granskningen visar att det saknas en fungerande intern kommunikation 
samt att det råder stora oklarheter kring vilken förvaltning och vilken 
nämnd som bär det faktiska ansvaret för färdtjänsten. Det har inte utsetts 
någon särskild kontaktperson mot Skånetrafiken. 

 Kommunen verkar inte för att följa ansvarsfördelningen vilket leder till 
allvarliga brister då kommunen följaktligen inte kan utkräva ansvar från 
Skånetrafiken och inte heller kan verka för att färdtjänsten utförs 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

I övrigt görs bedömningen i rapporten att överenskommelsen mellan Region 
Skåne och Ängelholms kommun är tydlig och att den konkret anger vem som 
bär vilket ansvar. Noterbart är att granskningen visar att kundnöjdheten är god 
och att kunderna upplever att färdtjänsten fungerar tillfredsställande.

Revisorerna har i samband med granskningen gjorts uppmärksamma på att det 
är samhällsbyggnadsnämnden som i nuläget har budgetansvar för färdtjänsten.
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Med anledning av de rekommendationer som framförts i granskningen kopplat 
till färdtjänsten, önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen med 
kommentarer och tidsatta åtgärder senast till 2020-03-31:

 att kommunstyrelsen tydliggör vilken nämnd som bär ansvaret för 
färdtjänstfrågorna.

 att kommunstyrelsen säkerställer att en kontaktperson tillsätts.
 att kommunstyrelsen säkerställer en god intern kontroll, adekvat styrning 

och en god hushållning av resurser inom den ansvariga nämnden.

Ängelholms kommuns revisorer

Bengt Sävström 
Sammankallande kommunrevisionen
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Granskning av färdtjänst

Ängelholms kommun

Granskning av färdtjänst i 
Region Skåne och i de tolv 
deltagande kommunerna

Januari 2020

Ulrike Deppert
Nils Rydmarker
Elina Sonnerstam 
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1 Sammanfattning 

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB att göra en granskning 
av färdtjänst. Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i 
tolv kommuner som överlåtit uppgiften till Region Skåne. Denna rapport omfattar Ängelholms 
kommun och granskningen avser kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för 
omsorg och stöd. 

Den övergripande revisionsfrågan och fyra delfrågor har besvarats genom dokumentstudier, 
semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till ledamöter i nämnden. Granskningen har genomförts 
mellan september 2019 och december 2019.

Övergripande bedömning:

Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Ängelholms kommun som överlåtit uppgiften till Region 
Skåne?

Helseplan delar upp sin bedömning i två delar:

1. Helseplan bedömer att färdtjänsten i Ängelholms kommun fungerar ändamålsenligt på så 
sätt att själva tjänsten som tillhandahålls av Skånetrafiken är ändamålsenlig.

Bedömningen motiveras av att överenskommelsen mellan Region Skåne och Ängelholms kommun är 
tydlig och konkret anger vem som bär vilket ansvar. Den ekonomiska modellen i överenskommelsen 
tydliggör vilka kostnader som kommunen ska betala. Kundnöjdheten är god vad avser själva tjänsten 
och kunderna upplever att färdtjänsten fungerar tillfredsställande. 

2. Helseplan bedömer att färdtjänsten i Ängelholms kommun inte fungerar ändamålsenligt på 
så sätt att det finns allvarliga brister i kommunens ageranden. 

Bedömningen motiveras av att Ängelholms kommun inte har fullgjort sitt ansvar enligt 
överenskommelsen. Det finns en allvarlig risk med att Ängelholms kommun inte har kontroll över 
utgifterna och inte aktivt arbetar med att påverka Skånetrafiken och den egna verksamheten för att 
sänka dessa. Ängelholms kommun verkar inte för att följa ansvarsfördelningen vilket leder till 
allvarliga brister då kommunen följaktligen inte kan utkräva ansvar från Skånetrafiken och inte heller 
kan verka för att färdtjänsten utförs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Helseplan vill lyfta till revisorerna i Ängelholms kommun att omgående utkräva svar från 
kommunstyrelsen. 
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Bedömning av enskilda revisionsfrågor:

1. Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för 
information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för dialog med 
Region Skåne)

Vår bedömning är att Ängelholms kommun inte har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. 
Det saknas en fungerande intern kommunikation. Det är en allvarlig brist att ingen kontaktperson har 
utsetts gentemot Skånetrafiken och att det råder så stora oklarheter kring vilken förvaltning och 
vilken nämnd som bär det faktiska ansvaret för färdtjänsten. Det är också oroande att den förvaltning 
som bär kostnaderna troligen inte ligger under den nämnd som ansvarar för färdtjänstfrågorna. Det 
finns en allvarlig risk med att Ängelholms kommun inte har kontroll över utgifterna och inte aktivt 
arbetar med att påverka Skånetrafiken och den egna verksamheten för att sänka dessa.

2. Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och fungerande i praktiken?

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Ängelholms kommun är tydlig. 
Överenskommelsen har en tydlig uppdelning som visar vad Region Skåne respektive kommunen ska 
ansvara för. Vi bedömer däremot att ansvarsfördelningen inte fungerar i praktiken för Ängelholms 
kommun vilket leder till allvarliga brister då kommunen följaktligen inte kan utkräva ansvar från 
Skånetrafiken och inte heller kan verka för att färdtjänsten utförs kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt.

3. Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar tillfredsställande?

Skånetrafiken har tillhandahållit statistisk över kundnöjdheten. Baserat på det statistiska underlaget 
bedömer vi att kunderna till stor del är nöjda och upplever att färdtjänsten i Ängelholms kommun 
fungerar tillfredsställande. 

4. Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i 
kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka 
kostnader som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka delar 
den har möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att 
underlag för uppföljning tillhandahålls av Skånetrafiken i enlighet med överenskommelsen. Vi 
bedömer att Ängelholms kommun brister i att använda underlaget för säkerställande av att 
färdtjänsten utförs ändamålsenligt samt att förbättringsåtgärder genomförs vid behov. Särskilt 
allvarligt är det att det råder oklarheter kring vilken förvaltning som bär det övergripande ansvaret 
för färdtjänsten samt om densamma även bär kostnadsansvaret. 
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Rekommendationer:

Det är kommunstyrelsens uppgift att genom sin uppsiktsplikt tydliggöra vem som bär ansvaret för 
färdtjänstfrågorna och tillse att det finns en fungerande styrning utifrån bland annat ekonomiska, 
demografiska och sociala aspekter samt att kommunen uppfyller det ansvar som har ålagts dem i 
enlighet med överenskommelsen. Kommunstyrelsen har inte ingått i denna granskning men eftersom 
ansvaret är så otydligt rekommenderar Helseplan:

 att kommunstyrelsen omgående utser en ansvarig nämnd som bär det totala ansvaret för 
färdtjänstfrågorna inklusive kostnadsansvaret. 

 att kommunstyrelsen omgående säkerställer att en kontaktperson tillsätts samt att 
kontaktuppgifter till ansvarig nämnd samt kontaktperson meddelas Skånetrafiken. 

 att kommunstyrelsen säkerställer en hög kunskapsnivå om färdtjänstrelaterade frågor hos 
ledamöterna i den nämnd som utses för att kunna säkra en god styrning och hushållning av 
resurser inom detta område.

 att kommunstyrelsen säkerställer att den utsedda nämnden och kontaktpersonen omgående 
sätter sig in i ansvarsfördelningen och arbetar med att uppfylla kommunens ansvar. 

 att den ansvariga nämnden skapar en struktur för hur kommunen kan arbeta med 
kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls år 2022.
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2 Inledning

Enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst ansvarar kommunen för att 
kommuninvånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst tillgodoses. Såväl färdtjänst som 
riksfärdtjänst är en del av kollektivtrafiken och kommunen får, efter särskild överenskommelse, 
överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Sammanlagt 24 av 33 
kommuner i Skåne har överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till Region Skåne.

Överenskommelsen är uppdaterad från och med 2019. Flertalet kommuner har i sina remissvar 
uttryckt missnöje mot den tjänst som de köper av Region Skåne. Detta på grund av de föreslagna 
kostnadsökningarna och upplevda kvalitetsbrister i tjänsterna.

2.1. Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i tolv kommuner 
som överlåtit uppgiften till Region Skåne. Denna rapport omfattar Ängelholms kommun och 
granskningen avser kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för omsorg och 
stöd. 

Det bör noteras att en granskning av Region Skånes roll har genomförts parallellt med syfte att 
bedöma om Region Skåne bedriver en ändamålsenlig färdtjänst för de kommuner som överlåtit 
uppgiften till Regionen. Granskningen redovisas i en separat rapport. 

2.2. Revisionsfrågor 

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är:

Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Ängelholms kommun som överlåtit uppgiften till Region 
Skåne?

Den övergripande revisionsfrågan är nedbruten i fyra delfrågor: 

1. Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för 
information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för dialog med 
Region Skåne)

2. Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och fungerande i 
praktiken?

3. Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar tillfredsställande?
4. Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i 

kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?

2.3. Revisionskriterier

Främst har följande bedömningskriterier utgjort grunden för revisionens analyser och 
rekommendationer: 
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 Kommunallag (2017:725)
 Lag (1997:736) om färdtjänst
 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och 

riksfärdtjänstlag 2019 samt tillhörande remissvar i förarbetet

2.4. Metod

Granskningsarbetet har genomförts med stöd av nedanstående metoder.

2.4.1. Dokumentgranskning

Helseplan har granskat styrande och redovisande dokument. Dokument som inkluderats i 
dokumentgranskningen är:

 Protokoll och beslut från kollektivtrafiknämnden i Region Skåne
 Verksamhetsuppföljning 
 Avvikelserapportering
 Kundnöjdhetsundersökningar
 Rutiner och riktlinjer för Skånetrafikens beställningscentral, trafikledning och 

handläggning
 Motion och tillhörande underlag om att återta färdtjänsten i egen regi
 Minnesanteckningar från samråd
 Sändlistor för e-postutskick

Inom ramen för dokumentgranskningen har även statistik samlats in som omfattar framförallt 
resvanor och kundnöjdhet. 

2.4.2. Semistrukturerade djupintervjuer

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Sammanlagt har åtta 
intervjuer genomförts med enhetschef för färdtjänst, trafikutvecklare, controller samt 
verksamhetsutvecklare inom kvalitet vid Skånetrafiken, trafikdirektör i Region Skåne och tjänsteman i 
kommunens förvaltning. 

2.4.3. Enkät

En enkät har digitalt skickats ut till ordförande och samtliga vice ordförande i ansvarig styrelse eller 
nämnd inom respektive kommun samt till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. I Ängelholms 
kommun har enkäten skickats ut till samtliga ordförande och vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden samt nämnden för omsorg och stöd. Totalt skickades enkäten till sex 
personer varav fem har besvarat den. Anledningen till att enkäten har skickats ut till båda 
nämnderna är att det för denna granskning inte är tydligt vilken nämnd som faktiskt ansvarar för 
färdtjänstfrågorna. 



8

2.5. Projektorganisation

Projektledare från revisionskontoret i Region Skåne var Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal 
revisor. Kontaktperson från revisorskollegiet var ordförande Louise Rehn Winsborg och vice 
ordförande Lars-Erik Lövdén. Från Helseplan var Ulrike Deppert projektledare och Elina Sonnerstam 
och Nils Rydmarker konsulter. Expert var Bengt Andersson och kvalitetssäkringen gjordes av Niklas 
Källberg. Sakgranskning av respektive del har möjliggjorts för berörda respondenter. Granskningen 
genomfördes under perioden september 2019 till december 2019.

3 Bakgrund och nuläge

3.1. Bakgrund

Färdtjänst är enligt 1 § lagen (1997:736) om färdtjänst, FtjL, särskilt anordnade transporter för 
personer med funktionshinder. Syftet med färdtjänst är att säkerställa möjligheten för samtliga 
personer att färdas kollektivt. Det innebär att en resa med färdtjänst kan ta lika lång tid som en 
kollektiv resa med exempelvis buss. Vid färdtjänstresor reser passagerare tillsammans precis som i 
kollektivtrafiken. Färdtjänstresor är så kallad anropsstyrd trafik vilket betyder att de inte utförs enligt 
en fast tidtabell utan beställs i förväg hos Skånetrafikens beställningscentral. 

Riksfärdtjänst är benämningen för transport som sträcker sig över kommungränsen. Skånetrafikens 
färdtjänstområde omfattar hela Skåne och resenären kan dessutom resa till och från Laholms, 
Markaryds, Älmhults, Olofströms respektive Sölvesborgs kommuner. Det betyder att Skånetrafiken 
erbjuder ett större färdtjänstområde än det som utgörs av resenärens kommun. Detta gör att 
riksfärdtjänst inte blir aktuellt vid resor inom Skåne län eller till de angränsande kommuner som 
nämns ovan. 

Det krävs ett färdtjänsttillstånd för att resa med färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett färdtjänsttillstånd 
ska ges till den som har ”väsentliga svårigheter” att resa med allmänna kommunikationer. En 
individuell behovsprövning ligger till grund för ett beslut. Samtliga kommuner som har överlåtit 
färdtjänsten till Region Skåne har även överlåtit tillståndsprövningen och myndighetsutövningen till 
Skånetrafiken. För att göra en resa med riksfärdtjänst, det vill säga resa utanför Skånetrafikens 
betjäningsområde, behöver resenären ansöka särskilt om detta. 

Den individ som är beviljad färdtjänst får ett särskilt serviceresekort. Kortet gäller för resor med 
färdtjänst och ger även fria resor med bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken inom Region 
Skåne. Det finns en tydlig prislista för de resor som görs med färdtjänst och resan faktureras i 
efterhand. Rabatterade priser finns för personer under 18 år. Likaså specificerar förordning 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst individens kostnader för resor utanför 
kommunen. Eftersom Skånetrafiken erbjuder färdtjänst inom hela sitt betjäningsområde betyder 
riksfärdtjänst för kunder i Region Skåne resor utanför länet och utanför de angränsande 
kommunerna som nämns ovan.
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Överenskommelsen mellan Region Skåne och de 24 kommunerna uppdaterades 2019. I 
överenskommelsen anges att kommunens bidrag ska motsvara de faktiska kostnaderna för 
färdtjänsten i den egna kommunen samt att utvecklingen av färdtjänsten ska vara en gemensam 
angelägenhet för Region Skåne och kommunerna. Parterna ska utveckla en fördjupad dialog om 
färdtjänstens långsiktiga utveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för en verksamhet av 
högsta kvalitet. Vidare regleras i överenskommelsen ansvarsområden samt former för dialog och 
uppföljning respektive ersättning och betalning. Tabell 1 anger de olika ansvarsområdena som åläggs 
Region Skåne respektive den enskilda kommunen.

Tabell 1 - Ansvarsområden enligt överenskommelsen.

 Ansvarsområden enligt överenskommelsen

Region Skåne Kommun

Ta fram och fastställa regelverk, resevillkor och 
egenavgifter.

Utse en kontaktperson för färdtjänst i 
kommunen som har det övergripande ansvaret 
för kommunens kontakt med Region 
Skåne/Skånetrafiken i färdtjänstfrågor. 

Ansökningar om tillstånd för färdtjänst 
respektive riksfärdtjänst bereds, prövas och 
beslutas enligt förutsättningarna i 
färdtjänstlagen respektive riksfärdtjänstlagen 
och antaget regelverk.

Se till att berörda verksamheter inom 
kommunen är väl införstådda med och insatta i 
Region Skånes regelverk, resevillkor och 
tillämpningsanvisningar för färdtjänst. 

Avgifter (egenavgifter) tas ut enligt fastställda 
grunder.

Informera Region Skåne/Skånetrafiken i frågor 
av betydelse för färdtjänstverksamheten. 

Upphandla, kontraktera och samordna 
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Medverka i de samrådsmöten som Region 
Skåne kallar till.

Både upphandlad verksamhet och verksamhet i 
egen regi följs upp regelbundet med fokus på 
kundkvalitet.

Se till att den nationella vägdatabasen är 
uppdaterad med den information som 
Kommunen ansvarar för och som Region Skåne 
behöver för att kunna utföra färdtjänst i 
kommunen. 

Redovisa utvalda nyckeltal på kommunnivå 
halvårsvis.

Delta i Region Skånes tillgänglighetsarbete 
genom att verka för att skapa framkomlighet för 
kollektivtrafiken. 

Informera Kommunen i frågor av betydelse för 
överenskommelsen.

Se till att de lokala handikappråden eller 
motsvarande utser två representanter att delta 
i Region Skånes kundråd för Serviceresor. 

Kalla till och genomföra politiska 
samrådsmöten, minst två gånger per år.
Kalla till och genomföra samrådsmöten på 
tjänstemannanivå, minst två gånger per år. 
Kalla till och genomföra kundrådsmöten minst 
två gånger per år. 
Informera kommunen om kundrådsmöten samt 
delge kommunen minnesanteckningar från 
mötena. 
Informera Kommunens berörda verksamheter 
om regelverk, resevillkor och 
tillämpningsanvisningar. 
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3.2. Nuläge

Ängelholms kommun (hädanefter Ängelholm) ligger i nordvästra Skåne och har 42 131 invånare (SCB 
2018). Ängelholm överlät ansvaret för att utföra färdtjänsten i kommunen till Region Skåne år 2008. 
År 2013 lades en motion från Engelholms Partiet om att återta färdtjänsten i egen regi. Orsaken som 
angavs i motionen var att kunderna i kommunen hade drabbats av stora olägenheter, bland annat 
genom uteblivna eller försenade transporter, beställningscentralens begränsade kunskaper i svenska 
språket samt långa väntetider i telefon. Motionens syfte var att återgå till att kommunerna i 
nordvästra Skåne återigen tillsammans skulle ha huvudmannaskapet för färdtjänsten. Innan 2008 
hade dessa kommuner en gemensam beställningscentral och gemensamt upphandlade 
transportörer. Kommunfullmäktiga avslog motionen med hänvisning till att en utbrytning från Region 
Skåne och övergång till ny driftsform skulle medföra risker för nya problem. Som fördel med att 
behålla Skånetrafiken som huvudman nämndes också möjligheten till samordning av 
färdtjänstverksamheten med den allmänna kollektivtrafiken.

I remissvaret till överenskommelsen mellan Region Skåne och de 24 kommunerna ställde sig 
Ängelholm bakom det gemensamma yttrandet från kommunerna i den så kallade Familjen 
Helsingborg. Där lyftes framförallt frågor kring avsaknad av skrivningar som visar att Skånetrafiken 
ska arbeta med kostnadseffektiva lösningar samt frågor om hur Skånetrafiken kan utföra tjänsten på 
ett sätt som håller kommunens kostnader nere. I remissvaret beskrevs också vikten av att 
Skånetrafiken tillhandahåller statistik på kommunnivå för att inom kommunen såväl som mellan 
kommunen och Skånetrafiken skapa en fungerande dialog kring hur kostnader och resvanor kan 
påverkas. Då kostnaderna erläggs som förskottsbetalningar blir det särskilt viktigt att det finns en 
tydlig transparens i redovisningen avseende kostnader för respektive kommun. Sammanfattningsvis 
bedömdes att kommunens påverkansmöjligheter avseende kostnader, kvalitet och utveckling av 
tjänsten var små men att intentionen med överenskommelsen var god. 

Skånetrafiken har bland annat utifrån remissvaret från Familjen Helsingborg gjort revideringar i 
överenskommelsen och tydliggjort när statistik på kommunnivå ska tillhandahållas samt vilka 
områden som ska ingå i de kostnader som respektive kommun bär. Däremot har inget explicit 
effektiviseringskrav lagts till. Skånetrafiken menar också att kommunerna underskattar möjligheterna 
att påverka sina egna kostnader samt uppmanar dem att nyttja möjligheterna till dialog i existerande 
samverkansforum. 

Nettokostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ängelholm uppgick till 4 855 000 kronor under 
2018. Statistiken kommer från myndigheten Trafikanalys och bygger på undersökningar av samtliga 
kommuner i landet. Ängelholm erbjuder gratis kollektivtrafikresor inom Region Skåne för personer 
över 75 år.

Nedan redovisas statistik avseende färdtjänst i Ängelholm i relation till de elva övriga granskade 
kommunerna samt Region Skåne och Riket. Samtliga data kommer från Trafikanalys och redovisas för 
2018. Undantaget är data för Svedala i figur 1 som kommer från Svedala kommun. I Ängelholm finns 
909 personer med färdtjänsttillstånd vilket ger 22 personer med färdtjänsttillstånd per 1 000 av 
befolkningen, se figur 1. Detta är bland de lägsta siffrorna i jämförelse med övriga kommuner samt 
även lägre än genomsnittet i Region Skåne (26) och i Riket (31). Ängelholm visar också ett lågt antal 
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enkelresor per person med färdtjänsttillstånd (18) vilket är cirka hälften så många som för Riket (35) 
och cirka en tredjedel av genomsnittet i Region Skåne (50), se figur 2. Under 2018 gjordes 
sammanlagt 16 695 enkelresor med färdtjänst.

Figur 1 - Antal personer med färdtjänsttillstånd per 1 000 av befolkningen. Källa: Trafikanalys.

Figur 2 - Antal enkelresor per person med färdtjänsttillstånd. Källa: Trafikanalys.
*Svedala har inte kunnat redovisa data.

I Ängelholm har 71 procent av de personer som innehar färdtjänsttillstånd nyttjat färdtjänsten, se 
figur 3. Detta är näst lägst av de granskade kommuner samt läge än Region Skåne (82 procent) och 
Riket (75 procent). Samtidigt nyttjar kunderna i Ängelholm riksfärdtjänsten mer än vad kunderna i de 
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flesta övriga kommunerna gör. Totalt 13 personer i Ängelholm nyttjade riksfärdtjänsten under 2018 
och 3 enkelresor gjordes per person som nyttjade riksfärdtjänsten, se figur 4.

Figur 3 - Andel av de med färdtjänsttillstånd som har nyttjat färdtjänsten. Källa: Trafikanalys.
*Svedala har inte kunnat redovisa data.

Figur 4 - Nyttjande av riksfärdtjänst. Källa: Trafikanalys. 
*Åstorp och Skurup saknar statistiskt underlag.
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4 Iakttagelser, bedömning och rekommendationer

4.1. Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen

Detta avsnitt besvarar fråga 1: ”Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland 
annat ansvaret för information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för 
dialog med Region Skåne)”.

4.1.1. Iakttagelser

Granskningen har haft markanta svårigheter med att identifiera vem som är kontaktperson för 
färdtjänsten i Ängelholm. Utmaningen har varit mycket större än i de andra kommunerna och 
granskningen har inte hittat den tjänsteman som ansvarar för frågorna. Den tjänsteman som 
attesterar fakturorna från Skånetrafiken finns i samhällsförvaltningen. Samtidigt menar 
kommundirektören att det är nämnden för omsorg och stöd som ansvarar för färdtjänsten. Detta 
betyder att ansvarig nämnd inte bär kostnadsansvaret. Granskningen har också utan framgång sökt 
den jurist som har medverkat till att utforma remissvaret och som är verksam i Ängelholm. 

I intervjuer med representanter för Skånetrafiken framkommer att Skånetrafiken upplever att den 
interna kommunikationen inom respektive kommun oftast inte fungerar. Granskningen iakttar att 
detta i hög grad överensstämmer med den bild som ges vid såväl sökandet efter ansvarig tjänsteman 
som granskningen av dokumentstudierna. Ingen tjänsteman från Ängelholm har deltagit i något av de 
tre senaste tjänstemannaråden som Skånetrafiken har kallat till. Det finns inte heller någon 
namngiven person från Ängelholm på den sändlista som Skånetrafiken använder för att kalla till 
råden och i anslutning till dessa skicka ut minnesanteckningar. Enligt överenskommelsen ska 
kommunen meddela Skånetrafiken vem som är kontaktperson. Den statistik som Skånetrafiken 
tillhandhåller enligt överenskommelsen skickas till kommunens organisationsbrevlåda 
(info@engelholm.se). 

Ingen av ledamöterna som har besvarat enkäten upplever att de får löpande information om hur 
färdtjänsten utförs i Region Skåne eller i kommunen. Enkäten visar också tydligt att ledamöterna inte 
har någon insyn i hur överenskommelsen är sammansatt och vilka krav som ställs på Region Skåne 
respektive kommunen. Fyra av fem respondenter upplever därtill att för lite tid avsätts i respektive 
nämnd för att diskutera färdtjänstens utförande, ansvarsfördelning och uppföljning. Den bristande 
kunskapen hos ledamöterna leder också till att de har svårt att uttala sig om huruvida färdtjänsten 
utförs ändamålsenligt. Den ledamot som anser att färdtjänsten inte utförs ändamålsenligt menar att 
det utifrån kundernas erfarenheter finns ”väsentliga brister”. Ingen av ledamöterna har blivit kallad 
till eller deltagit i Skånetrafikens politikerråd. Dokumentstudierna visar att deltagandet är lågt och att 
en politiker senast deltog i september 2018. 

Respondenter hos Skånetrafiken påpekar att kommunerna i stort fullgör sitt ansvar men att det 
framför allt är svårt att uppnå dialogforum med kommunerna. I de samråd som Skånetrafiken enligt 
överenskommelsen kallar till deltar i genomsnitt hälften av alla kommuner som har överlämnat 
ansvaret för färdtjänst till Region Skåne. Deltagandet är högre i kundrådet än i tjänstemannarådet 
och politikerrådet. Detta medför att kommunikationen mellan Region Skåne och kommun till stor del 

mailto:info@engelholm.se
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sker skriftligen eftersom mötesanteckningar och underlag skickas ut per e-post. Ängelholm har ett 
högt deltagande i kundrådet där oftast båda representanter deltar. 

4.1.2. Bedömning och rekommendationer

Vår bedömning är att Ängelholm inte har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. Den enda del 
som fungerar är deltagandet i kundrådet. I övrigt bedömer vi att det saknas en fungerande intern 
kommunikation. Det är en allvarlig brist att ingen kontaktperson har utsetts gentemot Skånetrafiken 
och att det råder så stora oklarheter kring vilken förvaltning och vilken nämnd som bär det faktiska 
ansvaret för färdtjänsten. Det är också oroande att den förvaltning som bär kostnaderna troligen inte 
ligger under den nämnd som ansvarar för färdtjänstfrågorna. Det finns en allvarlig risk med att 
Ängelholms kommun inte har kontroll över utgifterna och inte aktivt arbetar med att påverka 
Skånetrafiken och den egna verksamheten för att sänka dessa.

Det är kommunstyrelsens uppgift att genom sin uppsiktsplikt tillse att kommunen uppfyller det 
ansvar som har ålagts dem i enlighet med överenskommelsen. Med tanke på omständigheterna har 
kommunstyrelsen har ingått i denna granskning eftersom ansvaret är så otydligt. Helseplan 
rekommenderar:

 att kommunstyrelsen omgående utser en ansvarig nämnd och säkerställer att en 
kontaktperson tillsätts samt att kontaktuppgifter till ansvarig nämnd samt kontaktperson 
meddelas Skånetrafiken. 

 att kommunstyrelsen säkerställer en hög kunskapsnivå om färdtjänstrelaterade frågor hos 
ledamöterna i den nämnd som utses för att kunna säkra en god styrning och hushållning av 
resurser inom detta område.

4.2. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen i 
praktiken

Detta avsnitt besvarar fråga 2: ”Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig 
och fungerande i praktiken?”.

4.2.1. Iakttagelser

Granskningen kan inte med säkerhet besvara frågan om hur ansvarsfördelningen mellan Region 
Skåne och Ängelholms kommun fungerar i praktiken då det saknas en ansvarig kontaktperson för 
färdtjänstfrågor. Det som framkommer vid intervju med den tjänsteman som attesterar fakturor från 
Skånetrafiken är att uppföljningen med utvalda nyckeltal tillhandahålls. 

Respondenter hos Skånetrafiken upplever att kommunerna inte arbetar tillräckligt för att verka för 
en kostnadseffektiv färdtjänst. Det handlar exempelvis om att se över var verksamhet för vissa 
målgrupper som använder färdtjänsten utförs i kommunen för att med grund i detta skapa 
förutsättningar för samåkning. Granskningen kan inte uttala sig om hur detta sker inom Ängelholm 
eftersom utsedd kontaktperson saknas. 
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Granskningen redogör för de olika ansvarsområdena i tabell 1. Region Skåne anser att 
överenskommelsen tydliggör vilken part som bär vilket ansvar. Respondenter inom Skånetrafiken 
anser att det finns skillnader i hur väl överenskommelsens olika punkter uppfylls av respektive 
kommun men att förväntningarna och ansvaret är klarlagda. 

4.2.2. Bedömning och rekommendationer

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Ängelholms kommun är tydlig. 
Överenskommelsen har en tydlig uppdelning som visar vad Region Skåne respektive kommunen ska 
ansvara för. Vi bedömer däremot att ansvarsfördelningen inte fungerar i praktiken för Ängelholms 
kommun vilket leder till allvarliga brister då kommunen följaktligen inte kan utkräva ansvar från 
Skånetrafiken och inte heller kan verka för att färdtjänsten utförs kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt.

Det är kommunstyrelsens uppgift att genom sin uppsiktsplikt tillse att kommunen uppfyller det 
ansvar som har ålagts dem i enlighet med överenskommelsen. Med tanke på omständigheterna har 
kommunstyrelsen har ingått i denna granskning eftersom ansvaret är så otydligt. Helseplan 
rekommenderar:

 att kommunstyrelsen omgående utser en ansvarig nämnd och säkerställer att en 
kontaktperson tillsätts samt att kontaktuppgifter till ansvarig nämnd samt kontaktperson 
meddelas Skånetrafiken. 

 att kommunstyrelsen säkerställer att den utsedda nämnden och kontaktpersonen omgående 
sätter sig in i ansvarsfördelningen och arbetar med att uppfylla kommunens ansvar. 

4.3. Kundnöjdhet

Detta avsnitt besvarar fråga 3: ”Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande?”.

4.3.1. Iakttagelser

I samband med att Ängelholm överlämnade ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne överlämnades 
också hanteringen av kundnöjdhet och klagomål. Kommunens hemsida är den huvudsakliga kanalen 
för information om färdtjänst och där hänvisas till Skånetrafiken. 

Den enskilda kommunen samlar inte in uppgifter om kundnöjdhet utan undersökningen genomförs 
av Svensk kollektivtrafik i samarbete med marknadsundresökningsföretaget Ipsos på uppdrag av 
Skånetrafiken. Undersökningen pågår löpande under året och intervjuer per telefon sker dagligen. De 
som intervjuas är ett urval av de resenärer som genomfört en färdtjänstresa dagen innan intervju. 
Kunderna får besvara frågor om beställning och bemötande samt intryck av resan. Enligt 
överenskommelsen ska statistik presenteras på kommunnivå från och med 2022. Anledningen till att 
så inte görs är att Skånetrafiken ännu inte har kunnat säkerställa att det tillfrågade underlaget per 
kommun är tillräckligt stort för att det ska bli statistiskt korrekt. Det betyder att i en kommun med ett 
lägre antal färdtjänsttillstånd och -resor kan enstaka svar ge ett stort utslag.
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Inom ramen för denna granskning har Skånetrafiken gett tillåtelse till att viss statistik presenteras. 
Den omfattar perioden januari – oktober 2019 (bortsett från indikatorn Väntetid i telefon som 
omfattar juli – oktober 2019). Som jämförelse används underlaget för Skånetrafikens hela 
färdtjänstområde. Kvalitetsmätningen som granskningen har tagit del av visar nöjdhet utifrån sex 
indikatorer: Bemötande, Väntetid i telefon, Förarens bemötande, Trygghet, Punktlighet samt 
Nöjdkundindex (NKI). I nedan tabell åskådliggörs resultaten för Ängelholm. 

Dataunderlaget för indikatorerna NKI, Bemötande, Förarens bemötande och Trygghet är statistiskt 
signifikant. Antal svaranden ligger mellan 47-61 personer för respektive fråga. Siffrorna för 
indikatorerna Väntetid i telefon och Punktlighet är inte statistiskt signifikanta. Antal svaranden ligger 
här på 23 respektive 61 personer. 

Tabell 2 - Kundnöjdhet i Ängelholm. Observera att siffrorna för Ängelholm enbart delvis är statistiskt signifikanta. Siffrorna 
för Skånetrafiken är statistiskt signifikanta. Källa: Skånetrafiken.

Nyckeltal Ängelholms kommun Genomsnitt Skånetrafiken Målnivå

Nöjdkundindex (NKI) 83 % 87 % 86 %
Bemötande 91 % 90 % 90 %
Väntetid i telefon 91 % 89 % 80 %
Förarens bemötande 93 % 90 % 90 %
Trygghet 83 % 75 % 76 %
Punktlighet 93 % 84 % 92 %

Den övergripande kundnöjdheten i Ängelholm är god. Fem av sex indikatorer ligger över målnivån 
och även över genomsnittet för Skånetrafiken. Den indikator som hamnar lägre än målnivån är det 
statistiskt signifikanta nyckeltalet NKI. 

4.3.2. Bedömning och rekommendationer

Skånetrafiken har tillhandahållit statistisk över kundnöjdheten. Baserat på det statistiska underlaget 
bedömer vi att kunderna till stor del är nöjda och upplever att färdtjänsten i Ängelholms kommun 
fungerar tillfredsställande. 

Helseplan rekommenderar

 att den ansvariga nämnden skapar en struktur för hur kommunen kan arbeta med 
uppföljningen av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

4.4. Uppföljning och förbättringsåtgärder 

Detta avsnitt besvarar fråga 4: ”Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur 
färdtjänsten fungerar i kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?”.
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4.4.1. Iakttagelser

Den ekonomiska modellen är en självkostnadsmodell vilket innebär att kommunerna som har 
överlåtit sin färdtjänst till Region Skåne ska betala vad den faktiska tjänsten kostar. Kommunen 
betalar ett bidrag årligen och debiteringen utgår från Region Skånes budgeterade kostnad för 
verksamheten. Underlaget stäms av två gånger per år. Kostnaderna är fördelade på 
myndighetsutövning, beställningscentral och trafikkostnader samt ett procentuellt påslag för 
övergripande kostnader för färdtjänstverksamheten.

För att modellen ska bli rättvis kommunerna emellan används en fördelningsnyckel för de flesta av 
ovanstående kostnadsposter. Till exempel så baseras den enskilda kommunens kostnader för 
myndighetsutövningen på Region Skånes totala kostnader som divideras med det totala antalet 
beviljade färdtjänsttillstånd. Med myndighetsutövningen avses handläggningen av färdtjänsttillstånd. 
Detta ger en kostnad per beviljat färdtjänsttillstånd som multipliceras med antalet beviljade 
färdtjänsttillstånd i respektive kommun. Den andra fördelningsnyckeln som används är antalet 
utförda färdtjänstresor. Genom dessa fördelningsnycklar skapar den ekonomiska modellen en rättvis 
ram för varje kommun. Det ger även incitament för den enskilda kommunen att arbeta med sina 
egna färdtjänstresor för att minska de egna kostnaderna. 

I intervjuer med tjänstemän inom kommun och Region Skåne samt i enkäten som riktade sig till 
presidiet i aktuella styrelser och nämnder framkommer att kommunernas kostnader har ökat genom 
den nya ekonomiska modellen. Samtidigt upplever både tjänstemännen och ledamöterna inom 
kommunerna att modellen är rättvis. Den tjänsteman som attesterar fakturorna för Ängelholms 
kommun uppger att kostnaderna har sjunkit över en treårsperiod. År 2017 uppgick de till cirka 6,05 
miljoner kronor medan de år 2018 stabiliserades på 4,55 miljoner kronor och år 2019 budgeterades 
till 4,92 miljoner kronor. Enligt tidigare beskrivning är det också oklart om den förvaltning som bär 
kostnaderna ansvarar för färdtjänstfrågorna.

Genomgången av den uppföljning som skickas till kommunerna visar att Skånetrafiken i huvudsak 
levererar alla nyckeltal enligt överenskommelsen. Den uppföljning som saknas är framför allt andel (i 
procent) av befolkningen med färdtjänsttillstånd fördelat på kön och ålder samt andel (i procent) av 
de färdtjänstberättigade som har nyttjat färdtjänsten fördelat på kön och ålder. Indirekt har 
respektive kommun haft möjlighet att beräkna dessa nyckeltal eftersom Skånetrafiken har skickat ut 
detaljerad information om antal. Respondenter från Skånetrafiken anger att det är ett misstag från 
deras sida att statistiken inte har varit komplett. Uppföljningen har inte heller inkluderat information 
om antal kundärenden per kategori. Istället har antal kundärenden presenterats samlat. Detta beror 
enligt Skånetrafikens respondenter på tekniska skäl. Dessa har nu lösts och nästa uppföljning 
kommer att inkludera en fördelning per kategorinivå. I samband med genomgången av uppföljningen 
uppmärksammades också det faktum att Skånetrafiken inte hade skickat ut uppföljningen för första 
halvåret 2019. 

I enkät framkommer att ingen av respondenterna kan svara på om kommunernas bidrag motsvarar 
de faktiska kostnaderna för färdtjänst. Ingen av respondenterna upplever att nämnden får tillräcklig 
uppföljning av färdtjänstens utförande. Ledamöterna kan inte nämna några specifika åtgärder som 
nämnden skulle vidta ifall uppföljningen av färdtjänstens utförande uppvisade avvikelser från 
överenskommelsen. En av ledamöterna menar att ingen information har nått presidiet. 
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4.4.2. Bedömning och rekommendationer

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka 
kostnader som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka delar 
den har möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att 
underlag för uppföljning tillhandahålls av Skånetrafiken i enlighet med överenskommelsen. Vi 
bedömer att Ängelholms kommun brister i att använda underlaget för säkerställande av att 
färdtjänsten utförs ändamålsenligt samt att förbättringsåtgärder genomförs vid behov. Särskilt 
allvarligt är det att det råder oklarheter kring vilken nämnd som bär det övergripande ansvaret för 
färdtjänsten samt om densamma även bär kostnadsansvaret. 

Det är kommunstyrelsens uppgift att tydliggöra vem som bär ansvaret för färdtjänstfrågorna och 
tillse att det finns en fungerande styrning utifrån ekonomiska, demografiska och sociala aspekter. 
Med tanke på omständigheterna har kommunstyrelsen har ingått i denna granskning eftersom 
ansvaret är så otydligt. Helseplan rekommenderar:

 att kommunstyrelsen omgående utser en ansvarig nämnd som bär det totala ansvaret för 
färdtjänstfrågorna inklusive kostnadsansvaret. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 34 Dnr. KS 2019/593  

Samråd Helsingborgs översiktsplan

Ärendebeskrivning
Helsingsborgs Stad håller på att ta fram en ny översiktsplan. Förslag till översiktsplan 2021 inklusive 
övergripande konsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning är utsänd på samråd. Förslaget 
till översiktsplanen 2021 bygger på stadens vision. Målet är att peka ut riktningen för en utveckling 
som skapar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samtidigt som staden ges möjlighet att 
fortsätta växa. Ängelholms kommun har getts möjlighet ett yttra sig över förslaget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Yttrande över Översiktsplan 2021 för Helsingborgs Stad, daterat 10/2-2020.
Yttrande över Översiktsplan 2021 för Helsingborgs Stad, daterat 10/2-2020.
ÖP 2021 Översiktsplan för Helsingborgs stad, Samrådshandling 5 december 2019. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna yttrandet och att översända det till Helsingborgs Stad.

Beslutet ska expedieras till
Helsingborgs Stad, stadsbyggnadsnamnden@helsingborg,se, senast den 15 mars.
Kommundirektörens stab, Lena Åström. 
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Yttrande över Översiktsplan 2021 för Helsingborgs Stad

Ärendebeskrivning
Helsingsborgs Stad håller på att ta fram en ny översiktsplan. Förslag till översiktsplan 2021 
inklusive övergripande konsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning är utsänd på 
samråd. Förslaget till översiktsplanen 2021 bygger på stadens vision. Målet är att peka ut 
riktningen för en utveckling som skapar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samtidigt 
som staden ges möjlighet att fortsätta växa. Ängelholms kommun har getts möjlighet ett yttra 
sig över förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Yttrande över Översiktsplan 2021 för Helsingborgs Stad, daterat 10/2-2020.
Yttrande över Översiktsplan 2021 för Helsingborgs Stad, daterat 10/2-2020.
ÖP 2021 Översiktsplan för Helsingborgs stad, Samrådshandling 5 december 2019. 

Utredning
Ängelholms kommun lämnar in ett kommunövergripande yttrande. Yttrandet innehåller 
synpunkter från kommundirektörens stab och huvuduppdrag Samhälle.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

Att godkänna yttrandet och att översända det till Helsingborgs Stad.
_____

Lilian Eriksson Lena Åström
Kommundirektör Chefsstrateg

Beslutet expedieras till:
Helsingborgs Stad, stadsbyggnadsnamnden@helsingborg,se, senast den 15 mars.
Kommundirektörens stab, Lena Åström. 
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Yttrande över Översiktsplan 2021 för Helsingborgs Stad

Bakgrund
Helsingsborgs Stad håller på att ta fram en ny översiktsplan. Förslag till översiktsplan 2021 
inklusive övergripande konsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning är utsänd på 
samråd. Förslaget till översiktsplan 2021 bygger på stadens vision. Målet är att peka ut 
riktningen för en utveckling som skapar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samtidigt 
som staden ges möjlighet att fortsätta växa. Ängelholms kommun har getts möjlighet ett yttra 
sig över förslaget. 

Utredning
Ängelholms kommun lämnar in ett kommunövergripande yttrande. Yttrande innehåller 
synpunkter från kommundirektörens stab och huvuduppdrag Samhälle.

Ställningstagande
Det är positivt att Helsingborgs stad tar med fram en ny översiktsplan med fokus på en hållbar 
utveckling. Översiktsplanen beskriver genom utvecklingsstrategin och kapitlet mark- och 
vattenanvändning den framtida utvecklingen på ett lättillgängligt sätt. I förslaget till 
översiktsplan 2021 redovisas även den gemensamma strukturplanen för Familjen Helsingborg. 

I förslaget till översiktsplan beskrivs dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg. Det är 
naturligtvis även högt prioriterat för Ängelholms kommun.

Kartan i utvecklingsstrategin redovisar bl a ett stråk för regional kollektivtrafik mellan 
Ängelholm och Höganäs på ett schematiskt sätt. Både Ängelholms och Höganäs kommuner 
verkar för en snabb buss på väg 112 mellan Ängelholm och Höganäs. Det tas även upp i 
Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Ängelholms kommun ser 

Chefsstrateg
Lena Åström
0431-468152
lena.astrom@engelholm.se Kommunstyrelsen
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därför gärna att texten och pilen i kartan för utvecklingsstrategin visar detta samt att det 
redovisas som ny infrastruktur för regionalt busstråk på mark- och vattenanvändningskartan.

I förslaget till översiktsplan beskrivs behov av starkt busstråk mellan Ängelholm-Hasslarp-
Fleninge-Väla-Helsingborg. Ängelholms kommun anser att det är positivt med ett ökat 
turutbud mellan Ängelholm och Helsingborg. Linjen har ett bra resandeunderlag med vissa 
kapacitetsbrister, som kan öka i takt med utveckling av tätorter och vid Norra Varalöv samt 
under byggtiden av dubbelspårsutbyggnaden. I vägledningen står att samverkan ska ske med 
Skånetrafiken kring detta. Samverkan bör även ske med Ängelholms kommun.

Helsingborg tar i förslaget till översiktsplan upp att staden vill utveckla regionala stråk för 
pendling med cykel till bl a Strövelstorp-Ängelholm. Mellan Strövelstorp och Ängelholm finns 
redan en bra cykelväg. Ängelholms kommun är positiv till att möjliggöra cykelpendling längs 
hela sträckan samt att cykelvägnätet byggs ut mellan Fleninge – Strövelstorp.

I förslaget till översiktsplan, på kartan 3.4 Vägledning, tas lokalisering av ny trafikplats utmed 
E6:an i Ängelholms kommun i höjd med Hasslarp upp. Trafikverket är mycket restriktiv med 
nya trafikplatser på E6:an. Ängelholms kommun har inte med en ny trafikplats på E6:an i höjd 
med Hasslarp i Översiktsplan 2035, utan prioriterar istället en ny trafikplats på E6:an längre 
norrut med anslutning till flygplatsen. Trafikplatsen på E6:an med anslutningsväg till 
Ängelholm-Helsingborg Airport tas även upp i Familjen Helsingborgs strukturplan samt 
Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. 

I Ängelholms kommuns Översiktsplan 2035, Familjen Helsingborgs strukturplan samt 
Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik tas även buss till 
Ängelholm-Helsingborg Airport upp. Flygplatsen är regionalt viktig och kollektivtrafik bör 
därför prioriteras samt vara till nytta även för Helsingborgs Stad. 

I Ängelholms kommuns översiktsplan 2035 samt Familjen Helsingborgs strategi för 
infrastruktur och kollektivtrafik tas persontåg mellan Ängelholm och Åstorp upp. Det kan 
minska sårbarheten för störningar i tågtrafiken längs med Västkustbanan, då tågtrafik kan 
ledas via Åstorp-Ängelholm istället. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS STAB

Lena Åström
Chefsstrateg



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-12-19 

DNR:96/2019 
SID 1(1) 

Beslut om samråd – Helsingborgs stads översiktsplan 
inklusive övergripande konsekvensbeskrivning och 
strategisk miljöbedömning 

 

Mellan den 13 januari – 15 mars 2020 är det samråd av förslaget till Helsingborgs 

stads kommunövergripande översiktsplan. I den ingår även en övergripande 

konsekvensbeskrivning samt strategisk miljöbedömning. Detta enligt beslut i 

stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12 (SBN § 15) och i enlighet med plan- och 

bygglagens 3 kap. och miljöbalkens 6 kap. 

Vi har haft samråd (enligt 6 kap 12-13 §§ MB) med Länsstyrelsen i Skåne län om 

miljöbedömningens avgränsning. Under samrådstiden har kommuner och 

myndigheter med flera möjlighet att lämna synpunkter på miljöbedömningens 

avgränsning och detaljeringsgrad. I den övergripande konsekvensbeskrivningen och 

strategiska miljöbedömningen har vi även integrerat miljökonsekvensbeskrivningen.  

Du kan ta del av samrådshandlingarna på helsingborg.se/op2021 Här finns även 

information om de tillfällen då vi bjuder in till samråd med invånare, organisationer, 

föreningar med flera. 

Yttranden ska skickas till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller genom att 

använda kommentarsfunktionen som finns i samrådshandlingen till den digitala 

översiktsplanen. Yttranden kan även skickas till Stadsbyggnadsnämnden, 

Stadsbyggnadshuset, 251 89 Helsingborg. Svaren ska vara inkomna senast den 15 

mars 2020. 

Om du har frågor kan du kontakta projektledare Kristina Bell, 

kristina.bell@helsingborg.se 

 

Vänliga hälsningar  

 

Mikael Kipowski 

Utvecklingsdirektör 

 

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/oversiktsplaner-under-arbete/oversiktsplan-2021/
mailto:stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
mailto:kristina.bell@helsingborg.se
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SÄNDLISTA
DNR:96/2019/000

SID 1(3)

Sändlista samrådsutskick  
 

Remiss med begäran om yttrande 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Region Skåne 
Boverket 
Trafikverket  
Transportstyrelsen            
Riksantikvarieämbetet 
Statens Geotekniska Institut  
Sjöfartsverket  
Naturvårdsverket 
Jordbruksverket 
Sveriges Geologiska Undersökning 
Försvarsmakten   
Lantmäterimyndigheten Helsingborg   
Räddningstjänsten 
Luftfartsverket 
Ängelholm – Helsingborg airport 
Swedavia 
Ljungbyheds flygplats 
Polismyndigheten 
Kustbevakningen 
Hav- och vattenmyndigheten 
Energimyndigheten 

 Nämnder inom Helsingborgs stad 
Miljönämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Barn-och utbildningsnämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 
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SÄNDLISTA
DNR:96/2019

SID 2(3)

Kulturnämnden 
Fastighetsnämnden 

Räddningstjänsten 

 Bolag Helsingborgs stad            
Helsingborg Arena och scen AB  
Helsingborgs hamn 
Helsingborgshem 
NSR   
NSVA 
Nöjesparken Sundspärlan 
Sydvatten 
Öresundskraft   

 

Remiss med inbjudan om yttrande           
Rådgivande organ Helsingborgs stad 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunala integrationsrådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Ungdomsrådet 
Landsbygdsberedningen 

 Grannkommuner/Familjen Helsingborg 
Bjuvs kommun             
Båstads kommun 
Höganäs kommun  
Klippans kommun 
Landskrona stad 
Perstorps kommun 
Svalövs kommun 
Åstorps kommun  
Ängelholms kommun  
Örkelljunga kommun  
Helsingörs kommune  
Malmö Stad 
Lunds kommun 

 Företag  
Svenska kraftnät 
E.On Elnät Sverige AB, Tillstånd och rättigheter 
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SÄNDLISTA
DNR:96/2019

SID 3(3)

E.ON Sverige AB 
TeliaSonera AB 
SWEDEGAS 
Post Nord (samordning) 
Werum Gas 

 Organisationer 
SKR          
LRF Skåne 
Familjen Helsingborg 
Naturskyddsföreningen i Helsingborg 
Hyresgästföreningen 
Greater Copenhagen & Skåne Committe 
Citysamverkan  
Rååns vattenråd 
Vegeås vattenråd 
Nordvästskånes kustvattenkommitté  
Öresunds vattenvårdsförbund 

 Byaföreningar inom Helsingborgs stad 
 Föreningar i Helsingborgs stads föreningsregister 
 Deltagare i tidigt samråd om ÖP2021 och utvecklingsplaner för stationsorter (som   
lämnade email adress) 
 
Handlingar för kännedom 
Förvaltningar inom Helsingborgs stad 
Stadsledningsförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 35 Dnr. KS 2020/86  

Uppföljning av bifallna motioner

Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26 september

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten

Beslutet expedieras till
Patrik Ohlsson (SD)
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 Enhetschef Nämndkansliet 
 Mats Ulfwinger
 0431-87 000
 Mats.Ulfwinger@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Uppföljning av bifallna motioner

Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26 
september

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner

Utredning
Sedan motionen bifölls den 26 september 2016 har 19 motioner bifallits av 
kommunfullmäktige. Av den bilagda förteckningen framgår status i de olika ärendena.

Det kan konstateras att det finns olika uppfattningar om vad en bifallen motion innebär rent 
praktiskt annat än att fullmäktige ställer sig positiv till det som motionären föreslår. En bifallen 
motion kan innebära att något skall utredas vidare eller att något kräver budgetmedel som inte 
finns i den aktuella verksamheten. 

Framöver bör bifallna motioner förses med ett tydligt uppdrag vid beslut i fullmäktige om vad 
som fullmäktige anser bör göras med motionen i fråga. Exempelvis ett uppdrag att 
implementera eller utreda vidare eller att frågan ska hanteras inom budgetprocessen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten
_____

Lilian Eriksson Mats Ulfwinger
Kommundirektör Enhetschef Nämndkansliet
 
 

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


Bifallna motioner 2016-10-01--2019-12-31

DiarienummerÄmne för motionen Vad har hänt

1 2016/263 Digital justering av protokoll Finns med i pågående digitaliseringsarbete

2 2016/72 Skyltning längs infartsvägar till turistmål

Det har brustit någonstans i återkopplingen till
verksamheten av KFs beslut.  Huvuduppdrag
Samhälle kommer skyndsamt undersöka
möjligheterna att få brunvit vägvisning till fler av
kommunens besöksmål. I dag finns det brunvita
skyltar till Hembygdsparken och Järnvägens
museum.

3 2016/592 Minnestavla över Tullakrok
Framtagning pågår av Kultur och stad
tillsammans med kommunikationsenheten

4 2015/640 Källsortering på allmänna platser

Vi har fem stycken i centrum idag, som ett test.
Resultatet visar att det inte källsorteras i den
omfattning vi skulle önska. Diskussion pågår om
att placera ut fler papperskorgar med
källsortering.

5 2016/313 SMS tjänst vid samhällsstörningar
Teknik finns i dag men inget uppdrag om att
införa har givits.

6 2016/214 Frivillig influensavaccinering till anställda inom vård och omsorg Klart



7 2017/560 Julbelysning, Nya torg

Det har brustit någonstans i återkopplingen till
verksamheten av KFs beslut.  Vi äskar för detta i
kommande budgetprocess. 550 tkr för
gatubelysning och 250 tkr för julbelysning i
investering och 80 tkr i driftbudgeten.

8 2016/882 Utredning av skolornas utemiljöer Återrapporterad

9 2017/478 Snabbare detaljplaneprocesser, Örebromodellen

Arbete pågår. Handlingar är upplagda i EVO
gällande återrapport – Analys av
Örebromodellen i förhållande till Ängelholm.
EVO: SBN 2020/33. Ärendet är lagt till SBNau
2020-02-25.

10 2016/469 Arbeta mer för att skapa fler trygghetsboenden

Ej lagstadgad boendeform, kommunen
uppmuntrar privata aktörer på marknaden och
flera boenden har byggts.

11 2016/758 Arbeta för friskoleetablering i Ängelholm Arbete pågår

12 2017/186 Inrätta ett bygdeforum

Landsbygdspott finns, tillväxtprogram för
tätorterna pågår. I beredningsrapport om
långsiktig målbild för utveckling av tätorterna
finns medel för tätorsutveckling med men medel
är ej beslutade i budget. Ärendet är lämnat till
kultur- och stad för hantering i nämnden för
kultur- idrott och fritid.

13 2017/754 Integrering av funktionsnedsatta, specialpeng att ta med Arbete pågår

14 2017/756 Fritt val av kulturskola inom Familjen Helsingborg

Frågan har diskuterats i Familjen Helsingborgs
nätverk men inget beslut. Per Tholin tar upp
frågan igen vid nästa möte i Fam. HBG.



15 2017/479 Utreda möjligheten att erbjuda miljöbilar genom bruttolöneavdrag Uppdrag har ej givits vidare.

16 2014/310 Avskaffa ofrivilliga delade turer
Inom ramen för "heltid som norm" kommer
översyn göras.

17 2018/217 Utreda alternativ sträckning för buss 507 samt tätare tidtabell

Ängelholms kommun har ett trepartssamarbete
med Skånetrafiken och trafikbolaget Nobina. I
detta forum har den önskade linjedragningen
diskuterats och man har kommit överens om att
frågan ska beaktas i linjenätsanalysen som
kommer att göras under 2020.

18 2017/728 Göra en solkarta för Ängelholms kommun Klart

19 2017/664 Utreda möjligheten till nya påsar för matavfall Ej möjligt i nuläget men NSR bevakar frågan



Expedierad Handläggs av

Kanslichef Kansliet

Planeringschef Samhälle Anki Wiinberg

Planeringschef Samhälle, chef allmänkultur Susann Toft

Planeringschef Samhälle Susann Holmgren

Krisberedsskapssamordnare

Huvuduppdragschef Hälsa



Inte via Evolution, mail till planeringschef Rickard Dahl

Planeringschef Samhälle Helena Östling

Hälsa

Planeringschef Samhälle

Planeringschef, Lärande och familj

Planeringschef Samhälle Per Tholin



 HR chef HR

Planeringschef, Hälsa

Planeringschef, Samhälle Björn Adelberth

Enhetschef miljö
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Delegationsbeslut KS 

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2020.142 U ***Sekretess*** Lena Östblom

2020-01-29 Personal

KS 2020/45 Minskad arbetstid enligt pensionspolicyn 2020 DELEGATIONSBESLUT KS

2020.220 U Delegationsbeslut avseende konstnärlig 
gestaltning av Strövelstorps skola

Susann Toft

2020-01-29 Kultur och stad

KS 2019/574 Utsmyckning Strövelstorps matsal DELEGATIONSBESLUT KS

2020.262 U ***Sekretess*** Lena Östblom

2020-02-05 Personal

KS 2020/45 Minskad arbetstid enligt pensionspolicyn 2020 DELEGATIONSBESLUT KS

2020.267 U ***Sekretess*** Lena Östblom

2020-02-05 Personal

KS 2020/45 Minskad arbetstid enligt pensionspolicyn 2020 DELEGATIONSBESLUT KS

2020.371 U ***Sekretess*** Lena Östblom

2020-02-17

KS 2020/110 Avslag utlämnande av handling - Anteckningar 
från elevsamtal

DELEGATIONSBESLUT KS

2020.382 U ***Sekretess*** Lena Östblom

2020-02-21 Personal

KS 2020/45 Minskad arbetstid enligt pensionspolicyn 2020 DELEGATIONSBESLUT KS

2020.383 U ***Sekretess*** Lena Östblom

2020-02-21 Personal

KS 2020/45 Minskad arbetstid enligt pensionspolicyn 2020 DELEGATIONSBESLUT KS

2020.384 U ***Sekretess*** Lena Östblom

2020-02-21 Personal

KS 2020/46 Löneväxling 2020 DELEGATIONSBESLUT KS
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Delegationsbeslut integrationsenheten januari 2020

Beslutsdatum Beslut Belopp Beslutsfattare
200107 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Jasna, Nicic
200107 EK-Ekonomiskt bistånd Familj Avslutas Jasna, Nicic
200108 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4200.00 Anna Holtzberg
200110 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1520.00 Anna Holtzberg
200115 EK-Utredning 11:1 SoL Avslutas utan insats Anna Holtzberg
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2919.00 Anna Holtzberg
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5053.00 Jasna, Nicic
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5176.00 Jasna, Nicic
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9046.00 Anna Holtzberg
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4116.00 Anna Holtzberg
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6156.00 Anna Holtzberg
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3990.00 Anna Holtzberg
200124 EK-Delavslag 4:1 SoL 2108.00 Anna Holtzberg
200124 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 9660.00 Anna Holtzberg
200127 EK-Delavslag 4:1 SoL Anna Holtzberg
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5274.00 Anna Holtzberg
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4688.00 Anna Holtzberg
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7525.00 Jasna, Nicic
200128 EK-Delavslag 4:1 SoL  665.00 Jasna, Nicic
200128 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 11613.00 Jasna, Nicic
200128 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 5497.00 Jasna, Nicic
200128 EK-Delavslag 4:1 SoL 3963.00 Jasna, Nicic
200128 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Anna Holtzberg
200128 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 11127.00 Anna Holtzberg
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9466.00 Jasna, Nicic
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9367.00 Jasna, Nicic
200130 EK-Delavslag 4:1 SoL 2644.00 Jasna, Nicic
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5164.00 Jasna, Nicic
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3217.00 Jasna, Nicic
200130 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 5224.00 Jasna, Nicic
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4231.00 Jasna, Nicic
200130 EK-Delavslag 4:1 SoL  392.00 Jasna, Nicic



200131 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 8822.00 Jasna, Nicic
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3908.00 Jasna, Nicic
200131 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 7213.00 Jasna, Nicic
200131 EK-Delavslag 4:1 SoL 2735.00 Jasna, Nicic
200131 EK-Delavslag 4:1 SoL   75.00 Jasna, Nicic
200131 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 22525.00 Jasna, Nicic
200131 EK-Delavslag 4:1 SoL 1904.00 Jasna, Nicic
200131 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 3140.00 Jasna, Nicic
200131 EK-Delavslag 4:1 SoL  816.00 Jasna, Nicic



Delegationsbeslut försörjningsstödsenheten januari 2020

Beslutsdatum Beslut Belopp Beslutsfattare
200102 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  880.00 Annika Larsson
200102 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10000.00 Annika Larsson
200102 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 13865.00 Annika Larsson
200102 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1584.00 Annika Larsson
200102 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Ulf Hermansson
200102 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9476.00 Ulf Hermansson
200102 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  517.00 Ulf Hermansson
200103 EK-Utredning 11:1 SoL Avslutas utan insats Annika Larsson
200103 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Annika Larsson
200103 EK-Utredning 11:1 SoL Avslutas utan insats Annika Larsson
200103 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Annika Larsson
200103 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  350.00 Annika Larsson
200103 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3050.00 Annika Larsson
200103 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4909.00 Annika Larsson
200103 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4160.00 Annika Larsson
200103 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8352.00 Annika Larsson
200103 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4990.00 Peter Hök
200103 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Ulf Hermansson
200103 EK-Avslag 4:1 SoL Ulf Hermansson
200103 EK-Avslag 4:1 SoL Ulf Hermansson
200103 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8262.00 Ulf Hermansson
200107 EK-Utredning 11:1 SoL Avslutas utan insats Christine Velin
200107 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 12717.00 Christine Velin
200107 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200107 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200107 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  706.00 Egzona Gerxhaliu
200107 EK-Delavslag 4:1 SoL 1412.00 Egzona Gerxhaliu
200107 EK-Avslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200107 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  690.00 Egzona Gerxhaliu
200107 EK-Ekonomiskt bistånd Familj Avslutas Saad Alyasin
200107 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Saad Alyasin
200107 EK-Ekonomiskt bistånd Familj Avslutas Saad Alyasin



200107 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Saad Alyasin
200107 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Saad Alyasin
200107 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Saad Alyasin
200108 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Christine Velin
200108 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200108 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6963.00 Annika Larsson
200108 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7660.00 Annika Larsson
200108 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3710.00 Annika Larsson
200108 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5000.44 Peter Hök
200109 EK-Avslag 4:1 SoL Christine Velin
200109 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200109 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200109 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1277.24 Annika Larsson
200110 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200110 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200110 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200110 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200110 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200110 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3550.00 Egzona Gerxhaliu
200110 EK-Avslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200112 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200113 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Christine Velin
200113 EK-Delavslag 4:1 SoL Christine Velin
200113 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3710.00 Christine Velin
200113 EK-Utredning 11:1 SoL Avslutas utan insats Egzona Gerxhaliu
200113 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6620.00 Egzona Gerxhaliu
200113 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6620.00 Egzona Gerxhaliu
200113 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10160.00 Peter Hök
200113 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5505.00 Peter Hök
200114 EK-Bevilja bistånd 4:4 SoL Christine Velin
200114 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10574.00 Christine Velin
200114 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Johanna Svensson
200114 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9663.00 Johanna Svensson
200114 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  550.00 Ulf Hermansson
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8737.00 Christine Velin



200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3680.00 Christine Velin
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3778.00 Johanna Svensson
200115 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200115 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200115 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11545.00 Egzona Gerxhaliu
200115 EK-Delavslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9468.00 Egzona Gerxhaliu
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10443.00 Egzona Gerxhaliu
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10081.00 Egzona Gerxhaliu
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8500.00 Egzona Gerxhaliu
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11265.00 Egzona Gerxhaliu
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8414.00 Peter Hök
200115 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Saad Alyasin
200115 EK-Avslag 4:1 SoL Saad Alyasin
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1489.00 Saad Alyasin
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2464.00 Saad Alyasin
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3690.58 Saad Alyasin
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7967.00 Saad Alyasin
200115 EK-Delavslag 4:1 SoL 1838.00 Saad Alyasin
200115 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 7161.50 Saad Alyasin
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8746.00 Ulf Hermansson
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3370.00 Ulf Hermansson
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6688.00 Ulf Hermansson
200115 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3620.00 Ulf Hermansson
200116 EK-Delavslag 4:1 SoL Christine Velin
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4560.00 Christine Velin
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8629.00 Johanna Svensson
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10986.00 Johanna Svensson
200116 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200116 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200116 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200116 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5448.00 Egzona Gerxhaliu
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4344.00 Egzona Gerxhaliu



200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11059.00 Egzona Gerxhaliu
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11009.00 Egzona Gerxhaliu
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5788.00 Egzona Gerxhaliu
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5448.00 Egzona Gerxhaliu
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11781.00 Annika Larsson
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5559.00 Peter Hök
200116 EK-Återkrav Saad Alyasin
200116 EK-Återkrav Bistånd 28618.00 Saad Alyasin
200116 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5695.00 Ulf Hermansson
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9022.00 Johanna Svensson
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6060.00 Johanna Svensson
200117 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200117 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2610.00 Egzona Gerxhaliu
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 12246.00 Egzona Gerxhaliu
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 12258.00 Egzona Gerxhaliu
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11902.00 Egzona Gerxhaliu
200117 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 12239.00 Egzona Gerxhaliu
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1816.00 Egzona Gerxhaliu
200117 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Annika Larsson
200117 EK-Avslag 4:1 SoL Annika Larsson
200117 EK-Bevilja bistånd mot återbetalning 4:2 SoL 14173.80 Annika Larsson
200117 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Peter Hök
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5279.00 Peter Hök
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11893.00 Peter Hök
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9418.00 Peter Hök
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 12344.00 Saad Alyasin
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3815.00 Saad Alyasin
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3677.00 Saad Alyasin
200117 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 8702.00 Ulf Hermansson
200117 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10179.00 Ulf Hermansson
200119 EK-Delavslag 4:1 SoL 7143.50 Saad Alyasin
200119 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7635.00 Saad Alyasin
200119 EK-Delavslag 4:1 SoL  253.00 Saad Alyasin
200119 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8311.00 Saad Alyasin



200119 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8035.00 Saad Alyasin
200119 EK-Delavslag 4:1 SoL  369.00 Saad Alyasin
200119 EK-Förskott mot fullmakt 4:1 SoL 9668.00 Saad Alyasin
200119 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 11135.50 Saad Alyasin
200119 EK-Delavslag 4:1 SoL Saad Alyasin
200120 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Johanna Svensson
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5726.00 Johanna Svensson
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9757.00 Johanna Svensson
200120 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200120 EK-Bevilja bistånd utan återbetalning 4:2 SoL 4200.00 Monica Andersson
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4152.00 Egzona Gerxhaliu
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5233.75 Egzona Gerxhaliu
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5055.75 Egzona Gerxhaliu
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4152.00 Egzona Gerxhaliu
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3428.00 Annika Larsson
200120 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 8397.00 Annika Larsson
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8177.00 Annika Larsson
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8892.00 Annika Larsson
200120 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Peter Hök
200120 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Peter Hök
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  150.00 Peter Hök
200120 EK-Avslag 4:1 SoL 4160.00 Peter Hök
200120 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 1500.00 Peter Hök
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3183.00 Peter Hök
200120 EK-Avslag 4:1 SoL 3555.00 Peter Hök
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8527.00 Peter Hök
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8799.00 Peter Hök
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4623.00 Peter Hök
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8829.00 Peter Hök
200120 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 6849.00 Saad Alyasin
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2180.00 Ulf Hermansson
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8970.00 Ulf Hermansson
200120 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3710.00 Ulf Hermansson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7596.00 Christine Velin
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10485.00 Christine Velin



200121 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT 9475.00 Johanna Svensson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9475.00 Johanna Svensson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9356.00 Johanna Svensson
200121 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 5017.00 Johanna Svensson
200121 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9735.00 Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8169.00 Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7856.00 Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Delavslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5067.00 Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Delavslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4734.00 Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Delavslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7856.00 Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8153.00 Egzona Gerxhaliu
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8611.00 Annika Larsson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8160.00 Annika Larsson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6012.00 Annika Larsson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6991.00 Peter Hök
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8804.00 Peter Hök
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8422.00 Peter Hök
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7961.00 Peter Hök
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10621.00 Saad Alyasin
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8040.00 Saad Alyasin
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7907.50 Saad Alyasin
200121 EK-Delavslag 4:1 SoL Saad Alyasin
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10485.00 Ulf Hermansson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11735.00 Ulf Hermansson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11493.00 Ulf Hermansson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1847.00 Ulf Hermansson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7894.00 Ulf Hermansson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6022.00 Ulf Hermansson
200121 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7219.00 Ulf Hermansson
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11724.00 Christine Velin
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9231.00 Christine Velin



200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9577.00 Christine Velin
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  812.00 Christine Velin
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 16207.00 Johanna Svensson
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7491.00 Johanna Svensson
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8031.00 Egzona Gerxhaliu
200122 EK-Delavslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4314.00 Egzona Gerxhaliu
200122 EK-Delavslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 13556.00 Egzona Gerxhaliu
200122 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 16198.00 Egzona Gerxhaliu
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4136.00 Egzona Gerxhaliu
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6450.00 Egzona Gerxhaliu
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3982.00 Annika Larsson
200122 EK-Avslag 4:1 SoL  172.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7878.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5641.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 16661.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10936.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7265.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  590.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 16279.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4450.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3370.00 Peter Hök
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3620.00 Peter Hök
200122 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Saad Alyasin
200122 EK-Delavslag 4:1 SoL Saad Alyasin
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3565.00 Saad Alyasin
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10374.00 Ulf Hermansson
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 12951.00 Ulf Hermansson
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7326.00 Ulf Hermansson
200122 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6343.00 Ulf Hermansson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 14019.00 Christine Velin
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6979.00 Christine Velin
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5711.00 Johanna Svensson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10532.00 Johanna Svensson



200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7873.00 Johanna Svensson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6814.00 Johanna Svensson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3908.00 Johanna Svensson
200123 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200123 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200123 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200123 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Avslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6564.00 Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Avslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Delavslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Bevilja bistånd 4:4 SoL Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10782.00 Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7763.00 Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1215.00 Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Delavslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2870.00 Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7461.00 Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10769.00 Egzona Gerxhaliu
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10817.00 Annika Larsson
200123 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 10897.00 Annika Larsson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 12579.00 Annika Larsson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6458.00 Annika Larsson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10666.00 Annika Larsson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10595.00 Annika Larsson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9436.55 Annika Larsson
200123 EK-Avslag 4:1 SoL Annika Larsson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9403.00 Peter Hök
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11590.00 Peter Hök
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  611.00 Peter Hök
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8369.00 Peter Hök
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8209.00 Saad Alyasin
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 13315.00 Ulf Hermansson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5792.00 Ulf Hermansson
200123 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2057.00 Ulf Hermansson



200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 13282.00 Christine Velin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 21799.00 Johanna Svensson
200124 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 8842.00 Johanna Svensson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10573.00 Johanna Svensson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4282.00 Johanna Svensson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3630.00 Johanna Svensson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1039.00 Johanna Svensson
200124 EK-Avslag 4:1 SoL  253.00 Johanna Svensson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3337.00 Johanna Svensson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5543.00 Johanna Svensson
200124 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5096.00 Egzona Gerxhaliu
200124 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 10359.00 Egzona Gerxhaliu
200124 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 9710.00 Egzona Gerxhaliu
200124 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1164.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6365.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6733.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6526.25 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10306.17 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6546.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7010.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3710.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10490.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 14364.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 11212.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8090.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9790.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9369.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6668.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5866.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7108.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8883.00 Annika Larsson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7693.00 Peter Hök
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6442.00 Peter Hök



200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9368.00 Peter Hök
200124 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Saad Alyasin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2526.00 Saad Alyasin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3998.00 Saad Alyasin
200124 EK-Delavslag 4:1 SoL Saad Alyasin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7754.00 Saad Alyasin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  627.00 Saad Alyasin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1334.00 Saad Alyasin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  547.00 Saad Alyasin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5086.00 Saad Alyasin
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  500.00 Ulf Hermansson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3710.00 Ulf Hermansson
200124 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10261.00 Ulf Hermansson
200124 EK-Bevilja bistånd utan återbetalning 4:2 SoL 7599.00 Ulf Hermansson
200126 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2496.00 Saad Alyasin
200126 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8921.00 Saad Alyasin
200126 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8537.00 Saad Alyasin
200126 EK-Avslag 4:1 SoL Saad Alyasin
200126 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 12226.00 Saad Alyasin
200126 EK-Avslag 4:1 SoL  132.00 Saad Alyasin
200127 EK-Avslag 4:1 SoL Christine Velin
200127 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Christine Velin
200127 EK-Bevilja bistånd utan återbetalning 4:2 SoL  300.00 Christine Velin
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5320.00 Johanna Svensson
200127 EK-Avslag 4:1 SoL Johanna Svensson
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3972.00 Johanna Svensson
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7300.00 Johanna Svensson
200127 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200127 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3122.00 Egzona Gerxhaliu
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2412.00 Egzona Gerxhaliu
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7510.00 Egzona Gerxhaliu
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  513.00 Annika Larsson
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3291.00 Annika Larsson
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  470.00 Peter Hök



200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9078.00 Peter Hök
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6758.00 Peter Hök
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8473.00 Peter Hök
200127 EK-Avslag 4:1 SoL  500.00 Peter Hök
200127 EK-Avslag 4:1 SoL  169.00 Peter Hök
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 10821.00 Saad Alyasin
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7137.00 Saad Alyasin
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4410.00 Ulf Hermansson
200127 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9373.00 Ulf Hermansson
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8412.00 Johanna Svensson
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6778.00 Johanna Svensson
200128 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200128 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200128 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200128 Beslut inleda utredning Egzona Gerxhaliu
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  350.00 Egzona Gerxhaliu
200128 EK-Avslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200128 EK-Avslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6860.00 Annika Larsson
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4160.00 Annika Larsson
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4279.00 Annika Larsson
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 14313.50 Peter Hök
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3952.00 Peter Hök
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1686.00 Peter Hök
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 19706.00 Peter Hök
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  983.00 Saad Alyasin
200128 EK-Delavslag 4:1 SoL  529.00 Saad Alyasin
200128 EK-Delavslag 4:1 SoL  596.00 Saad Alyasin
200128 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Ulf Hermansson
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2948.00 Ulf Hermansson
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 7485.00 Ulf Hermansson
200128 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3350.00 Ulf Hermansson
200129 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  657.00 Christine Velin
200129 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4160.00 Christine Velin
200129 EK-Avslag 4:1 SoL Christine Velin



200129 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT 5275.00 Johanna Svensson
200129 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 5275.00 Johanna Svensson
200129 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 6645.00 Johanna Svensson
200129 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200129 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200129 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200129 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200129 Beslut inleda utredning Egzona Gerxhaliu
200129 EK-Avslag 4:1 SoL Egzona Gerxhaliu
200129 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1575.00 Saad Alyasin
200129 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6390.00 Saad Alyasin
200129 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2850.00 Saad Alyasin
200129 EK-Förskott Social förmån 4:1 SoL mot återkrav 9:2 SoL 12173.00 Ulf Hermansson
200130 EK-Avslag 4:1 SoL Johanna Svensson
200130 Beslut inleda utredning Egzona Gerxhaliu
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4399.00 Egzona Gerxhaliu
200130 EK-Ekonomiskt bistånd Familj Avslutas Annika Larsson
200130 Överklagande, domstol Avslår Annika Larsson
200130 EK-Utredning 11:1 SoL Avslutas utan insats Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 12920.00 Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 5938.57 Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6460.00 Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 17297.00 Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  937.00 Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 6302.00 Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4160.00 Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9420.00 Annika Larsson
200130 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  200.00 Ulf Hermansson
200130 EK-Avslag 4:1 SoL Ulf Hermansson
200131 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Christine Velin
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3570.00 Christine Velin
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4345.00 Christine Velin
200131 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200131 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200131 Beslut inleda utredning Monica Andersson



200131 Beslut inleda utredning Monica Andersson
200131 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Egzona Gerxhaliu
200131 EK-Ekonomiskt bistånd Individ Avslutas Egzona Gerxhaliu
200131 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT 1569.00 Annika Larsson
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4706.00 Annika Larsson
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  818.00 Annika Larsson
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 1569.00 Annika Larsson
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 14505.00 Annika Larsson
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 8724.00 Annika Larsson
200131 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Peter Hök
200131 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Peter Hök
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 4990.00 Peter Hök
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 9798.00 Peter Hök
200131 EK-Bevilja ekonomiskt bistånd 4:1 SoL GRUNDBESLUT Saad Alyasin
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2221.00 Saad Alyasin
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall  935.00 Saad Alyasin
200131 EK-Avslag 4:1 SoL Saad Alyasin
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 2250.00 Ulf Hermansson
200131 EK-Ekonomiskt bistånd 4:1 SoL Bifall 3710.00 Ulf Hermansson
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Sammanfattning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern 
kontroll i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen.  

Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens interna kontroll 
avseende kontroll i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen inte är helt 
tillräcklig. Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan kontrollmål. 

Det finns dokumenterade nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i 

löneprocessen 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att det till stora delar finns dokumenterade nyckelkontroller kopplat till 
löneprocessen där HR-service står för flertalet av dessa. Vi konstaterar även att 
kommunstyrelsens interna kontrollplan innehåller ett par kontrollmoment vilka berör 
lön. Vi noterar dock att ersättning utbetalats felaktigt till ett familjehem under nästan 
1,5 års tid utan att kommunen uppmärksammat detta vilket tyder på brister i den 
interna kontrollen. Grundat på dessa brister bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt.  

Vi ser det som viktigt att det regelbundet genomförs kontroller och 
rimlighetsbedömningar av kommunens chefer avseende vilka löner och ersättningar 
som betalas ut. Detta i syfte att säkerställa en god intern kontroll kopplat till löner och 
ersättningar.  

 

Inga avvikelser förekommer vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok 

samt mot till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att det vid transaktionsanalysen inte funnits några väsentliga avvikelser 
eller avvikelser som saknat skälig förklaring.  

Rekommendationer 

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen 

- att införa regelbundna kontroller för att säkerställa att den ersättning som betalas 
ut till familjehem är korrekt och baseras på avtal. Samt att det finns 
dokumenterade rutiner kopplat till detta.   
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Inledning 
Bakgrund 

Kostnader för löner och andra personalrelaterade kostnader är en betydande del av 
en kommuns totala kostnader. Att lönehanteringen är korrekt och att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i löneutbetalningshanteringen är därför väsentligt.  

Kommunens revisorer har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att 
genomföra en granskning av området utifrån perspektivet tillräcklig intern kontroll. 
Konsekvenserna av bristande rutiner och kontroller kan få både ekonomiska och 
förtroendemässiga följder.  

Syfte och Revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern 
kontroll i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen.  

Revisionskriterier 

• Interna styrdokument 

Kontrollmål 

• Det finns dokumenterade nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i 
löneprocessen som berör följande områden: 

- Behörigheter i lönesystemet 

- Upplägg av fasta data 

- Tid-/ avvikelserapportering (ex. frånvaro) 

- Lönerevision 

- Utlägg (reseräkningar, traktamenten etc) 

- Månadsvisa lönekörningar 

- Utbetalning av lön 

- Överföring till huvudbok 

• Inga avvikelser förekommer vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok 
samt mot till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer 

Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till att avse kommunstyrelsen. Introduktion av granskningen 
genomfördes skriftligt till kommundirektör, ekonomichef och HR-chef.  

Granskningen har genomförts genom registeranalys av löneutbetalningar för perioden 
januari – mars 2019. Utifrån ett antal områden sker olika sökningar med hjälp av 
registeranalys. Resultatet av sökningarna har därefter, stickprovsvis, kontrollerats och 
verifierats mot underlag genom kontakt med löneenheten.  

Kartläggning av relevanta nyckelkontroller i löneprocessen har genomförts genom 
dokumentstudier och intervju med HR-chef, chef för HRSC och handläggare.  

Granskningen har även omfattat en uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån 
genomförd granskning år 2016 vilket redovisas i bilaga 1. 
Rapporten är sakgranskad av samtliga intervjuade samt kommunens 
redovisningschef.  
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Kontrollmål 1 

Det finns dokumenterade nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i 

löneprocessen 

Iakttagelser 
Lönerna i Ängelholms kommun hanteras av HR-servicecenter genom ett 
samverkansavtal mellan kommunerna Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp, Ängelholm 
och Helsingborgs stad kring lön och pension. Syftet med samverkan är enligt avtalet 
att minska sårbarheten i den enskilda kommunen och att uppnå ökad kvalitetssäkring 
och kostnadseffektivitet.  

På HR-servicecenters hemsida finns det guider för chefer kring hanteringen av lön i 
systemet Personec P. Exempel på guider som finns är: 

• Attestera/ besluta – hur man gör för att attestera/ besluta, hantera äldre 

poster, ändra eller ta bort en tillstyrkt eller beviljad post. 

• Bemanning – överblick över hur bemanningen ser ut för enheten. 

• Ersättare för dig som chef – vid ledighet. 

• Frånvaro – rapportera frånvaro på en medarbetare. 

• Tidutvärdering – går att se närvaro, frånvaro och avvikande tjänstgöring per 

person och vald period.  

• Underlag – vikten av att HRSC erhåller underlag i rätt tid med rätt information.  

Enligt intervju med kommunens HR-chef samt representanter från HR-servicecenter 
så ligger ansvaret på varje chef att godkänna lönen i Personec P och säkerställa att 
lönerna är korrekta. Enligt intervjuerna behöver inte den ordinarie månadslönen 
godkännas utan endast löner för timanställda samt eventuella avvikelser från ordinarie 
månadslön.  

 
Källa: Lathund för attest/ besluta (HRSC) 

På kommunens intranät framgår det att cheferna ska påminna sina anställda om att 
lägga in frånvaro och tillägg, attestera i tid, ha kontroll på att medarbetaren lagt in sin 
frånvaro, dubbelkolla att det inte finns några gamla oattesterade poster samt göra en 
snabb kontroll på vilka löner som går ut efter att attestering för att säkerställa att det 
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inte går ut felaktig lön. Efter att lönerna är godkända av respektive chef behandlas de 
av HR-servicecenter. Det huvudsakliga ansvaret för att rätt löner betalas ut ligger 
enligt intervju på respektive chef.  

HR-servicecenter har tagit fram en lathund som beskriver vilka kontroller som 
genomförs månadsvis kopplat till lön. Exempel på kontroller som genomförs av 
enheten för lön på HR-servicecenter är: 

▪ Kontroll att inte utbetalning sker på avslutade anställningar eller vilande 

anställningar. 

▪ För mycket uttagen semester jämfört med tillgängliga antal dagar. 

▪ Kontroll av omfattning, antal och belopp för semester som inte är rimliga. 

▪ Kontroll av omfattning, antal och belopp vid sjukdom som inte är rimliga. 

▪ Kontroll av omfattning, antal och belopp som inte är rimliga vid 

föräldraledighet.  

▪ Kontroll av omfattning, antal och belopp som inte är rimliga vid 

tjänstledighet. 

▪ Kontroll av orimliga datum, antal och belopp kopplat till tillägg/ avdrag. 
 

Lönesystemet signalerar även om det är en orimlig bruttolön vilket sedan kontrolleras 
av HR-servicecenter. Nivån på vad som anses vara en orimlig bruttolön beslutas av 
respektive kommun och för Ängelholms kommun är det 50 000 kronor.  

När HR-servicecenter genomfört sina kontroller skickar de en testfil till ansvarig 
ekonom på Ängelholms kommun som läser in denna i en testversion av 
ekonomisystemet. Detta för att säkerställa att det inte läses in felaktiga filer i 
redovisningen. Efter att ekonomen gått igenom filen och säkerställt att rätt koddelar 
används så erhålls en ny fil från HR-servicecenter vilken läses in i ekonomisystemet. I 
det fall det funnits felaktigheter i koddelarna erhålls en rättad lönefil. När detta är klart 
verkställer HR-servicecenter lönen och skickar lönefilen till banken. Ansvarig ekonom 
dokumenterar lönefilerna i en digital mapp för aktuellt år. 

HR-servicecenter sänder sedan ett dokument till ansvarig ekonom på kommunens 
ekonomiavdelning som innehåller nettosumman för lönen och vilket balanskonto det 
ska konteras på. Dokumentet innehåller också två rader som ska signeras av 
granskningsattestant och beslutsattestant. Granskningsattest sker av ekonom på 
Ängelholms kommuns ekonomienhet vilken ansvarar för att stämma av nettosumman 
på underlaget från HR-servicecenter mot vad som är inläst på banken. När detta är 
genomfört slutattesterar ekonomichefen lönen för utbetalning. Ekonomichef har 
möjlighet att delegera till redovisningschefen vid frånvaro. 

Registrering av familjehem i lönesystem samt utbetalning av ersättning 

Vid ersättning till familjehem lämnar ansvarig beslutsfattare på kommunen in en 
pappersblankett med bland annat information om personuppgifter och kontonummer 
till HR-servicecenter som sedan registrerar det i lönesystemet för utbetalning. Likt den 
ordinarie löneprocessen så genomförs inga månatliga kontroller eller godkännande av 
ersättning som löper månadsvis. Endast avvikelser mot denna behöver attesteras.  
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Under våren år 2019 uppdagades det att en lönespecialist på HR-servicecenter år 
2017 registrerade fel personnummer (6 siffror) i lönesystemet vilket råkade 
sammanfalla med ett personnummer på en person som tidigare varit familjehem. 
Uppdraget och tillhörande utbetalningar läggs således på fel person.   

Den rätta personen hör av sig om att hen inte erhållit pengar. HR-servicecenter antar 
då att ersättningen inte blivit utbetald och betalar ut ersättning. 

Den felaktiga utbetalningen uppdagas först när personen som felaktigt fått pengar (13 
tkr/ månad) utbetalt under perioden 2017-11-01 till 2019-03-31 hör av sig till HR-
servicecenter i samband med sin genomgång av kontrolluppgifterna för år 2018. 
Kommunen fakturerar den felaktigt utbetalda lönen till personen och enligt intervju är 
den nu återbetald till kommunen.  

Lönerevision 

Det finns en dokumenterad rutin ”verksamhetsutvecklande lönesättning” vilken 

omfattar lönerevision. Utrymmet för löneöversyn skickas enligt intervju till berörd chef 
och kontrolleras av HR när påslag är inlagt i programmet Personec Förhandling. 
Utfallsanalysen skickas sedan av HR-utvecklare till kommunens budgetchef. 

Utlägg 

Det finns en dokumenterad rutin för utlägg. Lönesystemet signalerar till ansvarig chef 
om ett utlägg överstiger 1000 kr.  

Intern kontrollplan 

I kommunstyrelsens interna kontrollplan för år 2019 finns det två kontrollmoment vilka 
berör lön. Redovisning av granskningen görs till kommunstyrelsen under början av år 
2020.  

Risk Riskanalys Kontrollmoment  
Risk för att 
felaktiga 
anställningsavtal 
upprättas 

Risk för att felaktiga 
anställningsavtal upprättas på 
grund av okunskap och slarv, 
vilket kan leda till ökade 
kostnader och överanställning.  

Kontroll av slumpvis utvalda 
anställningsavtal som lagts upp 
under året.  

Risk för att 
felaktiga arvoden 
betalas ut till 
politiker 

Sannolikheten för att felaktiga 
arvoden betalas ut till politiker 
bedöms som stor då 
hanteringen är krånglig.  

Kontroll att arvoden betalats ut 
korrekt genom att jämföra 
genomförd utbetalning med 
beslutat arvode. 

 

Bedömning 
Kontrollmålet bedöms som ej uppfylld.  

Vi konstaterar att det till stora delar finns dokumenterade nyckelkontroller kopplat till 
löneprocessen där HR-service står för flertalet av dessa. Vi konstaterar även att 
kommunstyrelsens interna kontrollplan innehåller ett par kontrollmoment vilka berör 
lön. Vi noterar dock att ersättning utbetalats felaktigt till ett familjehem under nästan 
1,5 års tid utan att kommunen uppmärksammat detta vilket tyder på brister i den 
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interna kontrollen. Grundat på dessa brister bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt.  

Vi ser det som viktigt att det regelbundet genomförs kontroller och 
rimlighetsbedömningar av kommunens chefer avseende vilka löner och ersättningar 
som betalas ut. Detta i syfte att säkerställa en god intern kontroll kopplat till löner och 
ersättningar.  

Kontrollmål 2 

Inga avvikelser förekommer vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt 

mot till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer 

Iakttagelser 
Följande granskning bygger på en registeranalys som omfattar all lönedata för 
Ängelholms kommun under perioden januari till juni 2019. Utfallet av registeranalysen 
presenteras i urval nedan. Avvikande värden har följts upp med kommunens HR-chef 
och HR-utvecklare.  
 

Kontroll: Avstämning av transaktioner mot huvudbok 

Nedan synliggörs en avstämning av transaktioner avseende nettolön mellan 
lönesystem och huvudbok. Inga väsentliga differenser är noterade.  

 

Nedan synliggörs en avstämning av transaktioner avseende källskatt jämfört med 
huvudbok. Inga differenser är noterade.  

 

Kontroll: Avstämning av transaktioner mot skattedeklaration 

Nedan synliggörs en avstämning av transaktioner avseende bruttolön jämfört med vad 
som blivit deklarerat.  

 

Stickprov är tagit på de fem största avvikelserna enligt nedan på individnivå vilka 
berott på skillnad mellan löneskuld och korrigerade löner. Deklarationen rättas sedan 
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när löneskulden är inbetald. 

Benämning Löneperiod Differens (lägre utbetald lön än 
deklarerat) 

Person 1 201906 45 945 
Person 2 201906 45 676 
Person 3 201901 36 466 
Person 4 201902 16 914 
Person 5 201906 5 092 
 

Nedan synliggörs en avstämning avseende förmåner enligt lönetransaktionerna 
jämfört med skattedeklarationerna. Inga väsentliga differenser är noterade.  

 

Nedan synliggörs en avstämning avseende källskatt enligt lönetransaktionerna jämfört 
med skattedeklarationerna. Inga differenser är noterade.  

 

Utbetalningar till personer som inte finns med i personalregister.  

Registeranalysen visar att utbetalningar gjorts till 152 personer som inte finns 
registrerade i personalregistret. Nedan visas de fem högsta totalbeloppen. 

Benämning Belopp Anledning 

Person 1 325 280 Avgångsvederlag 
Person 2 97 580 Rättningar för år 2018 som avser 

intjänad semesterersättning eller 
innestående övertid vid avslut.  

Person 3 51 478 
Person 4 47 410 
Person 5 44 695 
 

Avvikande preliminärskatt 

Avvikande preliminärskatt på individnivå har enligt genomförda stickprov berott på 
engångsskatt på semester, ett födelseår som innebär lägre skatt samt löneskuld.  
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Utbetalningar efter anställningsperiod 

Registeranalysen visar att utbetalning efter anställningsperiodens avslut skett en gång 
och avsett uppehållslön.  

Dubbletter av transaktioner  

En analys av lönetransaktionerna har gjorts för att söka efter kombination av 
månadslön + personnummer + löneperiod + belopp som förekommer mer än en gång 
under en och samma period. En dubblett behöver dock inte innebära en felaktig 
registrering. Dubbletter finns i 13 i intervallet 47 444 – 147 kr. Nedan synliggörs 
dubbletter överstigande 1500 kr.  

Period Belopp Anledning 

201906 47 444 Ansvarig chef har varit sen med 
att skriva förlängning på 
anställningsavtal. Personerna har 
exempelvis haft en vilande 
tillsvidareanställning i grunden 
med lägre sysselsättningsgrad där 
en för låg månadslön betalats ut. 
Detta har korrigerats med en 
extrautbetalning för att 
medarbetaren inte ska behöva 
vänta till nästa ordinarie 
löneutbetalning  
 

201902 34 100 
201902 17 250 

 

Ologiska personnummer 

En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra eller 
avvikande födelsedatum. Inga ologiska personnummer identifierade.  

Avvikande ålder 

En sökning har gjorts efter avvikande ålder. Stickprov på fem individer har genomförts 
vilka förklaras av en roll som förtroendevald, god man eller uppdragstagare.  

Sparade semesterdagar 

En sökning har gjorts efter personer med mer än 40 sparade semesterdagar. Inga 
sådana har hittats.  

Erhållna reseräkningar och traktamenten 

Fem stickprov har gjort på personer som erhållit ersättning för reseräkning och 
traktamenten (intervall 15 327 - 11 476 kr). Ersättning har avsett ersättning för utlägg i 
samband med resor samt körjournal.  

Höga bruttolöner 

Analys av de 10 högsta bruttolönerna har genomförts (234 379 – 92 427 kr). Förklaras 
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av löneskuld, avgångsvederlag, rättelse av medarbetarlön till chefslön, 
semesterersättning vid avslut samt familjehemsarvode,  

Bedömning 
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.  

Vi konstaterar att det vid transaktionsanalysen inte funnits några väsentliga avvikelser 
eller avvikelser som saknat skälig förklaring.  
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Revisionell bedömning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern 
kontroll i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen.  

Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens interna kontroll 
avseende kontroll i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen inte är helt 
tillräcklig. Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan kontrollmål. 

Bedömningar utifrån 
kontrollmål 
Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1 Ej uppfyllt 
Vi konstaterar att det till stora delar finns 
dokumenterade nyckelkontroller kopplat till 
löneprocessen där HR-servicecenter står för flertalet 
av dessa. Vi konstaterar även att kommunstyrelsens 
interna kontrollplan innehåller ett par kontrollmoment 
vilka berör lön. Vi noterar dock att ersättning 
utbetalats felaktigt till ett familjehem under nästan 1,5 
års tid utan att kommunen uppmärksammat detta 
vilket tyder på brister i den interna kontrollen. 
Grundat på dessa brister bedöms kontrollmålet som 
ej uppfyllt.  

Vi ser det som viktigt att det regelbundet genomförs 
kontroller och rimlighetsbedömningar av kommunens 
chefer avseende vilka löner och ersättningar som 
betalas ut. Detta i syfte att säkerställa en god intern 
kontroll kopplat till löner och ersättningar.  

 

Kontrollmål 2 Uppfyllt 
Vi konstaterar att det vid transaktionsanalysen inte 
funnits några väsentliga avvikelser eller avvikelser 
som saknat skälig förklaring.  
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att vidta följande 
åtgärder 

- Att införa regelbundna kontroller för att säkerställa att den ersättning som betalas 
ut till familjehem är korrekt och baseras på avtal. Samt att det finns 
dokumenterade rutiner kopplat till detta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-12 
 
 
 
 
 

  

Carl-Gustaf Folkeson 
Uppdragsledare 

 Malin Jönsson 
Projektledare 

 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 
556029-6740) (PwC) på uppdrag av Ängelholms kommun enligt de villkor och under 
de förutsättningar som framgår av projektplan från år 2019. 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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Bilaga 1 
Uppföljning av tidigare granskning 

PwC genomförde år 2016, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Ängelholms kommun, en granskning av löner. I syfte att stärka den interna kontrollen 
och få en samsyn i kommunen kring lönehanteringen lämnades följande 
rekommendationer. Resultatet av vår uppföljning presenteras nedan i anslutning till 
respektive rekommendation. Resultatet är baserat på skriftligt svar från kommunen.  

Rekommendation Åtgärd 

Kommunstyrelsen bör tillse att det 
upprättas formellt dokumenterade 
riktlinjer 
avseende behörighetsprocessen och 
rutinerna kopplade till denna process. 

Kommunen hänvisar till 
attestreglementet.  

Kommunstyrelsen bör tillse att 
underlagen från kontrollerna avseende 
behörighetsprocessen sparas. 

Ny rutin från februari 2019 där chefen 
ansvarar för att i programmet WinLas 
avsluta sina medarbetare, som sedan 
avslutas i lönesystemet av HR-
servicecenter. Meddelanden om avslut 
arkiveras i WinLas. 

Kommunstyrelsen bör tillse att det görs 
en översyn kring tillsättning av 
reservattestanter då nuvarande 
formulering i attestreglementet kring att 
utse 
reservattestant lämnar viss osäkerhet 
kring tolkning, samt att detta inkluderas i 
formella riktlinjer. 

Formuleringen i attestreglementet är 
oförändrad. Framgår dock av aktuell 
attestförteckning vem som är behörig 
ersättare/ ställföreträdare.  

Kommunstyrelsen bör göra en översyn 
kring rutinerna avseende möjlighet att 
göra 
en utbetalning mer än en gång avseende 
samma sammanträde. Även om en 
dubblett av denna typ alltid skulle 
upptäckas i efterhand anser vi att 
nuvarande 
hantering utgör en risk. 

I manualen för arvodering av de 
förtroendevalda anges 
ansvarsfördelningen. Vidare finns 
funktion i systemet där man lägger in 
uppgifter från sammanträden ställs en 
fråga om man skulle försöka lägga in ett 
sammanträde två gånger om man vill 
ersätta filen. Rutinen är att när 
utbetalningsfil är inlagd så får man frågan 
om man vill skriva ut verifikation, när 
detta är gjort sparas denna och anledning 
att lägga in ett nytt sammanträde bedöms 
vara mycket liten. 

Kommunstyrelsen bör anordna 
utbildningsinsatser för anställda och 
attestanter 
avseende vanligt förekommande 
felaktigheter. 

Information sker via HR-nytt. HR träffar 
regelbundet chefstöd där frågor tas upp i 
lärande syfte. HR-servicecenter har 
utarbetat utbildningsmaterial på deras 
hemsida, som chef/ chefsstöd genomgår 
som introduktion.  
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Kommunstyrelsen bör tillse att formella 
rutiner för lönekörningar upprättas då 
hanteringen idag är informell. Ingen 
dokumentation sparas för spårbarhet på 
exempelvis utförda åtgärder avseende 
felposter. 

Felsignaler som identifieras vid kontroller 
som lönespecialister gör måste fellistan 
vara åtgärdad innan verkställande av lön 
kan göras. Det går att spåra i Personec P 
att fellistan är åtgärdad inför varje 
löneutbetalning. 
 
Rutin för hanteringen av lönefiler finns på 
ekonomiavdelningen. Lönefilerna 
dokumenteras på ekonomiavdelningen i 
en digital mapp för aktuellt år.  

Kommunstyrelsen och nämnderna bör 
fortsätta med sina jämförelser och 
uppföljningsanalyser avseende 
lönekostnader och tillhörande kostnader, 
samt med 
jämna intervaller utvärdera om 
analyserna kan utvecklas ytterligare. 

Utöver de möjligheter att följa upp 
lönekostnader som alla med 
personalansvar har i lönesystemet 
Personec finns också 
beslutsstödsystemet Hypergene. Där 
finns omfattande personal- och 
ekonomirapporter där man enkelt kan 
komma åt övergripande 
sammanställningar över lönekostnader 
likväl som detaljer per anställd och 
löneart. Personalansvarig har tillgång till 
dessa rapporter hela tiden och kan göra 
analyser efter behov. Som stöd till 
cheferna i detta arbete finns också 
ekonomer och HR-utvecklare. Utfallet kan 
också enkelt stämmas av mot 
personalbudgeten på övergripande eller 
detaljerad nivå. 
 
Kommunen gör också varannan månad 
en ekonomisk uppföljning som redovisas 
för nämnderna och för kommunstyrelsen. 
Då måste varje budgetansvarig göra en 
bedömning av sina kostnader (inklusive 
personalkostnader) och intäkter och 
utifrån detta göra en helårsprognos med 
stöd av sin ekonom. 
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The making of a Smarter city
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Målbild


Objective


In 2022 Helsingborg
will be one of 
Europe´s most
innovative cities







H22  
A welfare initiative 
for the future
Innovative solutions for urban 
development and welfare


Improving quality of life 
for our citizens 


Reinventing city governance







A historic 
investment


Helsingborg is investing a 
quarter of a billion (SEK) in 
innovation of smarter and more 
sustainable welfare- and urban 
solutions.







Innovation
platform


Testbed
Meeting 


place







Three 
main areas


Drottninghög – a million program area successfully 
transformed together with the people that lives and work 
in the area.


SeaU – a completely new part of the city built through 
densification. The city's international congress venue is 
located here.


Oceanhamnen – a completely new area built with the 
newest technology and with a focus on sustainability. 







Showcases


H22 presents new 
concepts and ideas 
that create a smart 
and sustainable 
city.


Testbed live


H22 creates test 
beds where both 
problems and 
solution are created 
and presented 
during the expo.


Site visits


H22 arranges 
different site visits 
with various 
activities. 


Conferences


H22 arranges 
various 
conferences, both 
self-produced and 
recruited.


Events


H22 arranges 
different 
experiences In the 
urban environment 
that creates life and 
events.


Content H22











H.R.H 
Crown princess 
is the royal 
guardian of H22 


This means that Her Royal Highness 
officially supports Helsingborg's 
development towards 2022 and the 
city expo H22.







Målbild


- FN Genéve
- Europarådet – city governance
- Swedens embassy in Washington, Bern, Warszawa
- OECD  i Paris
- EU – city governanceutskott


- Smart city expo (Barcelona)
- Nordic smart city (Copenhagen)
- Nordic Edge expo (Stavanger)
- H22 - Summit


International
city expo
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http://h22.se
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Naturturism Rönne å i Familjen Helsingborg


Styrelsen FH 200124
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Bakgrund







www.engelholm.se


Bakgrund


Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för 


många olika fiskarter. Framförallt laxar simmar upp längs ån för 


att leka och fortplanta sig.


Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa 


stoppar laxen från att simma uppströms och nå fram till 


Ringsjöarna. Genom ett naturvårdsprojekt Rönne å, som drivs 


av Klippan, har verken köpts in och kommer monteras ner. 


Därefter kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa 


lekvatten. 


Detta skapar möjlighet för att utveckla naturturismen i Rönne å.
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Tre projekt gällande Rönne å


• LIFE-ansökan naturvårds-


projektet Rönne å.


• LEADER-ansökan naturturism 


Rönne å och Ringsjöarna.


• Projektidé naturturism Rönne 


å inom Familjen Helsingborg. 







www.engelholm.se


LEADER-ansökan  
LEADER-ansökan avser en förstudie för hur en hållbar 


naturturism kan utvecklas längs med Rönne å och Ringsjöarna


i samverkan mellan de sex berörda kommunerna.


Visionen är att Rönne å och Ringsjöarna år 2030 ska vara:
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Projektidé
Naturturism Rönne å inom Familjen Helsingborg
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Naturturism Rönne å inom FH
Projektidén är att marknadsföra området och skapa förutsättningar 


för att fler ska komma till området, såväl lokalt som globalt. Det 


skulle sätta området på kartan och lyfta naturturismen i Rönne å.


• Digitalt kommunikationskoncept


Hemsida, info på sociala medier och framtagande av karta.


• Fototävlingar


Internationell fototävling och amatörfototävling fotoklubbar FH. 


Fotografierna avses användas i marknadsföringen.


Projektidén kommer bidra till utvecklingsområdena Livskvalitet, 


Företagsamhet och Digitalisering i Familjen Helsingborg. 







www.engelholm.seÄNGELHOLMS KOMMUN 2020-01-27 8


Organisation


Förslaget är att styrgruppen för LEADER-projektet även skulle 


vara styrgrupp för detta projekt. 


Projektet avses genomföras i samverkan i första hand mellan 


kommunerna utmed Rönne å inom Familjen Helsingborg. Övriga 


kommuner utmed Rönne å är välkomna, men får stå för sina delar.







www.engelholm.seÄNGELHOLMS KOMMUN 2020-01-27 9


Medel söks för:


Digitalt kommunikationskoncept


Hemsida 250 000 kr


Karta 100 000 kr


Total 350 000 kr


Fototävlingar


Marknadsföring, uppehälle fotografer, jury 175 000 kr


Pris fototävlingar 175 000 kr


Total 350 000 kr


Därtill tillkommer projektledare 20 % för 150 000 kr.


Totalsumman för projektidén är 850 000 kr.
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Mätetal och utmaningar/risker


Mätetal


• Besökare hemsida och sociala medier.


• Deltagare på fototävlingar.


• Mediaexponering.


Utmaningar/risker


• Samverkan måste fungera.


• Att hitta rätt projektledare.


• Att hitta rätt kanaler att nå ut.


• Väderförhållanden vid fototävlingar.


































familjenhelsingborg.se

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. Du kan läsa mer om dina

rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.
 

https://helsingborg.se/personuppgifter








The making of a Smarter city
Soraya Axelsson
Head of H22





Målbild

Objective

In 2022 Helsingborg
will be one of 
Europe´s most
innovative cities



H22  
A welfare initiative 
for the future
Innovative solutions for urban 
development and welfare

Improving quality of life 
for our citizens 

Reinventing city governance



A historic 
investment

Helsingborg is investing a 
quarter of a billion (SEK) in 
innovation of smarter and more 
sustainable welfare- and urban 
solutions.



Innovation
platform

Testbed
Meeting 

place



Three 
main areas

Drottninghög – a million program area successfully 
transformed together with the people that lives and work 
in the area.

SeaU – a completely new part of the city built through 
densification. The city's international congress venue is 
located here.

Oceanhamnen – a completely new area built with the 
newest technology and with a focus on sustainability. 



Showcases

H22 presents new 
concepts and ideas 
that create a smart 
and sustainable 
city.

Testbed live

H22 creates test 
beds where both 
problems and 
solution are created 
and presented 
during the expo.

Site visits

H22 arranges 
different site visits 
with various 
activities. 

Conferences

H22 arranges 
various 
conferences, both 
self-produced and 
recruited.

Events

H22 arranges 
different 
experiences In the 
urban environment 
that creates life and 
events.

Content H22





H.R.H 
Crown princess 
is the royal 
guardian of H22 

This means that Her Royal Highness 
officially supports Helsingborg's 
development towards 2022 and the 
city expo H22.



Målbild

- FN Genéve
- Europarådet – city governance
- Swedens embassy in Washington, Bern, Warszawa
- OECD  i Paris
- EU – city governanceutskott

- Smart city expo (Barcelona)
- Nordic smart city (Copenhagen)
- Nordic Edge expo (Stavanger)
- H22 - Summit

International
city expo







+ =



http://h22.se
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Naturturism Rönne å i Familjen Helsingborg

Styrelsen FH 200124
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Bakgrund



www.engelholm.se

Bakgrund

Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för 
många olika fiskarter. Framförallt laxar simmar upp längs ån för 
att leka och fortplanta sig.

Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa 
stoppar laxen från att simma uppströms och nå fram till 
Ringsjöarna. Genom ett naturvårdsprojekt Rönne å, som drivs 
av Klippan, har verken köpts in och kommer monteras ner. 
Därefter kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa 
lekvatten. 

Detta skapar möjlighet för att utveckla naturturismen i Rönne å.
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Tre projekt gällande Rönne å

• LIFE-ansökan naturvårds-
projektet Rönne å.

• LEADER-ansökan naturturism 
Rönne å och Ringsjöarna.

• Projektidé naturturism Rönne 
å inom Familjen Helsingborg. 



www.engelholm.se

LEADER-ansökan  
LEADER-ansökan avser en förstudie för hur en hållbar 
naturturism kan utvecklas längs med Rönne å och Ringsjöarna
i samverkan mellan de sex berörda kommunerna.

Visionen är att Rönne å och Ringsjöarna år 2030 ska vara:
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Projektidé
Naturturism Rönne å inom Familjen Helsingborg
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Naturturism Rönne å inom FH
Projektidén är att marknadsföra området och skapa förutsättningar 
för att fler ska komma till området, såväl lokalt som globalt. Det 
skulle sätta området på kartan och lyfta naturturismen i Rönne å.

• Digitalt kommunikationskoncept

Hemsida, info på sociala medier och framtagande av karta.

• Fototävlingar

Internationell fototävling och amatörfototävling fotoklubbar FH. 
Fotografierna avses användas i marknadsföringen.

Projektidén kommer bidra till utvecklingsområdena Livskvalitet, 
Företagsamhet och Digitalisering i Familjen Helsingborg. 
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Organisation

Förslaget är att styrgruppen för LEADER-projektet även skulle 
vara styrgrupp för detta projekt. 

Projektet avses genomföras i samverkan i första hand mellan 
kommunerna utmed Rönne å inom Familjen Helsingborg. Övriga 
kommuner utmed Rönne å är välkomna, men får stå för sina delar.
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Medel söks för:

Digitalt kommunikationskoncept

Hemsida 250 000 kr
Karta 100 000 kr
Total 350 000 kr

Fototävlingar

Marknadsföring, uppehälle fotografer, jury 175 000 kr
Pris fototävlingar 175 000 kr
Total 350 000 kr

Därtill tillkommer projektledare 20 % för 150 000 kr.
Totalsumman för projektidén är 850 000 kr.
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Mätetal och utmaningar/risker

Mätetal

• Besökare hemsida och sociala medier.
• Deltagare på fototävlingar.
• Mediaexponering.

Utmaningar/risker

• Samverkan måste fungera.
• Att hitta rätt projektledare.
• Att hitta rätt kanaler att nå ut.
• Väderförhållanden vid fototävlingar.









Uttalande 

Till kommunstyrelsen i Ängelholm

Satsa på syn- och hörselinstruktör igen
- en lönsam investering för kommunen

Synskadades Riksförbund vill att kommunen förbättrar det förebyggande 
stödet till syn- och hörselskadade. Genom att åter satsa på en syn- och 
hörselinstruktör kan kommunen spara resurser och samtidigt värna om 
invånare med syn- och hörselnedsättningar. 

Syn- och hörselinstruktörer finns idag i många kommuner. Deras uppgift 
är att ge syn- och hörselskadade sakkunnigt stöd och träning för att klara 
vardagen på egen hand i hemmet och närmiljön. Denna hjälp till 
självhjälp ger individen ökad trygghet och minskar riskerna för isolering 
och ohälsa. 

Syn- och hörselinstruktörernas förebyggande arbete är en social 
investering för framtiden. Syn- och hörselnedsättningar är mycket vanliga 
bland äldre och antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt de 
närmaste tio åren. 
En hemtjänsttimme mindre per dag för en enda person innebär faktiskt 
att kommunen sparar 190 000 kronor på ett år.  

Enligt Socialtjänstlagen är det kommunens skyldighet att värna om syn- 
och hörselskadades rätt att leva som andra. Synskadades Riksförbund 
efterlyser därför en dialog om hur det förebyggande arbetet kan tryggas 
för målgruppen i Ängelholms kommun.

Vi vill att kommunen snarast utreder möjligheterna att återinföra en 
funktion som syn- och hörselinstruktör. 

Uttalandet antaget vid SRF Ängelholm-Båstads årsmöte 2020-02-22

Anna Jacobson
ordförande 070-221 86 64
Conny Jansson
styrelseledamot 070-361 66 10



Vad gör en syn- och hörselinstruktör
De viktigaste arbetsuppgifterna är att stötta och motivera syn- och 
hörselskadade genom bland annat:

 att träna de dagliga sysslorna i och kring hemmet,
 att träna användning av syn- och hörhjälpmedel,
 att träna orientering i hemmet och i närmiljön,
 att ge råd om och genomföra anpassningar i hemmiljön,
 att förebygga risk för olyckor, särskilt fallolyckor,
 att vara behjälplig i kontakt med öronläkare, hörcentral, 

ögonläkare och syncentral, 
 att informera, utbilda och ge råd till personal i hemtjänsten och 

särskilda boenden
 att arbeta uppsökande och förebygga problem och ohälsa i 

målgruppen
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Till kommunstyrelsen
Hej!
 
Översänder bifogat ett uttalande ställt till kommunstyrelsen i Ängelholm. Uttalandet antogs på
Synskadades Riksförbunds årsmöte 2020‐02‐22.
 
Kontaktpersoner:
Anna Jacobsson, ordförande
Anna.jacobsson@srfskane.se
070‐221 86 64
 
Conny Jansson, styrelseledamot
070‐361 66 10
 
 
Med vänlig hälsning
Henrik Eldh
ombudsman

Synskadades Riksförbund Skåne
Norregatan 25
211 27 Malmö
Direkt: 0735‐18 28 30
Kansli: 040‐777 75
henrik.eldh@srf.nu

Följ oss: Webb | Facebook
 

mailto:Anna.jacobsson@srfskane.se
mailto:henrik.eldh@srf.nu
http://www.srfskane.se/
https://www.facebook.com/synskane/
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