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Kommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg

Svar på Interpellation från Lars Nyander (S) om 
kommunens beredskap vid ökad internettrafik i 
samhällskritiska situationer 

1. Kan samma sak inträffa i Ängelholms kommun?
Generellt sett är det enkelt att ta en kommuns eller företags digitala logotyp, placera 
den i ett annat sammanhang och dela det i sociala medier. Att skydda sig mot detta 
är ett långsiktigt arbete som kräver att kommunen arbetar aktivt med att bygga ett 
högt förtroende hos invånare, allmänhet och följare i sociala medier. Förtroende 
och trovärdighet byggs med hjälp av kontinuerliga sociala medieinlägg av god 
kvalitet, hög medborgarnytta och tydlig samhällsinformation. Detta arbetar 
Ängelholms kommun aktivt med. Trots det finns det inga garantier mot vad en 
person eller organisation med sådant uppsåt kan åstadkomma med falska inlägg. 
Ett exempel kan vara att driva stora mängder trafik till en webbsida som leder till 
överbelastning.

Om det skulle drabba Ängelholms kommun så är webbplatsens serverplattform 
dimensionerad efter våra förutsättningar och behov. Webbplatsens kapacitet är väl 
tilltagen och anpassad för att klara av stora mängder trafik vid speciella tillfällen, till 
exempel val eller vid krissituationer.

Med det sagt har alla webbplatser en gräns för hur mycket trafik som kan hanteras 
innan det börjar uppstå driftsrelaterade problem, så även för Ängelholms kommun.



2020-02-20
Diarienummer 2020/101

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm   

0431–870 00   

info@engelholm.se   

engelholm.se

2. Hur säkerställer kommunen att detta inte drabbar oss under en 
liknande situation?
Ängelholms kommun har fastställda rutiner för hur vi arbetar med kommunikation 
i krissituationer. Detta etableras i kommunens krisledningsplan och riktlinjer för 
kriskommunikation. Genom att arbeta aktivt med kommunikation under en kris 
har vi också möjlighet att motverka falsk informationsspridning. 

Dessutom övervakas webbplatsens server av vår driftleverantör som hanterar 
eventuella incidenter eller avvikelser. Övervakningen sker 365 dagar om året under 
dygnets alla timmar. Om något skulle hända har vi en skalbar och flexibel 
infrastruktur som gör att vi kan tillsätta ytterligare resurser om behovet uppstår. 

3. Vilka lärdomar kan vi som kommun göra av det inträffande?
Kort efter incidenten i Båstad var Ängelholms kommun i kontakt med Båstad 
kommun för att dra lärdomar. Vår bedömning är att vår tekniska förmåga att 
hantera en liknande händelse är god. En lärdom är att det är viktigt att kunna 
förstärka med resurser under perioder av kris så att vår problemlösningsförmåga är 
hög samt att vi har möjlighet att analysera och omvärldsbevaka.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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FRAMTIDSPARTIET l ANGELHOLM 

Interpellation till Robin Holmberg (M) kommunstyrelsens ordförande 2020-02-24 

Ett skämt med förödande effekt. 

Under stormen Ciaras framfart drabbades Båstads kommun av en utmaning som inte 
handlade om hård blåst och regn. 

Någon hade gjort om en informationstext från Båstad kommuns hemsida som handlade om 
stormen Ciaras framfart. Skämtet blev viralt och fick internettrafiken till Båstad kommuns 
hemsida att öka till den grad att den överbelastades och la ner. 

Detta under en situation där samhällsinformation är väsentlig. 

Vad som kan tyckas vara ett oskyldigt skämt på facebook fick en helt andra konsekvenser. 

Givetvis för detta tankarna till vår kommun och den beredskap vi har. Skulle vi klarat av den 
ökade intemettrafiken? 

Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 

1. Kan samma sak inträffa i Ängelholms kommun? 

2. Hur säkerställer kommunen att detta inte drabbar oss under en liknande situation? 

3. Vilka lärdomar kan vi som kommun göra av det inträffande? 

IR0 
Lars Nyan r (S) 

Sociald makraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

a n gel h o l m@socia l demokraterna .se, www .soda ldemokraternaa n gel hol m.se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 23 Dnr. KS 2019/505  

Försäljning av fastigheten Handbollen 1 till Fastighets KB 
Handbollen 1

Ärendebeskrivning
Kommunen har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande Fridhemsområdet, 
utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detaljerna i kommande köpekontrakt. 
Skanska utsågs till exploatör för kvarteret 2, numera fastigheten Handbollen 1. 

Skanska har för avsikt att, med start våren 2020, påbörja byggnationen av 110 st. 
hyresbostäder om 1 till 4 RoK fördelat på fyra byggnader, med en preliminär inflyttning vid 
årsskiftet 2021/-22. Ambitionen är skapa ett stadsmässigt kvarter med identitet och nöjda 
boende i moderna hyresrätter. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Skanska 
har ansökt om bygglov i september 2019 (v36). 

Genomförandet kommer att ske i ett för projektet bildat bolag, ”Fastighet KB Handbollen 1”, 
som är ett projektbolag helägt av Skanska Sverige.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med KB Stengrunden 500459, under 
namnändring till Fastighets KB Handbollen 1, upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget har 
undertecknat avtalet.

Innehållet i köpekontraktet är baserat på villkoren som stipulerades i markanvisningstävlingen:
en väl utnyttjad byggrätt, starttidpunkt, erbjuda något unikt som avviker från standard, en 
arkitektoniskt tilltalande och hållbar bebyggelse samt stadsmässigt utförande,
se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 18 december 2019
Av KB Stengrunden 500459 signerade köpekontrakt med bilagor
Projektbeskrivning från Arkitektlaget i Skåne 
Kartskiss

Föredragande tjänsteperson
Exploateringsingenjör Sara Elmefjärd föredrar ärendet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall. Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med KB Stengrunden 500459 avseende 
Handbollen 1

_____

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 6                  Dnr. KS 2019/505  

Försäljning av fastigheten Handbollen 1 till Fastighets KB 
Handbollen 1

Ärendebeskrivning
Kommunen har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande Fridhemsområdet, 
utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detaljerna i kommande köpekontrakt. 
Skanska utsågs till exploatör för kvarteret 2, numera fastigheten Handbollen 1. 

Skanska har för avsikt att, med start våren 2020, påbörja byggnationen av 110 st. 
hyresbostäder om 1 till 4 RoK fördelat på fyra byggnader, med en preliminär inflyttning vid 
årsskiftet 2021/-22. Ambitionen är skapa ett stadsmässigt kvarter med identitet och nöjda 
boende i moderna hyresrätter. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Skanska 
har ansökt om bygglov i september 2019 (v36). 

Genomförandet kommer att ske i ett för projektet bildat bolag, ”Fastighet KB Handbollen 1”, 
som är ett projektbolag helägt av Skanska Sverige.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med KB Stengrunden 500459, under 
namnändring till Fastighets KB Handbollen 1, upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget har 
undertecknat avtalet.

Innehållet i köpekontraktet är baserat på villkoren som stipulerades i markanvisningstävlingen:
en väl utnyttjad byggrätt, starttidpunkt, erbjuda något unikt som avviker från standard, en 
arkitektoniskt tilltalande och hållbar bebyggelse samt stadsmässigt utförande,
se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 18 december 2019
Av KB Stengrunden 500459 signerade köpekontrakt med bilagor
Projektbeskrivning från Arkitektlaget i Skåne 
Kartskiss

Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Sara Elmefjärd föredrar ärendet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med KB Stengrunden 500459 avseende 
Handbollen 1

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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 Mark o Exploateringsingenjör
 Sara Elmefjärd
 0431-468987
 sara.elmefjard@engelholm.se Kommunfullmäktige

 

Försäljning av fastigheten Handbollen 1 till KB Stengrunden 
500459

Ärendebeskrivning
Kommunen har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande Fridhemsområdet, 
utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detaljerna i kommande köpekontrakt. 
Skanska utsågs till exploatör för kvarteret 2, numera fastigheten Handbollen 1. 

Skanska har för avsikt att, med start våren 2020, påbörja byggnationen av 110 st. 
hyresbostäder om 1 till 4 RoK fördelat på fyra byggnader, med en preliminär inflyttning vid 
årsskiftet 2021/-22. Ambitionen är skapa ett stadsmässigt kvarter med identitet och nöjda 
boende i moderna hyresrätter. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Skanska 
har ansökt om bygglov i september 2019 (v36). 

Genomförandet kommer att ske i ett för projektet bildat bolag, ”Fastighet KB Handbollen 1”, 
som är ett projektbolag helägt av Skanska Sverige.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med KB Stengrunden 500459, under 
namnändring till Fastighets KB Handbollen 1, upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget har 
undertecknat avtalet.

Innehållet i köpekontraktet är baserat på villkoren som stipulerades i markanvisningstävlingen:
en väl utnyttjad byggrätt, starttidpunkt, erbjuda något unikt som avviker från standard, en 
arkitektoniskt tilltalande och hållbar bebyggelse samt stadsmässigt utförande,
se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 18 december 2019
Av KB Stengrunden 500459 signerade köpekontrakt med bilagor
Projektbeskrivning från Arkitektlaget i Skåne 
Kartskiss

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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Utredning
Projektet
Då Skanska Sverige i nuläget inte har eget ägande eller förvaltning av hyresfastigheter, planerar 
Skanska att i något skede ingå avtal med extern tagare av projektet för det långsiktiga ägandet 
och förvaltningen efter färdigställandet. Framtida ägare till Handbollen 1 är inte klart men i 
tidigare projekt har Skanska Hyresbostäder bl.a. samarbetat med bolag som Folksam /KPA, 
Länshem, Exxit Fastigheter m.fl.

Totalentreprenör för uppförandet är Skanska Sverige, Region Hus Helsingborg. 

Korta projektfakta: 
Projektet består av fyra byggnader; två större hus i fem våningar ut mot Trapetsgatan i norr 
med 39 lägenheter i varje, samt två hus i mindre skala på fyra våningar med 16 lägenheter i 
varje mot parken i söder. Totalt 110 lägenheter med en snittstorlek på 67 m². Inga källare 
planeras i projektet. Markparkering förläggs inom kvarteret med totalt 100 bilplatser varav 
4 st. HCP. Totalt 266 st. cykelplatser varav 6 st. är anpassade för lådcykel. På gården kommer 
även finnas fast cykelpump och verktyg att tillgå för enklare reparationer. Gårdsmiljön har 
placerats skyddat mitt i kvarteret med odlingslådor för egen odling, ett kvartersgemensamt 
miljöhus och gemensam lekplats med sittmöjligheter för att inbjuda till social aktivitet.

Husen planeras i nuläget att uppföras enligt SGBC Miljöbyggnad nivå Silver. För 
uppvärmning kommer fastigheterna anslutas till fjärrvärmenätet och på samtliga hustak 
förbereds för solceller. Ett antal bilplatser i kvarteret kommer att förberedas för laddstolpar 
för elbilar.

För den arkitektoniska visionen avseende gestaltning, se bifogad projektbeskrivning från 
Arkitektlaget i Skåne.

Köpekontrakt
Försäljningen är villkorad av att Köparen senast ett år efter köpekontraktets tecknade påbörjat 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses att första gjutna hisschaktet för en av 
huvudbyggnaderna är färdigställt.

Köpeskillingen utgår från en vid kontraktstillfället beräknad BTA och ett fastighetspris om 
2000 kr/m² BTA. Vid avvikelse av BTA vid slutbesiktat bygglov större än + 1 %, ska en 
tilläggsköpeskilling utgå med 2000 kr/m² BTA på hela den avvikande arean. 

I köpeskillingen ingår följande poster:
1. 2 000 kronor per ljus BTA (bruttoarea ovan jord). Beräknad BTA är vid kontraktstillfället 

9 115 m² vilket motsvarar 18 230 000 kronor.

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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2. VA-anslutningskostnad för tilltänkt byggnation. Beräknad till 2 171 000 kronor exkl. 
moms enligt 2019 års taxa. Anläggningsavgiften är beräknad på 110 lägenheter och 
inkluderar två förbindelsepunkter till fastigheten. I det fall projektet ändras i sådan 
omfattning att beräknad VA-anslutningskostnad påverkas uppåt eller om gällande VA-taxa 
höjs, står Köparen för överskjutande kostnader.

Markföroreningar har påträffats vid av Skanska utförd geoteknisk undersökning, se bilaga 2 till 
köpekontraktet. Även en gasficka har vid geoteknisk undersökning påträffats inom 
fastigheten. Säljaren och Köparen är överens om en nedsättning av köpeskillingen med 
3 125 000 kronor. Nedsättningen omfattar Köparens kostnader för sanering av föroreningar 
baserat på utredningar bilaga 2 och 3, kostnader för återfyllnad efter sanering, samt Köparens 
kostnader för byggnadstekniska åtgärder på av Köparen planerad byggnation med anledning 
av Gasfickan enligt punkt 6 i utredning, bilaga 4.  

Köpeskillingen erläggs med en handpenning om 10 % av köpeskillingen (exkl. VA-
anslutningsavgift) senast en månad efter att köpekontraktet undertecknats av båda parter. 
Resterande belopp erläggs senast på tillträdesdagen, när byggnation påbörjats.

Kommunen ska under våren 2020 låta utföra de ytterligare utredningar och åtgärder som 
rekommenderas i punkt 7 i utredning, bilaga 4. Vidare utredningar är nödvändiga innan 
försäljning av angränsande tomter till Handbollen 1.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med KB Stengrunden 500459 avseende 
Handbollen 1

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

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

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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Köpekontrakt  

 
Säljare  Ängelholms kommun  (212000-0977) 

262 80 Ängelholm, nedan kallad ”Säljaren”  
 

Köpare   Fastighets KB Handbollen 1 (969790-9753) 

c/o Skanska Sverige AB, 112 74 Stockholm, nedan kallad ”Köparen”  
 

Fastighet Ängelholm Handbollen 1, nedan kallad ”Fastigheten”.  

 

 
 

 
Överlåtelseförklaring  
Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen.  

 

Villkor  

Som ett villkor för köpets bestånd gäller att Köparen senast 12 månader efter köpekontraktets 
tecknande påbörjat byggnation. Byggnationen ska motsvara det vinnande tävlingsförslaget enligt 
KS § 2016/557, vilket byggnation i enlighet med vid kontraktstillfället inlämnad 
bygglovsansökan, se bilaga 1, anses göra. Med påbörjad byggnation avses att första gjutna 
hisschaktet för en av huvudbyggnaderna är färdigställt. Tidsförlängning kan medges av säljaren 
när skäl därtill föreligger.  
 
Utan Säljarens medgivande får Köparen inte överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten 
fullgjorts. 
  

Köpeskilling  

Köpeskillingen för Fastigheten är 17 276 000 kronor. 
 
 

            Figur 1 Handbollen 1 
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I köpeskillingen ingår följande poster: 
1. 2 000 kronor per ljus BTA (bruttoarea ovan jord). Beräknad BTA är vid kontraktstillfället 

9 115 m² vilket motsvarar 18 230 000 kronor. 
 

2. VA-anslutningskostnad för tilltänkt byggnation. Beräknad till 2 171 000 kronor exkl. 
moms enligt 2019 års taxa. Anläggningsavgiften är beräknad på 110 lägenheter och 
inkluderar två förbindelsepunkter till fastigheten.  
 

Från köpeskillingen avgår:  
3 125 000 kronor som omfattar marksaneringskostnader, kostnader för återfyllnad efter sanering 
samt kostnader för byggnadstekniska åtgärder av Gasfickan se närmare ”markföroreningar” 
nedan. 
 
Säljaren och Köparen medger mindre avvikelse från den ovan angivna BTA-uppgiften i 
förhållande till slutbesiktigat bygglov utan avdrag eller tillägg på köpeskillingen. Med mindre 
avvikelse menas här + 1 %. Vid större avvikelse än + 1 % ska en tilläggsköpeskilling utgå med 
2 000 kr per BTA på hela den avvikande arean. Mindre ljus BTA än 9 115 m² medför ingen 
nedsättning av köpeskillingen.  
 
I det fall projektet ändras i sådan omfattning att beräknad VA-anslutningskostnad påverkas uppåt 
eller om gällande VA-taxa höjs, står Köparen för överskjutande kostnader. 

 

Tillträde och köpebrev  

Fastigheten tillträds när byggnation är påbörjad. Köparen får innan tillträdesdagen, på egen risk 
disponera fastigheten för att påbörja sanerings- och grundläggningsarbeten. Med påbörjad 
byggnation avses att första gjutna hisschaktet för en av huvudbyggnaderna är färdigställt. 
  
Köpeskillingen erläggs enligt följande: 

1. Med en handpenning om 10 % av köpeskillingen exklusive anslutningskostnader för VA, 
1 510 500 kronor, senast en månad efter att köpekontraktet undertecknats av båda parter.  
 
Handpenningen återbetalas inte i det fall köpet inte fullbordas och detta beror på 
omständigheter köparen råder över. Under förutsättning att Köparen vid begäran 
kompletterar inlämnat bygglov inom av Bygglovsenheten angiven tid, ska den 
omständighet att bygglov inte erhålls eller vinner laga kraft i tid för att Köparen rimligen 
ska kunna ha påbörjat byggnationen vid tidpunkt enligt ”villkor” ovan, inte anses vara en 
omständighet som Köparen råder över. I det fall köpet inte fullbordas och detta beror på 
omständigheter köparen råder över, är Säljaren inte ersättningsskyldig mot köparen för 
kostnader som köparen haft i anledning av köpet. Köparens ersättningsskyldig mot 
Säljaren är begränsad till handpenningen.  

 
2. Resterande belopp, 15 765 500 kronor erläggs senast på tillträdesdagen. När 

köpeskillingen är betald upprättar parterna köpebrev och lagfart kan beviljas.  
Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva köpet.  

 

Fastighetens skick  

En översiktlig geoteknisk utredning har tagits fram under planläggningen både för Fastigheten 
och angränsande fastigheter i planområdet. Köparen svarar för detaljerade geotekniska 
undersökningar på Fastigheten. Köparen svarar, med undantag för vad som anges under 
”markföroreningar” nedan, för samtliga kostnader för grundläggningsarbete oavsett rådande 
geotekniska förutsättningar. 
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Inget hinder föreligger för bebyggelse med avseende på arkeologiska förutsättningar.  
Om arkeologiska fynd påträffas vid grundläggningen svarar Säljaren för de kostnader Köparen 
drabbas av till följd av de arkeologiska fynden. 
 

Markföroreningar  

Markföroreningar har påträffats vid Köparens geotekniska undersökning, se utredningar PM: 
markmiljö, bilaga 2 och kostnadsuppskattning marksanering, bilaga 3. Vidare har vid Köparens 
geotekniska undersökning en gasförekomst (Gasfickan) påträffats i Fastighetens nordöstra hörn 
(borrhål nr 5 i bilaga 2), se utredning bilaga 4. Gasfickan är till omfattningen ej avgränsad.  
 
Säljaren och Köparen är överens om en nedsättning av köpeskillingen med 3 125 000 kronor.  
Nedsättningen omfattar Köparens kostnader för sanering av föroreningar baserat på utredningar 
bilaga 2 och 3, kostnader för återfyllnad efter sanering, samt Köparens kostnader för 
byggnadstekniska åtgärder på av Köparen planerad byggnation med anledning av Gasfickan enligt 
punkt 6 i utredning, bilaga 4.   
 
I det fall ytterligare förorenade massor (förorening över KM) skulle påträffas inom fastigheten i 
en koncentration som kräver sanering och saneringen inte ryms inom vad som redogörs i PM: 
markmiljö, bilaga 2, svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och transporter upp 
till 50 000 kronor, därutöver svarar Säljaren. Köparen svarar för att arbetet som hänförs till 
transporten och upptagningen av massorna utförs. Kostnaderna särredovisas för Säljaren som 
ersätter Köparen för uppkomna kostnader. Köparen ska samråda med Säljaren innan 
saneringsarbete påbörjas. 
 
I det fall ytterligare gasförekomster utöver Gasfickan inte kan uteslutas eller senare påträffas 
inom fastigheten, och om detta eller Gasfickan har påverkan på fastighetens användning eller 
kräver åtgärder (byggtekniska eller andra åtgärder) utöver vad som framgår av punkt 6 i utredning 
bilaga 4, svarar Köparen för utredningar, arbeten och annan direkt skada upp till 50 000 kronor, 
därutöver svarar Säljaren. Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för 
uppkomna kostnader. Köparen ska samråda med Säljaren innan eventuella utredningar och 
arbeten påbörjas.  
 
Säljaren ska på egen bekostnad låta utföra de ytterligare utredningar och åtgärder som 
rekommenderas i punkt 7 i utredning, bilaga 4. Utredningarna ska vara avslutade senast 1 juni 
2020. Säljaren ska löpande informera Köparen om utredningarnas fortskridande och resultat. Om 
Säljarens utredningar inte är avslutade senast angiven tid, ska detta vara ett skäl för 
tidsförlängning av Köparens byggnationsskyldighet.  
 

Belastningar  

Inga servitut eller nyttjanderätter finns inskrivna i Fastigheten.  
 

Planavgift   

Köparen ska projektera och bygga bostäder i enlighet med detaljplanen. Detaljplanen är betald av 
Säljaren och vid bygglovsgivning utgår bygglovsavgift utan planavgift.  
 

VA-anslutning m.m.  
Anläggningsavgift för VA-anslutning ingår i köpeskillingen. Förbindelsepunkt anges i 
nybyggnadskarta. Köparen har tagit del av information som anges i ”PM – VA Fridhem etapp 1” 
daterad 2017-05-09, se bilaga 5 samt kommunens dagvattenpolicy. 
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Köparen svarar för infrastrukturåtgärder på Fastigheten som uppkommer med anledning av 
bostadsbyggnationen. Exempel på sådana åtgärder är att anlägga väg för in- och utfart samt 
ansluta el och fiber.  
 

Gatukostnader  

Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering utan ingår i köpeskillingen. 
 

Fastighetens kostnader  
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 
 

Försäkring 
Säljaren förbinder sig att hålla Fastigheten försäkrad fram till tillträdesdagen. 

 
Lagfart  

Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta.  
 

Fastighetsbildning  

Fastigheten har registrerats i fastighetsregistret 2017-08-08, lantmäteriets akt 1292-2575. Samtliga 
kostnader för förrättningen har erlagts av Säljaren.  
 

Övriga bestämmelser 
Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 
 
Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Ängelholm 2020 -         2020 -   
För Ängelholms kommun   För Fastighets KB Handbollen 1 
 
    
………………………………….  …………………………… 
 
 
………………………………….  …………………………… 
 
Säljarens underskrift bevittnas: 
 
 
………………………………….   
 
 
…………………………………   
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252 21 HELSINGBORG 

ARKITEKTLAGET.SE 

TEL: +46 (O) 42 19 96 00 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 
1 PROJEKT NR 

17010.01 
1 DATUM 

2019 09 06 

l "Il AU AV 

MVJ 
"""'n.,lu 

Arne Jönsson 

NYBYGGNAD BOST ADER 

HUS C 
FASADER 
SKALA NUMMER IBET 

A1=1:100 A-40 3 31 ' 
A3=1:200 - -



D
nr

 B
 2

01
9-

00
11

53
 –

 A
nk

om
 2

01
9-

09
-0

6

bilaga 1, Dnr 2019/505

! 
"' ' <( 
/ 
D 
::::> 
> 
::::> 
:r: 
C:: 

"' / 
~ 
~ 
w 
D 
D 
>: 
/ 

/ 

l LAGER: SB11 

l 

ODD 

+ 1305 

BETONGSOCKEL __;f 

o 

FASAD MOT NORDOST l GARD 

®----

o -'@ 
::: . . :::::::::: 

/ ii iiii 

o 

o 

~ 

+ 13.00 
~ 

,, ' :nr•" / UTEPLATS 

FASAD MOT SYDVAST l PARK 

D 
D 

D 
D 

D 
D 

o 

D 
AK 

r- SKÄRMTAK l GLAS 

TRAPPHUS 
D 

+ 13.13 
D 

o 

~ 

~ 

UTEPLATS 

+ 1305 
l 

+ 13.05 

~' ''"d l l l 
l 

D 
D 
D 
D 

BETONGSOCKEL __;f 

o 

FASAD MOT SYDOST l GARD 

®-

---------KRÖNPLÅT---"'~ ~1----------

·:·:i:: 

ii 

D 
D 

1·:·:·: :·:·:· 

•••••• 

1:·:.: .. :·: 1.:.··: :.:.: 

o 

o -1@ 
:::: 

o 

UTEPLATS 

D 

+ 1305 
l 

@ 

----~·=13=0=5~~~====Jffi~========~==================dL~·~13.1~ .. 00 ~----
BETONGSOCKEL __;i FRANSK 

BALKONG 

FASAD MOT NORDVAST l SIDOGATA 

l 

ANVISNINGAR 

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING, 
SE RITNING A-40-3-11. 

BET l ANT l ÄNDRINGEN AVSER l SIGN l DATUM 

BYGGLOVSHANDLING 

H D Eo:i 

0~ 8 
l - -6 

f--------1 5 
r---------1 4 
r---------1 3 
r---------1 2 

1 
l l 
._ ___________ ...J 

SKANSKA 
OROTININGGATAN 92 

252 21 HELSINGBORG 

ARKITEKTLAGET.SE 

TEL: +46 (O) 42 19 96 00 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 
PROJEKT NR 

17010.01 
DATUM 

2019 09 06 

RIT AD AV 

MVJ 
MO'M"Iu 

Arne Jönsson 

NYBYGGNAD BOST ADER 

HUS D 
FASADER 

l MVJ .. 

A1=1:100 NUMMER A-40 3 41 IBET 

A3=1:200 - -

SKALA 



D
nr

 B
 2

01
9-

00
11

53
 –

 A
nk

om
 2

01
9-

09
-0

6

bilaga 1, Dnr 2019/505l 
HUS E - UC 

:{>A 
l 

4700 

l l 

f-
l 
l 
l 

B 
1\-~ 

l 

= "]'_ l 
( 4" = STo FG + 14.10 ST l ,.._ 

~ l 
l 
l PAPP-
l TAK l 

f- o 
ST 

l 

'-i> A 

PLAN TAKPLAN 

1 1 

1111111111 ~ 
Il 

D - -

FASAD MOT SYDOST FASAD MOT NORDOST 

UTVANDIG MATERIAL- OCH FARGBESKRIVNING HUS E, F, G OCH H 

BYGGNADSDEL MATERIAL BEHANDLING 

SOCKEL BETONG OBEHANDLAD 

FASADMA TER l AL 

MTRL CD TRÄPANEL ST ÅENDE, MÅLAS, SLAMFÄRG 

SPONTAD SPÅRPANEL MED RAKA KANTER 
"' :> 
TI 

TI 

TRÄPANEL LIGGANDE, MÅLAS, SLAMFÄRG "' MTRL 

0 c 

"' "' ENKELFASSPONT 
~ 
~ 
~ 

c 
<U 
E 
<U 
o_ TAKDETALJER MET ALLISERAD ST ÅLPLÅ T HIGH BUILD POL YESTER E 
o 

HÄNGRÄNNA, STUPRÖR MM ~ 

x 
~ 
~ 
~ 
w 

VENTILA TIONSGALLER, HUVAR ETC ALUMINIUM PULVERLACKERAD Cl 
D 
:E .... 
.... TAKBEKLÄDNAD PAPP ---

"' :> 
TI 

~ 

en 
l YTTERDÖRR HUS E IUCI STÅL INDUSTRIMÅLAD 

Cl 
::J 

KARM & DÖRRBLAD > 
::J 
:r:: 

SMYGPLÅT AR TILL DÖRR MET ALLISERAD ST ÅLPLÅ T HIGH BUILD POL YESTER t:: 
C!: 

l 
<( .... 
Cl 
::J 

STÅL INDUSTRIMÅLAD > YTTERDÖRR HUS F G H ::J 
:r:: 

KARM & DÖRRBLAD t:: 
C!: .... 

SMYGPLÅT AR TILL DÖRR MET ALLISERAD ST ÅLPLÅ T HIGH BUILD POL YESTER ~ 
~ 
w 
Cl 
D 
:E .... 
.... 

l l LAGER• SB11 

1 1 

l ~ 
~ 

= = ... - -

_______ l --

~ F.G. UC 
+ 14.10 

---------
L/ "-- L/ "--

FASAD MOT NORDVAST FASAD MOT SYDVAST SEKTION A-A SEKTION 8-8 

KULÖR 

LJUSGRÅ 

SVART 

SVART 

SIL VERMET AL LIC 

ANTRACITMETALLIC 

PANSARGRÅ 

ANTRACITGRÅ 

ANTRACITMETALLIC 

RÖDBRUN 

SIL VERMET AL LIC 

FORKLARINGAR 

PLACERING AV UNDERCENTRAL, FÖRRÅD OCH MILJÖHUS 

REDOVISAS PÅ ÖVERSIKTSPLAN, RITNING A-40.1-01 SAMT PÅ 
NYBYGGNADSKARTAN. 

YTTRE PLANERING OCH PLUSHÖJDER RUNT BYGGNADER 
REDOVISAS AV LANDSKAPSARKITEKT. 

BET l ANT l ÄNDRINGEN AVSER l SIGN l DATUM 

BYGGLOVSHANDLING 
,------------, 

l l 

~~G ~ fj)~ 

HD .l 

E l?ll:i 
"l - - 6 

8 
5 

@J~ 
4 
3 
2 
1 

----
l l 
._ ___________ ...J 

SKANSKA 

~ 
DROTTNINGGATAN 92 

252 21 HELSINGBORG 

ARKITEKTLAGET.SE 

TEL: +46 (O) 42 19 96 00 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 
PROJEKT NR RIT AD AV l HANDLÄGGARE 

17010.01 MVJ MVJ 
DATUM ANSVARIG 

2019 09 06 Arne Jönsson 

NYBYGGNAD BOST ADER 

HUS E -{UCI 
PLANER, FASADER OCH SEKTIONER 

SKALA NUMMER l BET 
A 1= 1:100 A-40-1-51 A3=1:200 



D
nr
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 2

01
9-

00
11

53
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01
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6

bilaga 1, Dnr 2019/505

l l LAGER' SBII 

B 
'l'_ 

-G-
B 

2 

l 
o 

HUS F - FORRAD 

A <l: 
l 

AK ?:s 
rr:::::~=f---"-''-'-lc:;:::==::;-]-

1 - l AK l 

~Bii'RN'-i ~ \ : cr 
llfAGt-Ld ~~ ;{_fl_U~L-
i i FG •l~.30 l STOL '--------' v L ___ _ 

-o 
ST 

5000 
l 

A <l-' 

PLAN 

l 

FASAD MOT SYDOST 

o 

HUS G - FORRAD 

A <l: 
l 

ST 
r;:::::::::::::::=~o ===::;-] -

l l ~ l 

l ______ j FG 71V-J--R_U1.L-
o 
o rsARr-r-: ~~ 1 1 ST6L 

l\1-AG!>LJ 1 l rr---";F 
~------: l l § l 

~ --~ 

L ______ j AK l 

~==+~C::::::=:::'J -
B 

AK 

~ 
~ 5000 

l 

A <f-l 

PLAN 

l 

1111111111111111111111111 

l ~o- o 
~-

FASAD MOT SYDOST 

l 

~ 

FASAD MOT NORDOST 

1 

- --- - - - ;;!! 

FASAD MOT NORDOST 

PAPP
TAK 

TAKPLAN 

l 

1 
ST 

11111111111111111111111111 

o ~ 
~ 

FASAD MOT NORDVAST 

PAPP
TAK 

TAKPLAN 

1 

ST 

J 

FASAD MOT NORDVAST 

~ 

l 

l ~ 

o o o 
~ 
N F.G. D -

+ 13.30 + 13.28 

__/ '---- ___/ 

FASAD MOT SYDVAST SEKTION A-A SEKTION B-B 

1 

--r-- -
-1 1!; v 

o o = m -F.G N 

+ 13.13 + 13.15 

L--../ '--- ---" 

FASAD MOT SYDVAST SEKTION A-A SEKTION B-B 

~' oiiO" l l l 
l l 

"----

D 

"--

FORKLARINGAR 

PLACERING AV UNDERCENTRAL, FÖRRÅD OCH MILJÖHUS 

REDOVISAS P Å ÖVERSIKTSPLAN, RITNING A-40-1-01 SAMT P Å 
NYBYGGNADSKARTAN. 

YTTRE PLANERING OCH PLUSHÖJDER RUNT BYGGNADER 
REDOVISAS AV LANDSKAPSARKITEKT. 

HANVISNINGAR 

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING, 
SE RITNING NR A-40-1-51. 

BET l ANT l ÄNDRINGEN AVSER l SIGN l DATUM 

BYGGLOVSHANDLING 

- -6 

1--------15 
1--------14 
1--------13 
1--------12 

1 
l l ._ ___________ ...J 

SKANSKA 
DROTTNINGGATAN 92 

252 21 HELSINGBORG 

ARKITEKTLAGET.SE 

TEL: +46 (O) 42 19 96 00 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 
PROJEKT NR 

17010.01 
DATUM 

2019 09 06 

RIT AD AV 

MVJ 
ANSVARIG 

Arne Jönsson 

NYBYGGNAD BOST ADER 

HUS F & G -(FÖRRÅD) 
PLANER, FASADER OCH SEKTIONER 

l 
HANDLÄGGARE 

MVJ 

SKALA A 1= l100 NUMMER A-40 1 52 (BET 

A3=l200 - -



D
nr

 B
 2

01
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om
 2

01
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bilaga 1, Dnr 2019/505l l l l l 

FORKLARINGAR 

HUS H - MILJOHUS PLACERING AV UNDERCENTRAL, FÖRRÅD OCH MILJÖHUS 

REDOVISAS P Å ÖVERSIKTSPLAN, RITNING A-40-1-01 SAMT P Å 
NYBYGGNADSKARTAN. 

YTTRE PLANERING OCH PLUSHÖJDER RUNT BYGGNADER 
REDOVISAS AV LANDSKAPSARKITEKT. 

B~ 
l 

l 
4900 

l ~·13.58 
HANVISNINGAR 

AK 
~ UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING, 13M o ST ST DIMENSIONERING AV MILJÖHUS METALL;::: = AK 

~ - 110 LGH SE RITNING NR A-40-1-51. 
~' 

~' ~ PAPPER 
Kärl Tömningsintervall Antal kärl 

~ Enl. överensk. med NSR 
GLAS IFI ~ ~ Typ (liter) (antal tömningar l ilr) (st) 

~ 
WELL-

GLAS IOFI 660 /PAPP Restavfall 660 104 4st 

660 l 1500 
l 66,0 

HÅRD- ~ 
TID- Matavfall 190 104 3 st 

7 NINGAR 

A = PLAST 660 
A = 

~ 
4' ) "C __ o 

660 1 __-:r Papper 660 52 3 st 

MJUK- n PLAST- ' -, td l RESERV l Tidningar 660 52 2st 
E LEK TRO-- ~ L ___ _j 

NIK ~ Hårdplast 660 26 3 st 

[R~s]Rv ~ REST- Mjukplast Trattställ 1 st 
MAT- ~ ~ 

AVFALL 
AVFALL 

~ 
FG + 13.50 PAPP-

~ TAK 
Metall 370 26 2st 

~ AK o ST ST 13M 
~ 

v--·13.58 
Glas (färgat) 370 52 1 st 

AK 

Glas (ofärgat) 370 52 1 st 
l 

B~ 
PLAN TAKPLAN Weilpack 660 52 2st 

Smilelektronik *190 1 st 

21st 

* Kärl + 3 st behållare för ljuskällor och batteri monteras pil vägg + behållare för ljusrör. 

1 0 
I.IJ.Il iii_I_I_I_I_I_IJ_I_I_IJJJ_I_I l J! - -

1 
-o~ o 
_ )I:K:O-

l l _________ j_ -------------------- J ---- --- - ------ -- ------- ----------- -- -----

FASAD MOT S YDOS T FASAD MOT NORDDST 

1 0 
IJJjj __ l_ljjjj_l_ljj_l_l__l ll_l_l_lj l 

l 
Il; 

l 
BET l ANT l ÄNDRINGEN AVSER l SIGN l DATUM 

l o l 0 -
2 BYGGLOVSHANDLING ~--

~ ,------------, 

l l 
------ ----------- ------ - -- -- ----- -- ----- -- ------ -- --- ------------------

~~G ~ FASAD MOT NORDVAST FASAD MOT SYDVAST 
fj)~ 

H~ 
.l 

"' 
Eo:i 

:> "l -- - 6 
TI 

8 
TI 5 
"' c 

@J~ 
4 

"' "' 3 
~ 
~ 2 
~ 

c 
<U 1 
E ----
<U l l 
o_ ._ ___________ ...J 

E 
o 
~ 

x 

SKANSKA ~ 
~ 
~ 
w 
Cl ""' D 
:E 
/ 

/ o ~ 
DROTTNINGGATAN 92 

o = "' 
_,_ 252 21 HELSINGBORG 

:> D - N 
TI ARKITEKTLAGET.SE 
~ + 13.50 + 13.48 + 13.50 + 13.48 en 

l / '\ / l 
TEL: +46 (O) 42 19 96 00 

D 
::J '----- _____/ '-----
> 
::J 
:r:: SEKTION A-A SEKTION B-B HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM t:: 
C!: 

l 
<( 
/ PROJEKT NR RIT AD AV l HANDLÄGGARE 
Cl 
::J 17010.01 MVJ MVJ > 
::J 
:r:: DATUH ANSVARIG 
t:: 2019 09 06 Arne Jönsson C!: 
/ 
~ NYBYGGNAD BOST ÄDER ~ 
w 
D 
D HUS H - (MILJÖHUS} 
:E 
/ PLANER, FASADER OCH SEKTIONER 
/ 

SKALA NUMMER 1BET 

~ ''".l 
1

1

0 m 
A 1= 1:100 A-40-1-53 l l l A3=1:200 

l l LAGER' SB11 l l 

l l l l 



D
nr
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 2

01
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00
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01
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bilaga 1, Dnr 2019/505

LAGER' SBII 

= = 
"' 

= = 
"' 

[2 
"'--

VARDAGSRUM 

4 RK88,7 m' 

4 RK8B,7m' 

VARDAGSRLH 

151l0 

Dl'1 

VARDAGSRUH 

4 RK 89,2ma 

Dl 

4 RK 89,2 m" 

VARDAGSRUM 

,-

[2 
__9-

= = = '"" 

BARN-
VAGN FG+13.15 

" 
AK 13.13 

RULL- -;r 
STOL --=l 

16200 

5000 

AK 13.20 

" ] ILB=A=RN=-==;r===R=Ul=l-o!j ~ ,;;;.VAGN fG +13.30 STOL :':::: 

ST 

HUS F 
FöRRAD 

27040 

HUS H 
MILJÖHUS 

4900 

--=,t---
= 
"' 

AK ~+13.48 

'" 
ST 

FG •13.50 

VARDAGSRUM 

VARDAGSRUH 

sov 2 

3RK76,0m" '===::J 
A2~ 

HUS A 
SVAN -39 LGH 

= = = 

= N 

17 o 

~ +-+--------------

HUS B 
SVAN -39 LGH 

B2'1 
3 RK 78,0 m2 F=="" 

sov 2 

VARDAGSRUH 

VARDAGSRUH 

"" 

26Jl0 

o s 

KÖK/ 
VARDAGSRUH 

kÖK/ 
VARDAGSRUM 

Bl~ 

10 

El60 

sov 1 

El~ D 

7 
Al 

m• 

PORTAL 

m' 

m• 

Bl 
_s. 

= = 
"' 

= 00 

'"" 

= 
00 

'"" 

= = "' 

20m 

LÄGENHETSANTAL & FÖRDELNING 

1 RK 2RK 3RK 4 RK TOTALT 

HUS A 

PLAN 1 - 3 st 3 st 1 st 
PLAN2 1 st 2 st 5 st -
PLAN3 1 st 2 st 5 st -
PLAN4 1 st 2 st 5 st -
PLAN5 1 st 2 st 5 st -
PLAN 6, TAKPLAN (FI..ÄKTRUM l 

TOTALT 4 st 11 st 23st 1st 39 st 

HUS B 

PLAN 1 - 3 st 3 st 1 st 
PLAN2 1 st 2 st 5 st -
PLAN3 1 st 2 st 5 st -
PLAN4 1 st 2 st 5 st -
PLAN5 1 st 2 st 5 st -
PLAN 6, TAKPLAN (FI..ÄKTRUM l 

TOTALT 4st 11 st 23st 1st 39 st 

HUS C 

PLAN 1 1 st 1 st - 2 st 
PLAN2 - 2 st - 2 st 
PLAN3 - 2 st - 2 st 
PLAN4 - 2 st - 2 st 
PLAN 5, TAKPLAN (FI..ÄKTRUM l 

TOTALT 1 st 7 st - 8 st 16 st 

HUS D 

PLAN 1 1 st 1 st - 2 st 
PLAN2 - 2 st - 2 st 
PLAN3 - 2 st - 2 st 
PLAN4 - 2 st - 2 st 

PLAN 5, TAKPLAN (FI..ÄKTRUM l 

TOTALT 1 st 7 st - 8 st 16 st 

HUS A. B, C & D 

TOTALT 10 st 36 st 46st 18 st 110 st 

9% 33% 42% 16% 

HANVISNINGAR 

FÖRKLARINGAR, SE RITNING A-40-1-11. 

KOMPLEMENTBYGGNADER PÅ GÅRD, SE RITNING A-40-1-51, 
A-40-1-52 8. A-40-1-53. 

YTBERÄKNING (Yttervägg = 490 mm PLAN 1 - 420 mm PLAN 2-5l 

BTA BOA BOA/BTA OPA 

HUS A - BONBTA NORMALPLANET = 81,3% (IN KL PORllK) 

PLAN 1 641,2 m• 485,1 m• 37,6 m• 

PLAN2 633,2 m• 514,7 m• 32,2 m• 

PLAN3 633,2 m• 514,7 m• 32,2 m• 

PLAN4 633,2 m• 514,7 m• 32,2 m• 

PLAN5 633,2 m• 514,7 m• 32,2 m• 
(PLAN 6, TAKVÄNING = FL.ÅKTRUM +TRAPPA = 54 m' BTAl 

TOTALT 3174,0 m2 2543,9 m• 80,1% 166,4 m• 

HUS B - BONBTA NORMALPLANET = 81,3% 

PLAN 1 641,2 m• 485,1 m• 37,6 m• 

PLAN2 633,2 m• 514,7 m• 32,2 m• 

PLAN3 633,2 m• 514,7 m• 32,2 m• 

PLAN4 633,2 m• 514,7 m• 32,2 m• 

PLAN5 633,2 m• 514,7 m• 32,2 m• 
(PLAN 6, TAKVÄNING = FL.ÅKTRUM +TRAPPA= 54 m' BTAl 

TOTALT *3174,0 m• 2543,9 m• 80,1% 166,4 m• 

HUS C - BONBTA NORMALPLANET = 83,2% 

PLAN 1 350,0 m• 267,7 m• 19,6 m• 
PLAN2 344,6 m• 286,7 m• 18,4 m• 
PLAN3 344,6 m• 286,7 m• 18,4 m• 
PLAN4 344,6 m• 286,7 m• 18,4 m• 

(PLAN 5, TAKVÄNING = FL.ÅKTRUM +TRAPPA = 58,5 m' BTAl 

TOTALT *1383,8 m• 1127,8 m' 81,5% 74,8 m• 

HUS D - BONBTA NORMALPLANET = 83,2% 

PLAN 1 350,0 m2 267,7 m2 19,6 m2 

PLAN2 344,6 m2 286,7 m2 18,4 m2 

PLAN3 344,6 m2 286,7 m2 18,4 m2 

PLAN4 344,6 m2 286,7 m2 18,4 m2 

(PLAN 5, TAKVÄNING = FL.ÅKTRUM +TRAPPA = 58,5 m' BTAl 

TOTALT *1383,8 m• 1127,8 m' 81,5% 74,8 m• 

HUS A, B, C &D 

TOTALT *9115,6 m• 7343,4 m• 80,5% 482,4 m• 

' EXKL FL.ÅKTRUMSVÄNING 

A KOMPLETTERING MED BERÄKNING AV OPA ~ BTA MVJ 191002 

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM 

BYGGLOVSHANDLING 
,------------, 

l l 

T~J~ ~ 
.l 

H D Eo:i 
l 

8 
-- -
~ 

l ._ ___________ ...J 

SKANSKA 
OROTININGGATAN 92 

252 21 HELSINGBORG 

ARKITEKTLAGET.SE 

TEL: +46 (O) 42 19 96 00 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 
PROJEKT NR 

17010.01 
OATUH 

2019 09 06 

RIT AD AV 

MVJ 
ANSVARIG 

Arne Jönsson 

NYBYGGNAD BOST ÄDER 
OVERSIKTSPLAN 

PLAN 1, ENTREPLAN 

HANDLÄGGARE 

MVJ 

6 
5 
4 
J 
2 
l 

SKALA NUMMER BET 
A 1= l200 
A3=l400 A-40-1-01 A 
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bilaga 1, Dnr 2019/505

LAGER' SB11 

<7 
D2 

[2 
"'--

'"" VARDlGSRUH 

'" 

SOV1 

VAROAGSRUM 

4 RK86,2 m"' 

4 RK88,2 m' 

VAROAGSRUH 

SOV1 

"' 

KÖK/ 
V-'RDAGSRUM 

D1'1 

D1~ 

sov l 

VARDAGSAUM 

50V3 

7,3m' 

SOV3 

VARDAGSRUH 

KÖK/ 
VARDAGSRUM 

sov l 

,-

" D2 

HUS D 

El60 

[2 
__9-

[ _____ j ___ ___J 

" 

" r----r----1 

Il"'""' 
( 

<7 
A3 " 

El60 

HUS A 

' 
l __ _ _ _ _J 

sov 2 

'"' B3 . " 
"L 

h ..... "" 

[E~------- - -~~ --- - - - ---;:-:::;-_:: ~ 
3RK762ml 

B2~ 

VARDAGSRUM 

sov 2 

l 

_..-11 FRD 

"- ~· 

' ' ' ' 

~· 

VARDAGSRI.tl 

r--""""'H" 
Il '·'· 
/ SOV2 

El60 

J_.J B"LKDNG 

A1~ 

" A3 

srl ~ 
' 

l 

sov 2 

KÖK/ 
VARDAGSRUM 

' ' ' ' 

~l 

"""" \.j l [E~ ~~ 
' 1<1<47,6 m' -

f\ 8-'LKONG 

VA.RDAGSRUM 

L/ BALKON6 

EI6D 

lz"'E="" 

B3 
_s. 

_ _,_ __ ..J_ __ -

B1~ 

OBS! PLUSHÖJDER PÅ F.G. OCH LGH-NR AVSER PLAN 2 

o s 10 20m 

HÄNVISNINGAR 

FÖRKLARINGAR, SE RITNING A-40-1-11. 

KOMPLEMENTBYGGNADER PÅ GÅRD, SE RITNING A-40-1-51, 
A-40-1-52 8. A-40-1-53. 

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM 

BYGGLOVSHANDLING 
,------------, 

l 

if Dl~ 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

~ ICl F ILJo L ___ _ 
l ._ ___________ ...J 

SKANSKA 
OROTININGGATAN 92 

252 21 HELSINGBORG 

ARKITEKTLAGET.SE 

TEL: +46 (O) 42 19 96 00 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 
PROJEKT NR 

17010.01 
DATUM 

2019 09 06 

RIT AD AV 

MVJ 
ANSVARIG 

Arne Jönsson 

NYBYGGNAD BOST ADER 

ÖVERSIKTSPLAN 
PLAN 2 & 4 

HANDLÄGGARE 

MVJ 

6 
5 
4 
3 
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1. Orientering 

Allmänt Fastigheten Handbollen 1, på Fridhemsområdet i Ängelholm, i läget 

för tidigare träningsplaner för fotboll, planeras att förvärvas av 

Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB och därefter uppföra 

fyra flerbostadshus i 4-5 våningar. De två norra byggnaderna har 

angiven FG+14,1 och de två södra +13,15 respektive +13,3. Färdig 

terrass för grundläggning hamnar knappt 1 m under FG, d.v.s. på 

nivåer mellan drygt +13 och drygt +12. 

 

För projektet har PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) utfört 

geoteknisk undersökning, tidigare i sin helhet redovisad i PQABs 

”MUR-Geoteknik och Markmiljö” å 181214.  

 

Vid undersökningen utfördes jordprovtagning i total 17 punkter och 

kemisk laboratorieanalys på sju prover. I vissa prover detekterades 

ämneshalter över Naturvårdsverkets (NVs) generella riktvärden för 

aktuell markanvändning (KM), bostäder. Även begreppen MKM 

(mindre känslig markanvändning och MRR (mindre än ringa risk) 

används nedan. I detta PM sammanfattas resultat och kommenteras 

dessa avseende påträffade markföroreningar.  

 

2. Resultat 

Jordlager Överst utgjordes jordlagren vanligen av ca 0,2-0,3 m sandig mull, 

troligen rester av de gamla träningsplanerna. Ytmullen följs i huvudsak 

av fyllning av sand, mullhaltig grusig sand, bitvis tegel samt rester av 

det ursprungliga ytmulljordslagret, till mellan ca 0,7 och 1,6 m djup, 

motsvarande nivåer mellan ca +11,3 och +12,1.  

 

 Därunder följer fast till sand- och siltjord till ca 2-4 m djup, underlagrat 

av fast lera till ca 16-17 m djup. Leran vilar på fastare jordlager, enligt 

SGUs brunnsarkiv av kvartära lager, troligen växelvis sediment och 

moränjord, ned till sedimentärt berg på ca 90 m djup. 

 

Grundvatten Grundvatten har under augusti-oktober 2018 registrerats stabiliserade 

kapillära och fria vattenytor i öppna skruvborrhål och installerade 

grundvattenrör på ca 1,3-2 m djup under markytan, motsvarande 

nivåer +10,9 à +11,3. 

 

Föroreningar Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 2.1 nedan samt i bilaga 1. (Laboratorieverifikat redovisas i 

”MUR-Geoteknik och Markmiljö” å 181214). Provernas lägen i plan 

och profil redovisas på ritning 101-103. 

 

Resultaten är jämförda med NVs riktvärden för KM, MKM och MRR. 

Endast ett fåtal prover, 7 st, är i dagsläget uttagna. Proverna är uttagna 

som exempel på, dels befintlig ytmull, dels fyllningsjord, dels 

ursprungligt ytmulljordslager. Ingen påverkan på grundvattnet har 

observerats eller provtagning av detta utförts. 
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Åtminstone bitvis innehåller tegelblandad sandfyllning tydliga 

ämneshalter högre än riktvärdet för KM (aktuell markanvändning), 

dock lika tydligt under riktvärdet för MKM. Prover på både ytlig och 

ursprunglig mull samt på ett av fyllningsproverna visar ämneshalter 

under KM samt även <MRR, vilket är vara relevant vid eventuell 

borttransport av jord från området. I bilaga 2 redovisas i skissform 

jordlagrens och föroreningarnas utbredning i plan.  

 
Tabell 2.1. Sammanställning av dimensioneringsparametrar. 

 
 

3. Kommentarer 

Allmänt Befintlig tegelblandad sandfyllning har bitvis tydliga MKM-halter och 

kan inte automatiskt ligga kvar eller återanvändas inom ett bostads-

område. Massorna behöver antingen bortskaffas eller riskbedömning 

för platsen utföras, innefattande beräkning av platsspecifika riktvärden 

och åtgärdsmål som jämförs med aktuella halter.  

 

Eftersom fyllnadsmassorna samt ovan och underliggande lager 

innehåller mull måste de även av grundläggningsskäl bortskaffas 

under byggnader. Härvid är konventionell grävsanering den enda 

rimliga åtgärden för förorenade massor. 

 

Mängden fyllnadsmassor har utifrån utförda borrprover kalkylerats till 

ca 5400 m3 (6770 m2 och ett medeldjup av 0,8 m), motsvarande ca 

10800 ton (densitet 2 t/m3). Härtill alltså några dm över- samt 

underliggande mull. I två av fyra borrpunkter ( i tomtens fyra 

kvadranter är fyllningen förorenad, i en är den ren och i en är den inte 

analyserad. En rimligt rätlinjig interpolering över tomten ger att minst 

hälften och kanske 3/4 av fyllningen är förorenad (MKM), d.v.s. ca 

5400-8100 ton.  

 

Eftersom endast ett fåtal prover analyserats är ovanstående beräkning 

osäker och därför kommer kompletterande och detaljerad undersök-

ning, avgränsning och utredning samt samråd med Miljöförvaltningen 

att behöva utföras innan säker kalkyl (som kan visa både mindre eller 

större mängd än redovisat ovan) och åtgärdsväg kan väljas. 

 

Bilagor och ritningar  

- Bilaga A JORDARTSKLASSIFICERING 

- Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING, laboratorieanalyser 

- Bilaga 2 PLANSKISS, jordlager och markföroreningar 

- Ritning 101  BORRPLAN 

- Ritning 102-103 BORRPROFILER 
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2018-12-14 

D647 

Ängelholm, Handbollen 1  

Geoteknisk undersökning 

 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning 

 

Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

 Rn► = Radonanalys på laboratorium 

 S► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

 w = naturlig vattenkvot, andel vatten jmf med torrsubstans, (%) 

 wL = konflytgräns, (%) 

  = densitet, framtagen på lab. ur stört prov, (t/m3) 

 fu
kon = odränerad skjuvhållfasthet, framtagen på lab. ur stört prov, (kPa) 

 

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

1   Rn► 0,7 Ej provtagning 

 

2     0 - 0,5 F/mullhaltig grusig Sand 3 6A   

 0,5 - 1,2 F/något mullhaltig Sand 3 6A   

 1,2 - 2,7 siltig Sand 2 3B   

 2,7 - 3,0 siltig Sand 2 3B  grå 

 3,0 - 3,5 siltig Sand med tunna lerskikt 2 3B  grå 

 3,5 - 4,0 sandig siltig Lera 4 5A   grå 

    w=24, wL=31, =1,9, fu
kon=64, ’c=459 

 4,0 - 5,0 siltig Lera med tunna sandskikt 4 5A  grå 

    w=28, wL=48, =1,9, fu
kon=87, ’c=403 

 

3     0 - 0,3 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,3 - 0,5 F/grusig Sand 1 2   

 0,5 - 1,4 F/Sand, tegel 2 3B   

 1,4 - 1,5 Mulljord 1 6B   

 1,5 - 2,0 något lerig siltig Sand 3 4A  grå 

 2,0 - 3,0 siltig Sand med tunna lerskikt 3 4A  grå 

 3,0 - 4,0 något lerig finsandig Silt med tunna 4 5A  grå 

    siltskikt 

 4,0 - 5,0 lerig finsandig Silt med tunna lerskikt 4 5A  grå 

 5,0 - 6,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B  grå 
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4     0 - 0,2 F/Sandmorän 3 4A   

     Rn► 0,2 - 1,0 F/grusig Sand, tegel 1 2   

 1,0 - 2,0 siltig Sand/siltig Finsand 2 3B   

 2,0 - 2,5 siltig Finsand 2 3B  grå 

 2,5 - 3,0 sandig siltig Lera med tunna finsandskikt 4 5A  grå 

    w=26, wL=37, =1,9, fu
kon=61, ’c=366 

 3,0 - 4,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 4 5A   

    w=29, wL=36, =2,0, fu
kon=93, ’c=574 

 

5     0 - 0,3 F/Sandmorän 3 4A   

 0,3 - 1,0 något mullhaltig Sand, ev. F/ 3 6A   

 

101 S►    0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A   

S► 0,2 - 1,0 F/Sand med lerskikt, tegel 3 4A   

 1,0 - 1,1 F/Sand, tegel 2 3B   

S► 1,1 - 1,6 mullhaltig Sand 3 4A   

 1,6 - 2,0 siltig Sand 3 4A   

 2,0 - 3,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 3 4A   w=22 grå 

 3,0 - 4,0 något lerig finsandig Silt med tunna 4 5A   w=21 grå  

    lerskikt 

 4,0 - 4,4 något lerig finsandig Silt med tunna 4 5A  grå 

    lerskikt 

 4,4 - 5,0 finsandig siltig Lera med tunna 3 4B   w=26 grå 

    finsandskikt 

 5,0 - 6,0, siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B   w=30 grå 

wL=41,7, =2, fu
kon=38,8     

 

102 S►    0 - 0,3 F/sandig Mulljord 3 6A   

S► 0,3 - 1,0 F/något grusig Sand, tegel 1 2   

 1,0 - 1,8 siltig Finsand 2 3B   

 1,8 - 2,0 siltig Finsand 2 3B  grå 

 2,0 - 3,0 finsandig Silt med tunna lerskikt 4 5A   w=25 grå 

 3,0 - 3,6 finsandig Silt med tunna lerskikt 4 5A  grå 

 3,6 - 4,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B  grå 

 4,0 - 5,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B   w=31 grå 

 wL=47,9, =1,9, fu
kon=74,3 

 5,0 - 6,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B  grå 

 

103     0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,2 - 0,6 F/grusig Sand 1 2   

 0,6 - 1,0 F/något mullhaltig Sand 2 3B   

 1,0 - 1,2 F/Sand 2 3B   

S► 1,2 - 1,4 sandig Mulljord 3 6A   

 1,4 - 2,0 siltig Sand 3 4A   

 2,0 - 3,0 finsandig Silt med tunna lerskikt 4 5A   w=26 grå 

 3,0 - 3,3 finsandig Silt med tunna lerskikt 4 5A  grå 

 3,3 - 4,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B   w=26 grå 
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 wL=49,2, =1,9, fu
kon=76,6 

 4,0 - 5,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B   w=29 grå 

wL=45,8, =1,9, fu
kon=155  

 5,0 - 6,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B   w=32 grå 

=1,9 

 

104     0 - 0,3 F/sandig Mulljord 3 6A   

S► 0,3 - 1,0 F/något grusig Sand, tegel 1 2   

 1,0 - 1,2 Sand med humusskikt 3 6A   

 1,2 - 2,0 siltig Finsand 3 4A   

 2,0 - 2,4 Silt med tunna finsandskikt 4 5A   w=17 grå 

 2,4 - 3,0 Silt med tunna lerskikt och finsandskikt 4 5A   w=22 grå 

 3,0 - 4,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B   w=23 grå 

 wL=42,2, =2, fu
kon=110,9 

 4,0 - 5,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B   w=27 grå 

 wL=41,8, =2 

 5,0 - 6,0 siltig Lera med tunna finsandskikt 3 4B   w=34 grå 

wL=41,5, =1,8, fu
kon=67,9  

 

105     0 - 0,2 F/Mulljord 1 6B   

 0,2 - 1,0 F/grusig Sand, tegel 1 2   

 1,0 - 2,0 siltig sand 2 3B   

 

106     0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

 0,3 - 0,6 F/grusig Sand 1 2   

 0,6 - 1,1 F/Sand, tegel 1 2   

 1,1 - 2,0 siltig Sand 2 3B   

 

107     0 - 0,1 F/Mulljord 1 6B   

 0,1 - 1,0 F/grusig Sand, tegel 1 2   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med lerskikt 2 3B   

 

108     0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,2 - 1,0 F/något lerig grusig Sand, tegel 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand 2 3B   

 

109     0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,2 - 1,0 F/något mullhaltig siltig Sand 2 3B   

 1,0 - 1,4 F/något grusig Sand 1 2   

 1,4 - 1,6 mullhaltig Sand 2 3B   

 1,6 - 2,0 siltig Finsand 2 3B   

 

110     0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,2 - 0,4 F/grusig Sand 1 2   

 0,4 - 1,0 F/något lerig siltig Sand 2 3B   

 1,0 - 1,2 sandig Mulljord 3 6A   

 1,2 - 2,0 siltig Finsand 2 3B   
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111     0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,2 - 0,6 F/något grusig Sand 1 2   

 0,6 - 0,7 Mulljord 1 6B   

 0,7 - 1,0 siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 lerig siltig Finsand med lerskikt och tunna 2 3B   

    siltskikt 

 

112 Ej åtkomling pga jordhög. 

 

113     0 - 0,2 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,2 - 0,4 F/grusig Sand 1 2   

 0,4 - 1,2 F/något lerig Sand 2 3B   

 1,2 - 1,25 sandig Mulljord 3 6A   

 1,25 - 1,9 siltig Finsand 2 3B   

 1,9 - 2,0 siltig Lera 4 5A  grå 

 

114     0 - 0,3 F/sandig Mulljord 3 6A   

 0,3 - 1,0 F/något grusig Sand 1 2   

 1,0 - 1,1 F/Sand 1 2   

 1,1 - 1,15 Mulljord 1 6B   

 1,15 - 1,6 siltig Finsand 2 3B   

 1,6 - 2,0 finsandig lerig Silt 4 5A   
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D647_Handbollen 1_Miljöanalyser-sammanställning_181214 Bilaga 1

Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Alif >C5-C8 Alif >C8-C10 Alif >C10-C12 Alif >C12-C16 Alif >C5-C16 Alif >C16-C35 Arom >C8-C10 Arom >C10-C16 Arom >C16-C35 PAH L PAH M PAH H Arsenik As Barium Ba Bly Pb Kadmium Cd Kobolt Co Koppar Cu Krom Cr Kvicksilver Hg Nickel Ni Vanadin V Zink Zn

mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Prov.pkt Djup Jordart

101 0-0,2 F/Mull < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,045 0,12 0,2 < 2,1 20 11 < 0,20 2,5 6 5 0,025 3,6 11 25

101 0,2-1,0 F/Sand,tegel,m.m. < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 2,1 20 7 < 0,20 3,2 5,7 7,2 0,011 5,5 13 56

101 1,1-1,6 mullhaltig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 2,1 7,7 2,3 < 0,20 < 0,53 0,93 2,6 < 0,011 0,73 2,9 7,2

102 0-0,3 F/Mull < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,045 < 0,075 0,13 < 2,2 21 12 < 0,20 2,1 6 5,1 0,024 3,5 9,9 23

102 0,3-1,0 F/Sand,tegel,m.m. < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 1,9 21 150 0,32 1 5,5 3,3 0,057 1,9 6,1 180

103 1,2-1,4 sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,045 < 0,075 < 0,11 < 2,2 22 8,8 < 0,20 1,6 3,3 4,4 0,042 2,6 8,6 11

104 0,3-1,0 F/Sand,tegel,m.m. < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,8 < 5,8 < 9,8 12 < 4,0 < 1,2 < 0,58 0,1 2,1 2,1 < 2,0 23 12 < 0,20 1,6 9,8 3,6 0,058 2,2 6,1 39

NV-MRR - - - - - - - - - - - - 0,6 2 0,5 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 3 3,5 1 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 50 500 500 1000 50 15 30 15 20 10 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500
Avfall Sverige-FA - 10000 1000 100 1000 10000 2500 1000 2500 2500 10000 1000 1000 10000 2500

Förklaringar:
Mörkgrön Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar att halten ligger i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange Markerar att halten ligger i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar att halten överstiger FA. Klassning FA-massor.

10000 1000 1000

Ämne

Enhet

RIKTVÄRDEN

1000 1000
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Handbollen 1, Ängelholm 

Kostnadsuppskattning marksanering  

 

Nedan uppskattat kostnad för åtgärdandet av markföroreningen inom fastigheten 

Handbollen 1 är en tidig bedömning framtagen av Skanska Hyresbostäder som 

underlag inför tecknande av köpeavtal och gjord utifrån hittills utförda provtagningar 

och analyser redovisade i PM Markmiljö, PQ Geoteknik och Miljö AB dat 2019-11-06. 

Eventuella ytterligare föroreningar som påträffas inom fastigheten och som kräver 

sanering omfattas inte av denna kostnadsuppskattning. 

 

På fastigheten har i analyser konstaterats att befintlig tegelblandad sandfyllning 

åtminstone bitvis har tydliga halter över KM men under MKM och därmed inte 

automatiskt kan ligga kvar eller återanvändas inom ett bostadsområde. Massorna 

behöver antingen bortskaffas eller en riskbedömning för platsen utföras. Eftersom 

endast ett fåtal prover hittills analyserats kommer kompletterande undersökning, 

avgränsning och utredning samt samråd med Miljöförvaltningen att behöva utföras. 

 

Då Skanska ej är ägare till fastigheten kommer denna komplettering och ytterligare 

provtagning ske först efter det att markavtal tecknats och den nedan redovisade 

kostnadsuppskattningen, framtagen av Jonas Börjesson på Bjäre Entreprenad på 

uppdrag av Skanska Hus, är gjord utifrån den i nuläget tillgängliga informationen avs 

föroreningshalt och omfattning.  

 

Omfattningen är räknad utifrån ett bedömt maximalt utfall där hela tomten schaktas 

av 0,85 m och med som högst en föroreningshalt motsvarande MKM i dessa massor. 

Kostnad för provtagning, analyser inkl rapporter och redovisning mm har budgeterats 

utifrån en erfarenhetsbedömning om vad som rimligen som mest kan komma att 

krävas i samband med utredning och arbetets utförande. 

 

Totalt har åtgärdandet av markföroreningen, utifrån förutsättningar och antaganden 

ovan, uppskattats till maximalt ca 3 000 000 kr exkl moms och med uppdelning på 

delposter enligt nedan.  

 

Provtagning och analyser ca 135 000 kr  utifrån ca 60 st analyser 

Grävning i samband med provtagning ca 20 000 kr 

Anmälan ink slutrapport ca 110 000 kr  

Inmätning och redovisning  ca 35 000 kr 

Grävning i samband med sanering ca 215 000 kr    

Tippavgifter och transporter ca 2 470 000 kr utifrån ca 10 800 ton x 228 kr/ton 

 

Samtliga kostnader exkl moms.  
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Sammanfattning 

I samband med ett eventuellt fastighetsförvärv av fastigheten Handbollen 1, i området 

Fridhem i Ängelholm, utfördes en markundersökning 2018. En brännbar gas påträffades 

vid borrningen. Kommunen, som är fastighetsägare, konstaterade att det inte rörde sig 

om en läckande gasledning. 

 

Sweco har därför i slutet av 2019 fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att bedöma 

förekomsten av gas i mark på platsen (typ av gas, flöde, tryck etc.). En riskbedömning 

med avseende på gas i mark har utförts och åtgärder vid byggnation på platsen 

föreslagits. 

 

Två nya grundvattenrör har installeradats på fastigheten i diametralt motsatta hörn av 

fastigheten. Mätningar av gas har utförts vid tre olika tillfällen; 27 och 29 november samt 

2 december 2019. Undersökningen har genomförts genom att växelvis pumpa ur gas ur 

rören och mäta gassammansättning i dem. Grundvattenrören går ner till 18 meters djup 

och har filter mellan 12 och 18 m under markytan, där gas och grundvatten kan tränga in. 

 

I ett av rören påträffades ingen anmärkningsvärd gassammansättning. I det andra röret, 

placerat på samma plats som gasen påträffades vid tidigare undersökning, uppmättes 

metangas med maxkoncentrationen 96 vol-%. Ett övertryck på som mest 53 mbar 

uppmättes. Gasflöden till rören har beräknats till som mest 19 liter metangas/timme.  

 

En riskbedömning enligt den internationellt vedertagna Wilson-Card-metodiken har 

utförts. Platsen där gasen påträffades har fått riskklass 4; medelhög till hög risk. Detta 

innebär att det krävs tre nivåer av barriärer mellan gasen och planerad byggnation på 

fastigheten. Leran som överlagrar gasfickan anses kunna utgöra en av dessa barriärer. 

 

Exempel på möjliga åtgärder baserat på medelhög-hög risk är: 

- Gastätt membran på bottenplattan, 

- täta genomföringar, 

- passivt ventilerad bottenplatta och 

- att samtliga utrymmen under marknivå, exempelvis hisschakt, förses med 

gaslarm. 

Vidare får ingen pålning ske på området och enfamiljshus inte byggas. Om källare eller 

annan byggnation under markytan ska byggas behöver riskbedömningen uppdateras. 

Baserat på nuvarande underlag går det inte att säkerställa var gasen kommer ifrån, utan 

det krävs ytterligare undersökningar, exempelvis att gas samlas in för att skickas iväg på 

analys. För att kunna avgränsa den gasficka som påträffats rekommenderas installation 

av fler grundvattenrör – både inom och i angränsande fastigheter – samt mätning och 

pumpning i dessa. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

I samband med ett eventuellt fastighetsförvärv av fastigheten Handbollen 1 (se figur 1), i 

området Fridhem i Ängelholm, har en markundersökning utförts av PQ Geoteknik och 

Miljö AB på uppdrag av Skanska under 2018. Vid markundersökningen påträffades gas i 

marken vid ett av borrhålen. Fastigheten ägs av Ängelholms kommun, som konstaterat 

att det rör sig om en brännbar gas. Kommunen har även konstaterat att det inte rör sig 

om en läckande gasledning. Gasens sammansättning, härkomst och innehåll är okänt.  

Sweco Environment har därför fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att bedöma 

förekomsten av gas i mark på platsen (typ av gas, flöde, tryck etc.). Om gas påträffas ska 

en riskbedömning utföras och åtgärder vid byggnation på platsen föreslås. 

Fastigheten består idag av grus och ett tunt växtskikt, utan några byggnader. Söder om 

fastigheten finns ett koloniområde och norr om en idrottsanläggning. Det finns en ishall ca 

1,5 km från fastigheten och nordost om denna finns en gammal deponi.  

 

Figur 1 Fastigheten Handbollen 1 är markerad med en röd fyrkant i bilden (Källa: Open street map). 

Fastigheten 
Handbollen 1 

N 
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1.2 Allmänt om metangas 

Vid förekomst av gas i mark är det sannolikt att gasen utgörs av en blandning av metan 

och koldioxid. Detta beror på att när organiskt material bryts ned under syrefria 

förhållanden bildas metangas, även kallat sumpgas och naturgas. Förekommer syre kan 

även koldioxid och kolmonoxid bildas. Metan är en explosiv gas om den är blandad med 

luft och metanhalten i blandningen är mellan 5 volym-% (Lower Flammable Limit, LFL) 

och 15 volym-% (Upper Flammable Limit, UFL). Explosion kan endast ske om gasen är i 

ett slutet utrymme, men brand kan uppstå i öppna utrymmen om metan antänds. 

Kolmonoxid är giftigt i relativt låga koncentrationer och kan också orsaka kvävning.  

Metan och andra gaser kan spridas genom markens porer. Beroende på 

markförhållanden, grundvattennivåer och omkringliggande byggnader kan gasen förflytta 

sig långt från källan. Gasen kan tränga in i byggnader genom sprickor och håligheter i 

bottenplattan, eller genom ledningar och rör.  

Om markförhållanden i området förändras, t ex genom förtätning av markytan 

(byggnation), grundläggning, pålning eller ledningsdragning finns det en ökad risk att 

eventuell metangas får ändrade spridningsvägar i marken och kan ansamlas under 

byggnaden, vilket kan leda till att ett gastryck byggs upp. Gasen kan också tvingas hitta 

nya vägar ut ur marken vilket kan leda till att den sprids till omgivningarna. Det finns även 

en risk att gas tar sig in i byggnader, om inte rätt åtgärder vidtas. 

Gasblandningen av metan och koldioxid kan vara lättare eller tyngre än luft beroende på 

dess sammansättning. Ofta är den tyngre än luft, och ansamlas då i låga punkter, varför 

även risk för kvävning måste beaktas vid arbete i låga punkter, såsom i brunnar och i 

källare. Metangas är dessutom en kraftig växthusgas och utsläpp till atmosfären bör 

därför minimeras. 

Om metangas ansamlas i ett slutet utrymme eller en byggnad, kan alltså allvarliga hälso- 

och säkerhetsrisker uppkomma. När gasen sprids genom marken sker utspädning och 

koncentrationer av metan högre än 15 % kan därför spädas in i det explosiva intervallet. 

Syrgashalten minskar också där annan gas än luft förkommer. Syrgasnivåer under 10 % 

leder till kvävning.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Walkoverundersökning 

Vid mätning av ytutsläpp på fastigheten den 27 november utfördes mätningen enligt 

metodiken i LFTGN071. Metoden går ut på att områdets yta undersöks systematiskt med 

hjälp av ett handhållet mätinstrument. I detta fall har fältpersonal gått fram och tillbaka två 

gånger längs linjer över fastigheten. Mätning sker ca 1 dm ovan markytan. 

Mätinstrumentet som användes var Sewerin EXTEC HS680 med en detektionsgräns på 

1 ppm metan. Vid undersökning ovan mark, d.v.s. i öppna utrymmen där luft blandas in 

direkt i eventuell metangas, påverkas resultatet bl.a. av hur lufttrycket är just den dag 

som mätningarna görs. Vid mätningen den 27 november var lufttrycket sjunkande, vilket 

generellt sett ger högre utsläpp av markgas. 

2.2 Installation av grundvattenrör 

Mätningar har utförts i två stycken grundvattenrör, 1901 och 1902, som installerades i 

samband med de inledande mätningarna den 27 november, se sidan 4 för karta. 

Fältprotokoll från installationen finns i bilaga 1 och jordlagerprotokoll för rör 1901 i 

bilaga 2. 

1901 är placerat på samma plats som gasen påträffades vid markundersökningen 2018. 

Rör 1902 är placerad diagonalt tvärs över fastigheten. Grundvattennivån har vid mätning i 

rören uppmätts till 5,6 respektive 3,8 meter under markytan (m u my). 

Gasrören har ett djup på 18 meter med en inre diameter på 42 mm. Rören har försetts 

med ett filter på sex meter (mellan 12 och 18 m under markytan), samt med stängbar 

ventil för att möjliggöra gasmätning. 

 

                                                      
1 Environment Agency (2010). LFTGN07 Guidance on monitoring landfill gas surface emissions. Bristol: 

Environmental Agency. 
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2.3 Mätning 

Mätning utfördes med instrumenten Gas Analyser Biogas5000 från GeoTech och EXTEC 

HS680 från Sewerin. 

Gas Analyser Biogas5000 mäter trycket i röret samt bestämmer koncentrationer av 

följande ämnen: 

• Metangas (volym-%) 

• Koldioxid (volym-%) 

• Syre (volym-%) 

• Övriga gaser (volym-%) 

Sewerin EXTEC HS680 bestämmer koncentrationer av följande ämnen: 

• Metangas (ppm-volym) 

• Koldioxid (ppm-volym) 

• Syre (volym-%) 

• Kolmonoxid (ppm-volym) 

• Vätesulfid (ppm-volym) 

Instrumenten suger in gas med en inbyggd pump och mäter koncentrationer av ämnena 

ovan i fält. Mätning utfördes i 60–90 sekunder per provpunkt. Maxvärde under 

mätperioden noterades samt värde efter 60–90 sekunder. 

2.4 Pumpning 

För att undersöka flödet av metan och koldioxid till grundvattenrören, som ett mått på 

gaspotentialen i området, har rören först pumpats ur på gas. Detta har utförts med en 

extern gaspump (pumpflöde 7 l/min), se Figur 2. Mätning av gassammansättningen 

utfördes strax innan pumpning påbörjades.  

bilaga 4, Dnr 2019/505



   

 
 

 

6(14) 
 
RAPPORT 

2019-12-10 

SLUTVERSION 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

KJ \\semmafs001\projekt\21235\13009985_handbollen_gas\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport handbollen gas_2019-12-10.docx 
 

 

 

Figur 2. Pumpning i rör 1901 den 29 november 2019. 

Den 27 november skedde pumpning för punkt 1901 i 10 minuter och för 1902 i 5 minuter. 

Gassammansättningen mättes sedan direkt efter pumpningen samt fyra respektive tre 

gånger till utöver det. Den 29 november och 2 december skedde pumpning endast för 

1901, eftersom inga förhöjda koncentrationer av metan påträffades i det andra röret. Den 

29 november skedde pumpning i 20 min, varefter gassammansättningen mättes direkt 

efter, följt av ytterligare sex mätningar. Den 2 december skedde pumpning två gånger. 

Den första gången skedde pumpning i 30 min varefter gassammansättningen mättes 11 

gånger. Sedan pumpades gasen ur under 27 minuter och mätning av 

gassammansättningen utfördes ytterligare fem gånger. Syftet med mätningarna är att 

mäta hur snabbt rörvolymen fylls med markgas. Dessa värden används för att beräkna 

återbildningshastigheten, se avsnitt 2.6 och 3.   

2.5 Väderförhållanden 

Utsläpp av gas ur mark tenderar att vara högre vid sjunkande lufttryck. Vid mätningen 

den 27 november var lufttrycket sjunkande, medan det var ökande både den 29 

november och den 2 december. Lufttrycken och övriga väderförhållanden vid 

mätningarna framgår av tabell 1. Dock är påverkan mindre då gasförekomsten är djup, 

vilken den är här, varför lufttryckvariationerna är av mindre betydelse i detta fall.  
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Tabell 1. Väderförhållanden vid fältmätningarna. 

Datum Väder Vind Luft-

temperatur 

Lufttryck 

under 

mätning 

2019-11-27 Mulet, 

uppehåll 

SO 4 m/s, 

byvind 

7 m/s 

8ºC Sjunkande, 

ca 998 hPa 

2019-11-29 Mulet med 

snö 

SO 6 m/s, 

byvind 14 

m/s 

1ºC Ökande från 

989 hPa till 

993 hPa 

2019-12-02 Växlande 

molnighet 

och sol 

SO 3 m/s, 

byvind 6 

m/s 

2-3 ºC Ökande från 

1013 hPa till 

1015 hPa 

 

2.6 Databehandling 

De högst uppmätta metan- och koldioxidkoncentrationerna och högsta partialtrycken 

och/eller flödeshastigheterna används för att beräkna gas screening values, GSV. 

Genom att beräkna dessa kan olika platser klassificeras utifrån gasförhållanden i marken 

(Modified Wilson and Card classification). GSV beräknas enligt nedan:  

GSV (l/h) = maximal gaskoncentration (% v/v) * maximalt gasflöde (l/h) 

För att beräkna maximalt gasflöde beräknas ökningen av metankoncentrationen i 

mätrören efter avslutad pumpning. Linjär regression används. Lutningen på den trendlinje 

som anpassats till metankoncentrationens förändring över tid ger flödeshastigheten. Den 

maximala flödeshastigheten erhålls genom att undersöka olika avsnitt i mätserien för ett 

borrhål. För att få fram ett flöde krävs en bestämd volym. I detta fall har volymen av 

gasrören använts. Mätrören har en liten volym i förhållande till de gasmängder som 

pumpats ut vid åtgärdspumpningarna, vilket ger lågt beräknade gasflöden. Därför ska 

även högsta uppmätta halterna av metan och koldioxid tas hänsyn till vid bestämning av 

riskklass.  
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3 Resultat 

3.1 Resultat från mätning av gas på markytan 

Vid walk-overmätningarna uppmättes kontinuerligt halter på 6–8 ppm vid mätning 1 dm 

ovan markyta. Mätningen genomfördes vid optimala väderförhållanden; låg vindstyrka 

och sjunkande lufttryck. Resultatet av undersökningen tyder på att ett svagt diffust 

utsläpp av metangas sker. 

3.2 Fältprotokoll 

I samband med installationen av grundvattenröret i punkt 1901 noterades 

jordlagerföljden. Av den framgår att den översta metern under markytan består av 

humushaltig sand följt av siltig sand ner till 2 m u my. Från 2 ner till 19 m u my noterades 

lera med tunna lager av siltig sand. För fullständigt protokoll, se bilaga 2. Jordlagerföljden 

noterades inte i punkt 1902. 

Vid borrningen i november 2019 påträffades ingen gas, till skillnad från undersökningen 

hösten 2018. 

3.3 Resultat från gasmätning 

Metan har uppmätts i båda punkterna. I 1901 uppmättes som högst en metanhalt på 

96 %, medan den högsta halten i 1902 var 3,2 %. 

Halterna av koldioxid som uppmätts i 1901 och 1902 understiger 5 %. Kolmonoxid har 

uppmätts i båda punkterna, dock i låga halter. Ingen svavelväte/vätesulfid (H2S) har 

detekterats vid mätningarna.  

En sammanställning av resultatet av mätningarna i sin helhet redovisas i bilaga 3. 

Pumpning i 1901 skedde fyra gånger för att ge större noggrannhet i beräkningarna och 

därmed riskbedömningen. Vid första tillfället, den 27 november, skedde pumpning i 10 

minuter efter uppmätt metanhalt på 1,6 %. Efter pumpningen var halten 0 % vid tre 

efterföljande mätningar, varefter den gick upp till 0,4 %. Den 29 november skedde 

pumpning i 20 minuter efter uppmätt metanhalt på 96 %. Efter pumpning var halten nere 

på 57,6 %, men ökade sedan successivt till 88,5 %. Den 2 december skedde pumpning 

två gånger. Den första gången skedde pumpning i 30 minuter efter uppmätt metanhalt på 

95,1 %, som efter pumpning sjunkit till 2,2 %. Halten ökade sedan för att plana ut strax 

över 60 %. Pumpning skedde sedan igen i 27 minuter ner till en halt på 2,8 % metan för 

att sedan öka igen. Vid sista mätningen var metanhalten 25,3 %. 

GSV har beräknats för tre olika mätserier. Deras återhämtningskurvor visas i figur 3–5. 

GSV framgår av tabell 2, beräkningarna redovisas i bilaga 4. 

bilaga 4, Dnr 2019/505



  

   

 
 

9(14) 
 

RAPPORT 

2019-12-10 

SLUTVERSION 

HANDBOLLEN 1, ÄNGELHOLM 

 

 

KJ \\semmafs001\projekt\21235\13009985_handbollen_gas\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport handbollen gas_2019-12-10.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 
Figur 3 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 1 mellan kl. 10:12 och 10:55. Halten metan 
innan pumpningen var 96 vol-%. 

 
 

 
Figur 4 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 2 mellan 09:40 och 10:34. Halten metan 
innan pumpningen var 95,1 vol-%. 
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Figur 5 Återhämtningskurva efter pumpning för mätserie 3 mellan 11:30 och 12:03. 

Tabell 2 Resultat av GSV-beräkningarna för 1901. 

Beräkning GSV (l/h) 

1 12,5 

2 19,6 

3 12,9 

 

Pumpning i rör 1902 skedde vid ett tillfälle den 27 november. Metanhalten innan och efter 

pumpningen var 0 %. Eftersom halten inte ökade har inget GSV beräknats. 

27 november och 4 december skedde även gasmätning i det befintliga grundvattenröret 

(BR) mitt på fastigheten. Ingen metangas uppmättes, bara luft. 
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4 Riskbedömning 

Insamlade mätdata utgör underlag för värdering av risker förknippade med gas inom 

området. Riskbedömning görs utefter brittisk metodik. Den metodik som används beskrivs 

i CIRIA-rapporter 6592 och R1313, samt NHBC-rapporten ”Guidance on Evaluation of 

Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide are present”4. 

Organisationerna CIRIA (the Construction Industry Research and Information Association) 

och NHBC (National House-Building Council) är brittiska oberoende forsknings- och 

informationsorganisationer i byggindustrin. 

Baserat på bedömd GSV och högsta uppmätta koncentrationer av metan och koldioxid 

tilldelas varje mätpunkt en viss så kallad ”karakteristisk situation” enligt tabell 3. Utifrån 

detta kan lämpliga åtgärder vid uppförande av byggnader tas fram. Omfattning av 

åtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av byggnad det rör sig om och framgår av 

CIRIA-rapport 6595 och ytterligare källor angivna däri.  

Det är viktigt att poängtera att såväl beräkningen av GSV som den vidare 

riskbedömningen inte enbart är en beräkning, utan snarare en bedömning, där även 

andra aspekter ska tas hänsyn till. Exempel på sådana aspekter är gassammansättning 

och dess variationer mellan olika mättillfällen, geologin i området och hur lätt gas migrerar 

i marken och eventuell tryckskillnad mellan gas i marken och atmosfären. 

En sammanfattande tabell med riskklassificering utifrån olika bedömda GSV och/eller 

uppmätta koncentrationer presenteras i Tabell 3. 

  

                                                      
2 CIRIA (2006). CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 

CIRIA. 
3 CIRIA (2005). CIRIA R131 – The measurements of methane and other gases from the ground, London: 

CIRIA. 
4 NHBC (2007). Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide 

are present. Amersham: NHBC. 
5 CIRIA (2006). CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 

CIRIA. 
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Tabell 2. Modifierad Wilson-Card-klassificering (CIRIA Rapport 659), omgjord och översatt6. 

Karakteristisk 

situation 

(CIRIA 

rapport 149) 

Risk-

klassificering 

GSV 

 

(CH4 eller 

CO2) (l/h) 

Ytterligare 

faktorer 

Antal barriärer 

(flerfamiljshus) 

1 Mycket låg 

risk 

<0,07 Typiskt metanhalt 

<1 vol-% och/eller 

koldioxid ≤5 vol-%. 

Annars överväg att 

gå vidare till 

situation 2. 

Inga 

2 Låg risk <0,7 Flöde från borrhål 

<70 l/h. Annars 

överväg att gå 

vidare till situation 

3. 

2 

3 Medelhög risk <3,5  2 

4 Medelhög till 

hög risk 

<15 Kvantitativ 

riskbedömning är 

nödvändig för att 

bedöma grad av 

skyddsåtgärder 

3 

5 Hög risk <70  4 

6 Mycket hög 

risk 

>70  5, dock behöver 

gaskällan först 

minskas.  

 

Trots ett uppmätt GSV på 19 l/s bedöms den karakteristiska situationen till 4 

(medelhög till hög risk) och inte 5; de två övriga beräknade GSV var 12 l/s, dvs 

situation 4. Att gasen förekommer på ca 12–18 m djup under markytan bidrar också till 

bedömningen samt att geologin ovan gasen består av lera. Att källare inte ska byggas 

samt att pålning inte kommer att ske på fastigheten bidrar också till att denna bedömning 

kan göras. Förändras konstruktionen av husen, framförallt med avseende på 

byggnation under mark, kan ovanstående riskbedömning behöva uppdateras.  

                                                      
6 NHBC (2007). Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide 

are present. Amersham: NHBC. 
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5 Diskussion och slutsats

Resultatet av gasmätningen på ytan, 6–8 ppm metangas, visar på förhöjda halter för en

vanlig tomt och tyder på någon form av diffust läckage av metangas från marken.

Resultatet från installationen av borrhål/grundvattenrör både initialt 2018, samt nu och det

efterföljande gasmätningen tyder på att gasen ligger djupt, troligen någonstans mellan 12

och 18 m under markytan. Halterna på ytan är inte hälsofarliga, men visar på att läckage

sker genom markytan.

Den högsta koncentrationen av metangas som uppmättes i rör 1901 var 96 vol-%. Det

kan konstateras att vid pumpning sjunker metankoncentrationen, men att den sedan

stiger relativt fort igen. För rör 1901 kunde GVS, dvs gasflödet av metan i röret, beräknas

till som mest 19 l/s. Detta flöde innebär att gasen klassas som riskklass 5 enligt Tabell 2.

I rör 1902 uppmättes ingen anmärkningsvärd gassammansättning, men låga halter av

metan uppmättes även här (maximalt 3 vol-%). Det kan därmed konstateras att viss

kontakt mellan gasfickan vid rör 1901 och rör 1902 möjligen finns.

Naturlig koncentration av metangas i sumpgas är 11-88 %, i naturgas 17-97 % och i

deponigas 20-65 %. Koldioxidhalten i sumpgas är 0 %, i naturgas 0-9,5 % och i

deponigas 16-57 %.7 Att låga koldioxidhalter och höga metanhalter uppmätts i 1901

förklaras av att koldioxid löser sig i vatten, till skillnad från metan. Gasens härkomst kan

inte bedömas med befintliga mätresultat. För att bedöma om gasen härstammar från

deponin kan t ex analys av kolväten (etan, butan, propan) göras.

Utifrån de geologiska kartorna för området är en möjlig källa till gasen förmultnad torv. På

grund av det tjocka lager av lera samt det höga tryck som uppmätts på fastigheten

bedöms det inte som sannolikt att gasen kommer från den gamla deponin som ligger ca

1 km söderut. Baserat på nuvarande underlag går det dock inte att utesluta detta, utan

det krävs ytterligare undersökningar innan en eventuell sådan slutsats kan dras.

5.1 Slutsats riskbedömning

Den karakteristiska situationen (se Tabell 2) bedöms till 4, dvs medelhög till hög risk.

 
Förändras konstruktionen av husen, framförallt med avseende på byggnation under mark, 
kan riskbedömningen behöva uppdateras.  

                                                      
7 Environmental Agency (2010). LFTGN03 Guidance on the management of landfill gas. (Appendix B) Bristol: 

Environmental Agency. 
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6 Åtgärder vid byggnation 

Baserat på de tre GSV som beräknats tilldelas punkt 1901 den karakteristiska situationen 

4 som medför medelhög till hög risk. Konstruktion av enfamiljshus och radhus 

rekommenderas inte, men flerfamiljsbostäder, kontorslokaler eller andra lokaler kan 

byggas på fastigheten om adekvata byggnadstekniska åtgärder vidtas. Pålning eller 

andra djupgående markarbeten ska undvikas. Enligt tabell 3 innebär detta att det krävs 

tre nivåer av barriärer mellan gasen och byggnation på fastigheten. Då gasen överlagras 

av ett cirka 12 meter mäktigt lager lera, bedöms leran kunna agera som en naturlig 

barriär (en åtgärdsnivå). Utöver det kan till exemplet följande åtgärder rekommenderas 

(minst två av dessa): 

 

• Gastätt membran på bottenplattan 

• Täta genomföringar 

• Passivt ventilerad bottenplatta 

• Att samtliga utrymmen under marknivå, exempelvis hisschakt, förses med 

gaslarm 

7 Rekommendation av ytterligare utredningar 

Den påträffade gasen i punkt 1901 skulle kunna vara en lokal gasficka, eftersom så pass 

höga halter inte uppmätts i rör 1902. Gasfickans omfattning är okänd, och fler 

undersökningar krävs för att kunna avgränsa den. Till exempel genom installation av fler 

grundvattenrör. För att bedöma gasens härkomst kan en mer omfattande analys av 

gassammansättningen göras. 

Sammanfattningsvis rekommenderas; 

• Samla in gas och skicka iväg för analys för att exempelvis undersöka eventuella 

halter av etan, butan och propan eller klorinerade spårgaser. Syftet är att ta reda 

på gasens ursprung, t.ex. om det skulle kunna vara deponigas eller något annat. 

• Installation av fler rör på fastigheten och på angränsande fastigheter, där mätning 

kan utföras för att på så sätt kunna avgränsa gasfickan. Fler mätdata kan förfina 

riskbedömningen då data blir mer representativ för ett större område. 

• En möjlig åtgärd/utredning är att försöka pumpa ur gasen ur gasfickan, dvs 

genomföra pumpningar under en längre tid. Genom att pumpa i flera rör under en 

längre tid, exempelvis ett par veckor, kan gasförekomsten eventuellt pumpas ur, 

gaskoncentrationerna och / eller mängderna eventuellt minska i omfattning (om 

dess omfattning är begränsad) och då kan riskerna förknippade med gasfickan 

komma att sänkas. Dvs syftet med en sådan utredning är att försöka pumpa ur 

gasen ur gasfickan och därmed eventuellt sänka risken. 
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Uppdragsnr:

13009985

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Anmärkning

Installation och mätning av grundvattenrör

-17,94

Rf

Tätning

Punkt nr/namn

1901

Ref.linje Installationsdatum

2019-11-27

Handbollen Gas Fredrik Zanders

Markyta nivå

Grundvatten 

nivå

ÖK rör nivå

Total rörlängd

Höjd över markytan

Rörtyp (Rö, Rf, Pp)

Rörmaterial

Diameter

1,06

19,00

1,06

FältgeoteknikerUppdragsnamn:

Huv,lock verktyg?

Spetsnivå

Anmärkning

Peh

50 mm

slitsat

6,00

Bentonit

Plugg för gas

Filtertyp

Filterlängd

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Avläsningar

SignDatum

Funktionskontroll
Djup under 

ÖK-rör. d=
Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

13009985

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Handbollen Gas Fredrik Zanders

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

1902 2019-11-27

Diameter 50 mm

Markyta nivå

ÖK rör nivå 1,00

Total rörlängd 19,00

Höjd över markytan 1,00

Spetsnivå -18,00

Rörtyp (Rö, Rf, Pp) Rf

Rörmaterial Peh

Filtertyp slitsat

Filterlängd 6,00

Tätning Bentonit

Datum
Sjunk-/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör
Sign

Huv,lock verktyg? Plugg för gas

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=

Grundvatten 

nivå
Sign

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Anmärkning

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått: Ref.linje

1901

Datum: Djup [m] under ref.nivå:

Mailadress:

Telefon:

Fältbedömning Prov- Lab- Anmärkning

av provet: märkning analys

0,00  - 0,25 Mg:(hu)Sa

0,25  - 0,95 Mg:Sa

0,95  - 1,05 (hu)Sa

1,05  - 2,00 siSa

2,00  - 19,00 Clsisa

19,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov- Lab-
av provet: märkning analys

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

Miljöteknik.
Djup (m) 

Anmärkning Pid Xrf
under ref.yta

13 m torr sa 3 cm

rör tot 19 m filter 6 m rök my+1,06

rör 1902 tot 19 m rök my+1,0

under ref.yta

Datum:

Skr 2019-11-27

Grundvattenobservationer Kontaktperson

19-11-27

Djup (m) 

Protokoll provtagning

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

13009985 Handbollen Gas Fredrik Zanders
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Sammanställning av resultat av gasmätning 
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GASMÄTNING

Punkt Datum Tidpunkt CH4 (%) CO2  (%) O2   (%) CO (ppm) H2S (ppm) Bal (%) Rel. tryck (mb) Tid mätning (s) Mätinstrument Kommentar

Max Slut Max Slut Min Slut

1901 2019-11-27 11:05 1,8 1,8 -44.5 60 Gas Analyser Biogas5000 Pyste

1901 2019-11-27 11:10 1,6 1,6 0,2 0,2 77,4 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 11:15 2,4 0 0 60 Sewerin EXTEC HS680

1901 2019-11-27 11:18 2,35 0,12 19,2 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 10 min

1901 2019-11-27 11:44 0 0 0,1 0,1 21,4 21,4 78,5 -62,64 95 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 12:35 0 0 0,1 0,1 21,2 21,2 78,7 1,7 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 13:15 0 0 0,1 0,1 21,4 21,4 78,5 3,09, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-27 13:18 0,45 0,1 19,6 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1901 2019-11-27 14:00 0,4 0,2 0,1 21,2 78,5 3,37, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 09:05 96 91,1 1 0,9 0,2 1 6,9 13,76, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 09:12 4,4 0,9 0,6 1 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 20 min

1901 2019-11-29 09:45 60 Gas Analyser Biogas5000 Inget flöde

1901 2019-11-29 09:48 4,1 0,18 19 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1901 2019-11-29 10:12 57,6 57,6 0,9 0,9 7,8 7,8 33,7 47,7, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:25 75,2 75,2 0,9 0,9 4,3 4,3 19,6 41,59, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:30 78,8 78,8 0,9 0,9 3,5 3,5 16,7 38,07 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:35 81,3 81,3 0,9 0,9 3 3 14,8 42,38, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:45 84,9 84,9 0,9 0,9 2,2 2,2 12,1 35,78 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-11-29 10:55 88,5 88,5 0,8 0,8 1,4 1,4 9,3 53,11, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 08:59 95,1 83 0,9 0,8 0,9 2,7 13,5 11,57, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 09:01 4,4 0,68 6,4 0 1 60 Sewerin EXTEC HS681 Pyste lite med jämna mellanrum

Pumpning 30 min

1901 2019-12-02 09:40 2,2 2,2 0,1 0,1 21,6 21,6 76 -321, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 09:59 26,2 26,2 0,4 0,4 15,7 15,7 57,7 7,31, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:04 30,9 30,9 0,5 0,5 14,5 14,5 54,1 9,71, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:09 36,1 36,1 0,5 0,5 13,1 13,1 50,3 10,17, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:14 40,8 40,5 0,6 0,6 11,9 11,9 47 10,44, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:19 45,3 45,1 0,6 0,6 10,7 10,7 43,6 14,36, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:34 59,4 59,3 0,7 0,7 7,5 7,5 32,4 31,37, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:39 62,3 62,1 0,7 0,7 6,9 6,9 30,3 10,18, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:44 63,1 62,4 0,7 0,7 6,9 6,9 30,1 8,15, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:49 62,9 62,2 0,7 0,7 6,9 6,9 30,2 8,05, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 10:54 61,6 60,7 0,7 0,7 7,2 7,2 31,5 8,01, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

Pumpning 27 min

1901 2019-12-02 11:30 2,8 2,8 0,1 0,1 20,8 20,8 76,3 -10,ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:46 15,6 15,6 0,3 0,3 17,7 17,7 66,4 2,85,ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:52 20 20 0,4 0,4 16,7 16,7 62,9 2,56, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 11:57 22,5 22,5 0,4 0,4 16,2 16,2 61 2,94, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-02 12:03 25,3 25,3 0,4 0,4 15,6 15,6 58,7 4,63, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1901 2019-12-04 19:28 96 92,6 0,8 0,8 1,1 1,1 5,4 3,76 GEM5000 Gas Analyser 

1902 2019-11-27 12:50 0 0 0,1 0,1 21,2 21,2 78,7 8,17, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 12:55 0,1 0,18 19,4 0 0 60 Sewerin EXTEC HS681

Pumpning 5 min

bilaga 4, Dnr 2019/505



GASMÄTNING

Punkt Datum Tidpunkt CH4 (%) CO2  (%) O2   (%) CO (ppm) H2S (ppm) Bal (%) Rel. tryck (mb) Tid mätning (s) Mätinstrument Kommentar

1902 2019-11-27 13:07 0 0 0,4 0,4 13,4 13,4 82,6 5,3 --> 0,27 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 13:10 0,1 2,85 12,7 0-1 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-11-27 13:24 0 0 3,5 3,5 14,5 14,5 82,1 4,2 --> 0 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-27 14:05 0 0 3,5 3,3 14,2 14,4 82,2 0,5, sjunkande 70 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 09:24 1,6 0 3,8 3,3 17,2 17,4 79,2 5,2, ökande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 09:25 0,1 1,95 17 8 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-11-29 10:00 0 0 1,5 1,4 20,6 20,6 77,9 -7,78, ökande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 10:20 0,2 0 1,2 1,2 20,6 20,6 78,2 -8,25 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-11-29 10:40 0,1 0 0,9 0,9 21,1 21,1 77,9 0,24 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 09:12 3,2 0 2,7 2,6 17,9 18 79,4 3.47, sjunkande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 09:16 1 1,55 17,5 8 0 60 Sewerin EXTEC HS681

1902 2019-12-02 09:45 0 0 0,9 0,8 21 21,1 78,1 3,76, sjunkande 90 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-02 10:22 0,4 0 0,6 0,6 21,3 21,3 78,1 3,42, sjunkande 60 Gas Analyser Biogas5000

1902 2019-12-04 19:37 1,3 0,1 1,9 1,8 19 19 12 0 79,1 0,14 GEM5000 Gas Analyser 

BR 2019-11-27 0 0 0 0 Sewerin EXTEC HS681

BR 2019-12-04 0 0 0 0 GEM5000 Gas Analyser 

bilaga 4, Dnr 2019/505



 
 

 

1 (1) 

Sw e co Envi ro nme nt  AB   

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

RS c:\users\serysa\downloads\0_memo04 (6).docx 
 

BILAGA 4

 

2019-12-05 

13009985 

Beräkning av GSV 
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1901 #1
Datum Timmar Metan (%) c L/L Beräkning av rörets volym:

10:12:00 0 57,6 0,58 V=r^2*PI*l*1000

10:25:00 0,22 75,2 0,75

10:30:00 0,30 78,8 0,79 där r=rörets diameter, 0,042 m

10:35:00 0,38 81,3 0,81 l =längden på röret, 5,6 m

10:45:00 0,55 84,9 0,85

10:55:00 0,72 88,5 0,89

dc/dt 0,4040 L/L/h Flödet beräknas enligt följande formel:

Pumpflöde 7 l/min V 31 L/h Flöde=dc/dt*V

Pumptid 20 min Flöde 12,5 L/h

1901 #2
Datum Timmar Metan (%) c L/L

09:40:00 0 2,2 0,022

09:59:00 0,32 26,2 0,262

10:04:00 0,40 30,9 0,309

10:09:00 0,48 36,1 0,361

10:14:00 0,57 40,8 0,408

10:19:00 0,65 45,3 0,453

10:34:00 0,90 59,4 0,594

dc/dt 0,6300 L/L/h

Pumpflöde 7 l/min V 31 L

Pumptid 30 min Flöde 19,6 L/h

bilaga 4, Dnr 2019/505



1901 #3
Datum Timmar Metan (%) c L/L

11:30 0 2,8 0,03

11:46 0,27 15,6 0,16

11:52 0,37 20 0,20

11:57 0,45 22,5 0,23

12:03 0,55 25,3 0,25

dc/dt 0,42 L/L/h

Pumpflöde 7 l/min V 31 L/h

Pumptid 27 min Flöde 12,9 L/h
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PM - VA Fridhem etapp 1

 
Generella förutsättningar: 
Fridhem etapp 1 är höjdsatt så att huvudgator följer områdets höjdrygg och avvattnas ned 
via lokalgator till magasinsområdena. Ledningar för spillvatten-, dagvatten- och vatten är 
placerade längs områdets dagvattenmagasinsstråk på östra sidan och västra sidan.  
  
I ”Bygglov” och ”Anmälan om vatten och avloppsinstallation” kommer VA-enheten 
kontrollera följande punkter extra: 

1. Kvarter ska höjdsättas så att färdig golvhöjd hamnar ca 1,0 m ovan högsta 
vattennivåer (räknat på 10-års regn) i dagvattenmagasin. 

2. Dränering av grundvatten från den enskilda fastigheten får ej avledas till allmän 
dagvattenanläggning. Det är således endast dagvatten som uppkommer från 
takavvattning, hårdgjorda ytor och dräneringsvatten från husgrund som får 
avledas till förbindelsepunkt för dagvatten. 

3. Samlingsbrunn för dagvatten skall vara försedd med sandfång. 
4. Förbindelsepunkter för VA upprättas för fastigheterna längs dagvattenmagasinen i 

vändplatser, samt för vissa fastigheter vid cirkulationsplatsen mot fotbollsplanerna. 
Respektive kvarters förbindelspunkt redovisas på nybyggnadskarta. 

5. Vatteninstallationen skall utföras så att återsugning och backströmning förhindras 
enl. Boverkets byggregler (Återsugningsskydd enl. svensk standard SS-EN 1717). 

6. Spillvatteninstallationen skall luftas genom att minst en luftningsledning i huset står 
i direkt förbindelse med ytterluften. 

7. Ritningar över ut- och invändiga VA-installationer skall inlämnas till 
Bygglovsenheten. 

8. Intyg över att VA-installationen uppfyller kraven i gällande bestämmelser och är 
rätt ansluten till kommunens ledningsnät skall inlämnas till bygglovsenheten efter 
arbetenas färdigställande. 

 
 
Ängelholm 2017-05-09 
 
 
VA- enheten 
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HANDBOLLEN 1,  ÄNGELHOLM    2019.09.06 
 
 
 
Projektbeskrivning  /  Stadsmässig karaktär 
 

Ambitionen i gestaltningen av kvarteret har varit att med en tydlig, stadsmässig kant mot den nya 
öst-västliga lokalgatan, och en mer öppen trädgårdskaraktär mot parkrummet och det befintliga 
koloniområdet i söder, länka samman den nya bebyggelsen med de befintliga strukturerna och 
kvaliteterna i staden. 
 
 De vinkelformade husens placering i tomtens ytterhörn förstärker kvarterets yttre 

gränser och ger stadga åt gaturummet. 

 

 Tegelportiken skapar en tydlig, men luftig, gräns mellan det offentliga gaturummet 

och det mera privata gårdsrummet, lik en reminiscens av portaler från den ”gamla staden”. 

 

  Genomgående entréer är placerade mot lokalgatan. 

 

 Balkonger i flera vädersträck ger liv och aktiverar gatorna runt kvarteret. 

 

 Sockelvåningens markering är ett klassiskt och stadsmässigt motiv. 

Detaljeringen i tegel och mönstermurning upplevs i ögonhöjd, när man rör sig i gaturummet. 

Valet av stenmaterial som fasadbeklädnad förstärker känslan av ”stenstad”. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 31 Dnr. KS 2019/449  

Plan för krisberedskap 2019-2022

Ärendebeskrivning
Plan för krisberedskap har en paraplyfunktion för de dokument som beskriver Ängelholm 
kommuns krisberedskapsarbete. Innehållet syftar till att (1) uppfylla krav enligt Lag (2006:554) 
om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH) och(2) att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-
09779). 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-01-14
Plan för krisberedskap 2019-2022
Bilaga I Utbildning och övning för krisberedskap 2019 – 2022
Bilaga II Användning av ersättning för krisberedskap

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall. Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Eric Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa Plan för krisberedskap för Ängelholms kommun 2019-2022 inklusive Bilaga I 
Utbildning och övning för krisberedskap 2019-2022 och Bilaga II Användning av ersättning för 
krisberedskap.

_____

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektör
Kommunikationschef
HR-chef
Säkerhetschef
Krisberedskapssamordnare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 8                  Dnr. KS 2019/449  

Plan för krisberedskap 2019-2022

Ärendebeskrivning
Plan för krisberedskap har en paraplyfunktion för de dokument som beskriver Ängelholm 
kommuns krisberedskapsarbete. Innehållet syftar till att (1) uppfylla krav enligt Lag (2006:554) 
om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH) och(2) att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-
09779). 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-01-14
Plan för krisberedskap 2019-2022
Bilaga I Utbildning och övning för krisberedskap 2019 – 2022
Bilaga II Användning av ersättning för krisberedskap

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att fastställa Plan för krisberedskap för Ängelholms kommun 2019-2022 inklusive Bilaga I 
Utbildning och övning för krisberedskap 2019-2022 och Bilaga II Användning av ersättning för 
krisberedskap.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Kommunikationschef
HR-chef
Säkerhetschef
Krisberedskapssamordnare
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  KS  2019/449

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

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

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

Plan för krisberedskap 2019-2022

Ärendebeskrivning
Plan för krisberedskap har en paraplyfunktion för de dokument som beskriver Ängelholm 
kommuns krisberedskapsarbete. Innehållet syftar till att (1) uppfylla krav enligt Lag (2006:554) 
om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH) och(2) att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-
09779). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-01-14
Plan för krisberedskap 2019-2022
Bilaga I Utbildning och övning för krisberedskap 2019 – 2022
Bilaga II Användning av ersättning för krisberedskap

Utredning
Enligt överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) (SKL 18/03101 MSB 2018–09779) ska ett 
styrdokument för krisberedskap innehålla följande:

 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 

områdesansvar.
 Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Styrdokumentet ska uppfylla krav enligt Lag (2006:554) om kommuner och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Planen syftar även till att omhänderta de åtgärdsbehov som 
framkommit genom arbetet med Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms 
kommun 2019-2022.
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1 Syfte & funktion för ”Plan för krisberedskap” 
Detta dokument beskriver kommunens övergripande inriktning och 
prioriteringar för kommunens arbete inom krisberedskap för perioden 2019–
2022. Innehållet syftar även till att uppfylla krav enligt Lag (2006:554) om 
kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH). 
 
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 
MSB 2018–09779). 
 
Styrdokumentet syftar till att omhänderta de åtgärdsbehov som framkommer 
genom arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och översätta dessa till de 
åtgärder som ska genomföras under mandatperioden (se figur 1). 
Styrdokumentet får därav en paraplyfunktion för de dokument som beskriver 
krisberedskapsarbetet i kommunen.  
 
Enligt överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (SKL 18/03101 
MSB 2018–09779) ska ett styrdokument innehålla följande: 

 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.  

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

 Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.  

 
Enligt överenskommelsen ska kommunen även ta fram: 

 Ett reglemente för krisledningsnämnden 

 En instruktion för kommundirektören som ska ange vilka uppgifter 
som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap. 

 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

 En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 
 

 

Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Plan för 
krisberedskap 

Riktlinje för 
krisledning 

Tidsplan för 
övning- och 
utbildning 

Handlingsplan för 
krisberedskap 

Planerad 
användning av 

ersättning 

Arbete i verksamheterna 
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2 Övergripande styrning av arbetet med 
krisberedskap 
I avsnittet beskrivs hur implementeringen av risk- och sårbarhetsanalys och övriga inriktade 
dokument och arbeten sker inom området krisberedskap. 
 
Plan för krisberedskap bör beslutas av Kommunfullmäktige. Risk- och 
sårbarhetsanalys och övriga inriktade dokument och arbeten fastställs av olika 
instanser enligt nedan. 
 
Arbete i verksamheterna 
Varje huvuduppdrag samt servicestödet arbetar enskilt med krisberedskap 
inom den egna verksamheten. Arbetet inkluderar analys av verksamhetens 
risker och sårbarheter samt telefonlistor och rutiner för krisledning inom 
verksamheten. Det är verksamheten som ansvarar för att arbetet blir utfört och 
de resulterande dokumenten fastställs av verksamhetens ledningsgrupp eller 
chef. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
En kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys sammanställs i början av 
varje mandatperiod på uppdrag från Kommunstyrelsen. Risk- och 
sårbarhetsanalysen resulterar i åtgärdsförslag som syftar till att reducera eller 
avlägsna befintliga risker och sårbarheter. Risk- och sårbarhetsanalysen 
fastställs av Kommunstyrelsen. Den kommunövergripande risk- och 
sårbarhetsanalysen kommuniceras till samtliga anställda inom kommunens 
verksamheter. En praktiskt inriktad folder tas fram som skickas ut till hushåll 
inom kommunens geografiska område samt delas ut under 
Krisberedskapsveckan. 
 
Handlingsplan för krisberedskap  
Handlingsplan för krisberedskap 2019-2022 säkerställer att de åtgärdsbehov 
som identifierats i Risk- och sårbarhetsanalys tas tillvara genom att konkretisera 
behoven och ange ansvarig enhet och när åtgärden ska vara genomförd. 
Beslutade åtgärder ska inkluderas i berörda verksamheters årsplaner och 
ofullständig måluppfyllnad redovisas till Kommunstyrelsen. Handlingsplanen 
fastställs av kommunstyrelsen och kommuniceras till de enheter som står som 
ansvariga i dokumentet.  
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Riktlinje för krisledning 
Riktlinje för krisledning, tidigare kallad Krisledningsplan, beskriver hur 
kommunen ska hantera kriser och extraordinära händelser. Riktlinjen tydliggör 
den organisation som ska gälla och de olika aktörernas ansvar och uppgifter. 
En stabsinstruktion kompletterar riktlinjen. I stabsinstruktionen definieras vilka 
lokaler och teknisk utrustning som disponeras vid en extraordinär händelse. 
Riktlinje för krisledning fastställs av kommunfullmäktige och kommuniceras till 
samtliga chefer inom organisationen. 
 
Utbildning och övning för krisberedskap 
Utbildning och övning för krisberedskap 2019-2022 (se bilaga) säkerställer att 
samtliga delar av krisledningsorganisationen får utbildning och övning i 
hantering av extraordinär händelse och höjd beredskap. Dokumentet innehåller 
ett tidschema för kommande övning och utbildning samt underlagsmaterial för 
grundutbildning som ska kvalitetssäkra utbildningsinnehållet. Dokumentet 
fastställs av kommundirektören och kommuniceras till de som ska delta i 
övningar och utbildningar.  
 
 

3 Kommunens övergripande process för risk 
och sårbarhetsanalys 
I avsnittet beskrivs kommunens arbete med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys, vilken 
metod som använts samt hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalys fortlöper kontinuerligt 
under mandatperioden.  
 
Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i 
fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka 
den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i 
en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 
MSB 2018–09779) ska kommunen: 

 Bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det 
geografiska områdesansvaret, kommunens organisation samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund.  

 Använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och 
genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet samt stärka förmågan att hantera 
extraordinära händelser.  

 Efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med 
avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 
För Huvuduppdrag Lärande och Familj samt Huvuduppdrag Hälsa har arbetet 
med risker och sårbarheter uppdaterats kontinuerligt under mandatperioden 
2015-2018 i arbete inom verksamheterna. Eftersom materialet har uppdaterats 
kontinuerligt under lång tid antogs det vara tillräckligt för att säkerställa de 
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huvuduppdragens bidrag till kommunens övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys.  
 
För Huvuduppdrag Samhälle och Servicestödet gjordes under hösten 2018 en 
större satsning för att ta fram verksamheternas risker och sårbarheter. Arbetet 
följde i stort Försvarets Forskningsinstituts (FOI) modell för risk- och 
sårbarhetsanalys (FORSA) med inspiration från ”3 steg för ett robustare 
Malmö” och korrigeringar för att anpassa materialet till Ängelholms kommun.  
 
Arbetet resulterar i åtgärdsförslag som syftar till att reducera eller avlägsna 
befintliga risker och sårbarheter. Förslagen konkretiseras och tidsbestäms i 
Handlingsplan för krisberedskap. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun sammanfattar de risk- och 
sårbarhetsanalyser som görs av kommunens verksamheter, och inkluderar det 
som framkommit i dialog med utvalda externa aktörer. 
 

3.1 Metod 

Risk- och sårbarhetsanalysen tas fram genom arbete i de tre huvuduppdragen, 
servicestödet och övriga verksamheter som är intressanta för Ängelholms 
kommun ur ett krisberedskapsperspektiv. Arbetet i respektive verksamhet är 
indelad i sex steg enligt bilden nedan. Vid de årliga revideringarna av arbetet i 
verksamheterna behandlas steg 2-6. Vid en organisationsförändring behöver 
kartläggningen i steg 1 uppdateras. 
 
Metoden bygger på FOI:s modell FORSA för risk- och sårbarhetsanalyser, 
med inspiration från ”3 steg för ett robustare Malmö” och anpassning till 
Ängelholms kommuns förutsättningar. Utförlig beskrivning av metoden finns i 
Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verksamheternas arbete med krisberedskap revideras en gång om året av 
verksamheten med stöd av krisberedskapssamordnaren. 

Steg 1 
Kartläggning av 
verksamheten 

Steg 3 
Händelser och 

riskanalys 

Steg 4 
Sårbarhet och 

förmåga 

Steg 2 
Kritiska 

beroenden och 
resurser 

Steg 5 
Åtgärder och 
prioritering 

Steg 6 
Vidare arbete 
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3.2 Deltagare 

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

 Huvuduppdrag Lärande och Familj 

 Huvuduppdrag Hälsa 

 Huvuduppdrag Samhälle 

 Servicestödet 
 

 Öresundskraft 

 Nordvästra Skånes renhållning (NSR) 

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

3.3 Utvärderingar 

Kommunen utvärderar inträffade händelser, övningar och utbildningar enligt 
förutbestämda mallar. Inträffade händelser utvärderas endast då den centrala 
krisledningsstaben aktiverats. 
 
Utvärderingarna syftar till att ta till vara på erfarenheter och frågeställningar 
som uppkommit och använda dessa för att öka kommunens förmåga att 
hantera framtida händelser. Utvärderingarna utmynnar oftast i en serie 
åtgärdsförslag som dokumenteras och följs upp av den berörda verksamheten. 
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4 Kommunens ambitioner i arbetet med det 
geografiska områdesansvaret 
I avsnittet beskrivs hur kommunen arbetar för att uppfylla förväntningarna från MSB och 
SKL avseende det geografiska områdesansvaret. 
 
Enligt 2 kap. 7 § LEH ska kommunen verka för att: 

1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i 
planerings- och förberedelsearbetet 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas 
3. informationen till allmänheten samordnas 

 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 
2018–09779) ska kommunen: 
 
1) Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av 
förberedelser inför extraordinära händelser 
 

2) Under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning 
av olika aktörers åtgärder 

 
3) Ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 

extraordinär händelse 
 

4) Förberedelser inför en extraordinär händelse ska ske i samverkan med 
närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska 
området 

 
5) Säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via 

anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls 
 

I kommande stycken beskrivs det hur kommunen arbetar för att leva upp till 
de fem punkterna och vilka aktiviteter som planeras i mandatperioden kopplat 
till dem. 
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”Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning 
av förberedelser inför extraordinära händelser” 
Ängelholms kommun bjuder årligen in till två lokala krishanteringsråd där 
aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens område 
bjuds in. Det lokala krishanteringsrådet syftar till att  

 Höja kunskapen om den hotbild som finns inom kommunens 
geografiska område 

 Skapa förståelse för de större organisationer som verkar inom området 

 Höja kunskapen om det nationella och lokala krishanteringsarbetet 

 Förstärka kontaktnätet mellan organisationerna och kommunen 

 Skapa lokal samverkan för att stärka förmågan att hantera 
samhällsstörningar 

 
De lokala krishanteringsråden är planerade att fortsätta kontinuerligt. 
 
”Under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för 
samordning av olika aktörers åtgärder” 
För att öka kommunens förmåga att stå värd för ISF strävar kommunen efter 
att (1) ha en hög kompetens inom gemensamma grunder för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar, (2) ha goda kunskaper om tekniska stödsystem 
och manuella rutiner för att upprätta handlingar, föra dagbok och protokoll 
samt (3) upprätthålla och utöka det nätverk som finns inom området 
samhällskydd och beredskap.  
 
”Ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 
extraordinär händelse” 
Att ta fram en lägesbild är en viktig del i arbetet vid en samhällsstörning. 
Momentet ska alltid ingå vid övningar och utbildningar av 
krisledningsorganisationen. 
 
 
”Förberedelser inför en extraordinär händelse ska ske i samverkan med 
närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna 
geografiska området” 
Ängelholms kommun ska ha ett gott och nära samarbete med närliggande 
kommuner och relevanta aktörer inom Familjen Helsingborg, bland annat 
genom regelbundna krishanteringsråd, nätverksträffar och veckolig kontakt 
gällande händelser och beredskap i kommunerna. 
 
”Säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas 
via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls” 
Ängelholms kommun har genom avtal ålagt det kommunala 
räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst att på ett riktigt 
sätt underhålla ljudsändare för VMA inom kommunen. 
 



 
 

8 
 

5 Kommunens arbete med Sendairamverket för 
katastrofriskreducering 
I arbetet med krisberedskap strävar Ängelholms kommun efter att arbeta 
utifrån Sendairamverket för katastrofriskreducering (2015-2030). Kommunen 
arbetar för att The 10 Essentials for Making Cities Resilient*, som direkt knyter an 
till Sendairamverket, ska genomsyra alla kommunens verksamheter och att 
perspektivet ska finnas med exempelvis i arbetet med planläggning och 
byggnation. Kommunens representanter deltar regelbundet i det svenska 
nätverket Making Cities Resilient (MCR) tillsammans med MSB och övriga 
deltagande kommuner i landet. Nedan listas The 10 Essentials med 
originalformulering inom parantes: 
 
1. Organisera för resiliens (Organise for Disaster Resilience) 
 
2. Identifiera, förstå och använd dagens och framtidens riskscenarion (Identify, Understand 

and Use Current and Future Risk Scenarios)  
 
3. Tilldela en budget för katastrofriskreducering (Strengthen Financial Capacity for Resilience) 
 
4. Bedriv resilient stadsutveckling (Pursue Resilient Urban Development and Design) 
 
5. Skydda naturliga buffertsystem  (Safeguard Natural Buffers to Enhance Ecosystems’ Protective 

Functions) 
 
6. Stärk arbetet med resiliens i hela organisationen (Strengthen Institutional Capacity for 

Resilience) 
 
7. Förstå och stärk medvetenhet och förmåga hos befolkningen (Understand and Strengthen 

Societal Capacity for Resilience) 
 
8. Underhåll och investera i kritisk infrastruktur (Increase Infrastructure Resilience) 
 
9. Säkra effektiv krishantering (Ensure Effective Disaster Response) 
 
10. Stöd snabb återhämtning och bygg upp bättre efter en händelse (Expedite Recovery and 

Build Back Better) 

 
 
*The 10 Essentials for Making Cities Resilient kan översättas till De 10 
Väsentligheterna för att göra städer resilienta, men det engelska begreppet används 
även i svensk kontext.  
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6 Planering avseende krisberedskap 

Följande dokument finns som bilagor och behandlar planering avseende 
krisberedskap i Ängelholms kommun: 
 
Bilaga I: Utbildning och övning för krisberedskap 2019-2022 
Dokumentet innehåller en plan för vilka utbildningar och övningar som ska 
hållas för kommunens anställda, samt ungefär när de planeras hållas och vilka 
funktioner som bör delta. 
 
Bilaga II: Användning av ersättning 2019-2022 
Dokumentet innehåller en uppskattad kalkyl för användning av ersättning för 
krisberedskapsarbete.  
 

 
 



    
  2019-08-15  
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Användning av ersättning för 
krisberedskap

Enligt 5 kap. 1 § LEH ska kommunen få ersättning av staten för kostnader för 
förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. LEH.  
 
Kommunerna får ersättning enligt följande fördelningsprinciper:   

 Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för 
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. 

 Verksamhetsersättning för genomförande av planering, risk- och 
sårbarhetsanalyser, övning m.m.  

 Ersättning för utomhusvarning - Kommunen får en årlig ersättning för 
de ljudsändare som finns i respektive kommun för att finansiera 
kostnader för drift och underhåll samt för att genomföra kvartalsvisa 
tester av utrustningen. 

 Rakelsubvention - I syfte att stimulera kommunernas anslutning till det 
gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel, och därmed öka 
förmågan till samverkan inom kommunen och mellan kommunen och 
andra aktörer vid en inträffad händelse, avsätts 27 mnkr per år för att 
subventionera kommunernas abonnemangspriser för Rakel under 
perioden enligt nedan: 

o grundabonnemang i Rakel fastställs till 6 000 kr per år. 
o telematikabonnemang för styrning av utomhusvarning (VMA) 

via Rakel fastställs till 625 kr per år. 
  



   2 (2) 
 

  

 
2018 fick Ängelholms kommun ersättning för kostnader för krisförberedande 
uppgifter enligt nedan: 
 

Ersättning  

Grundbelopp  280 000 

Verksamhetsersättning 532 963 

Samverkansersättning 87 782 

Drift och underhåll av ljudsändare för 
utomhusvarning 

23 100 

Summa efter KPI-omräkning 963 838 

 
Ersättningen förutsätts vara ungefär densamma under 2019-2022. 
 
Planerad användning av ersättning presenteras nedan: 
 

Utgifter  

Lön till funktioner för samordning av 
kommunens uppgifter i 
krisberedskapssystemet  

600 000 

Övning och utbildning av 
krisledningsorganisationen 

100 000 

System och teknik för ledning, 
samverkan mm 

 

90 000 

Aktivt deltagande i 
Krisberedskapsveckan och andra 
kunskapshöjande insatser för 
kommunmedborgare 

20 000 

Drift och underhåll av ljudsändare för 
utomhusvarning 

23 100 

Konsultativa tjänster 100 000 

Summa 943 100 
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Utbildning- och övning för 
krisberedskap 2019-2022 

Utbildning- och övning är en del i arbetet med att kommunen ska vara trygg 
och säker. Rätten att känna sig trygg framhålls i kommunens 
framtidsförklaring. Det konstateras att trygghet genom hela livet är ett av 
kommunens huvuduppdrag. Krisberedskapsarbetet bidrar till måluppfyllnaden 
genom förebyggande åtgärder och upprätthållandet av en god förmåga att 
agera snabbt, professionellt och uthålligt i händelse av kris eller extraordinär 
händelse. Enligt 2 kap 8§ i Lag (2006:544) om kommuner och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
ska kommunen genomföra utbildning och övning inom krisledningsområdet. 
Lagen säger att kommunen ansvarar för att förtroendevalda och 
tjänstepersoner får den nödvändiga utbildning och övning som behövs för att 
de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 
 
Detta dokument är ett komplement till kommunens krisledningsplan och ska 
säkerställa att den personal som ingår i krisledningsorganisationen, såväl 
anställda som förtroendevalda, är utbildade och övade för sina uppgifter vid 
krisledning. Planen utgör ett planeringsunderlag för kommunledningen och 
krisberedskapssamordnaren avseende hur mycket tid som minst skall avsättas 
för utbildning och övnings i krisledning. 
 

Genomförande av utbildning och övning 

Med utbildnings- och övningsverksamhet avses fortlöpande aktiviteter för att 
bibehålla samt öka förmågan att verka i kommunens krisledningsorganisation. 
Utbildning och övning ska kompletteras med introduktion av nya medarbetare 
i krisledningsorganisationen. 
 
Utbildningarna och övningarna kan vara antingen formella eller tillämpade. I 
de formella delarna eftersträvas en blandning av förmedlande utbildning och 
gruppdiskussioner i seminarieform. I de tillämpade delarna eftersträvas övning 
i ett sammanhang för att utveckla personliga och gemensamma färdigheter. 
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2019 (år 1)  Deltagare Tidsåtgång 

Hela året Länsstyrelsens 
sambandsövningar 

Krisledningsorganisation 1 tim./kvartal 

Hela året RAKEL-övningar Kommunikation 
Kundtjänst 
Stabschefer 

15 min/vecka 

Januari Utbildning WIS Krisledningsorganisation 
mfl. 

2 tim. 

Februari Utbildning och 
seminarieövning civilt 
försvar (Flinta) 

Stabschefer 
Krisledningsnämnd 
Kommundirektör 
Huvuduppdragschefer 

8 tim. 

April Fördjupad seminarieövning 
civilt försvar 

Säkerhetschef 
Kommunikationschef 
Kommundirektör 
Kommunjurist 

8 tim. 

Oktober Funktionsövning/utbildning 
kommunikation 

Kommunikation 
Kundtjänst 

2 tim. 

Oktober Funktionsövning/utbildning 
Analys 

Del av 
krisledningsorganisation 

2 tim. 

 Funktionsövning/utbildning 
Service 

Del av 
krisledningsorganisation 

2 tim. 

2020 (år 2)    

Hela året Länsstyrelsens 
sambandsövningar 

Krisledningsorganisation 1 tim./kvartal 

Hela året RAKEL-övningar Kommunikation 
Kundtjänst 
Stabschefer 

15 min/vecka 

Januari Seminareövning totalförsvar 
(TFÖ2020) 

Stabschefer 
Krisledningsnämnd 
Kommundirektör 
Huvuduppdragschefer 
Servicestödschefer 

8 tim. 

Höst Seminarieövning krisledning Krisledningsorganisation 2 tim. 

Höst Spelövning krisledning Krisledningsorganisation 
och FRG  

6 tim. 

2021 (år 3)    

Hela året Länsstyrelsens 
sambandsövningar 

Krisledningsorganisation 1 tim./kvartal 

Hela året RAKEL-övningar Kommunikation 
Kundtjänst 
Stabschefer 

15 min/vecka 

Vår WIS-utbildning Krisledningsorganisation 
mfl. 

2 tim. 

Vår RAKEL-utbildning och –
övning 

Servicefunktionen 
Kommunikation 
Kundtjänst 
Stabschefer 

2 tim. 

2022 (år 4)    

Hela året Länsstyrelsens Krisledningsorganisation 1 tim./kvartal 
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sambandsövningar 

Hela året  RAKEL-övningar Kommunikation 
Kundtjänst 
Stabschefer 

15 min/vecka 

Vår Funktionsövning Analys Del av 
krisledningsorganisation 

2 tim. 

Vår Funktionsövning Service Del av 
krisledningsorganisation 

2 tim. 

Vår Funktionsövning Stabschef Del av 
krisledningsorganisation 

2 tim. 

 
 

Exempel på grundutbildningar 

Introduktion sker för ny krisledningsnämnd, stabsmedlem och 
huvuduppdragschef/chef för servicestödet. Nedan presenteras en 
sammanfattning av utbildningsinnehållet. 
 
Generellt utbildningsinnehåll: 

 Definition av kris och extraordinär händelse 

 Lag om extraordinära händelser 

 Kommunens ansvar och roll 

 Krisledningsnämndens reglemente samt ansvar och befogenheter 

 Kommunens krisledningsplan och krisledningsorganisation 

 Kommunens kriskommunikationsplan 
 
Inriktning för stabsmedlem: 

 Att arbeta i stab efter gemensam viljeinriktning eller Beslut i Stort 

 Stabsinstruktionen 
 
Inriktning för huvuduppdragschef: 

 Huvuduppdragschefens roll 

 Lägesuppföljning 

 Dokumentation 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 32 Dnr. KS 2019/225, FUN 2019/208

Svar på uppdrag att utreda möjligheten att etablera fler 
uteförskolor

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att uppdra åt Välfärdsnämnden (som 
numera är Familje- och utbildningsnämnden) att utreda möjligheten att etablera fler så kallade 
uteförskolor. Lärande och familj har utrett möjligheten.

Familje- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 21 november med beslut där 
man föreslår kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 29 november 2019
Protokollsutdrag, Familje- och utbildningsnämnden, § 119, 21 november 2019
Tjänsteutlåtande, lärande och familj, 14 oktober 2019

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) yrkar bifall. Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C), 
Lars Nyander (S) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse uppdraget besvarat.
_____

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 13                  Dnr. KS 2019/225 FUN 2019/208

Svar på uppdrag att utreda möjligheten att etablera fler 
uteförskolor

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att uppdra åt Välfärdsnämnden (som 
numera är Familje- och utbildningsnämnden) att utreda möjligheten att etablera fler så kallade 
uteförskolor. Lärande och familj har utrett möjligheten.

Familje- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 21 november med beslut där 
man föreslår kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 29 november 2019
Protokollsutdrag, Familje- och utbildningsnämnden, § 119, 21 november 2019
Tjänsteutlåtande, lärande och familj, 14 oktober 2019

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från föjande: Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att  anse uppdraget besvarat.

_____

Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2019-11-29

 

KS 2019/225

 

Annat diarienummer
FUN 2019/208
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 Planeringschef
 Henrik Sanden
 0431-46 80 90
 henrik.sanden@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda 
möjligheten att etablera fler uteförskolor

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att uppdra åt Välfärdsnämnden (som 
numera är Familje- och utbildningsnämnden) att utreda möjligheten att etablera fler så kallade 
uteförskolor. Lärande och familj har utrett möjligheten.

Familje- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 21 november med beslut där 
man föreslår kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget besvarat.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 29 november 2019
Protokollsutdrag, Familje- och utbildningsnämnden, § 119, 21 november 2019
Tjänsteutlåtande, lärande och familj, 14 oktober 2019

Utredning
Utredningen från Familje- och utbildningsnämnden utgår ifrån att tolkningen av uteförskola är 
en förskola med en profilering att barnen vistas mer ute än inne under sin dag på förskolan. 

Fyra perspektiv har utretts för att se på möjligheterna.
1. Barnperspektivet
2. Personal
3. Lokaler och utemiljö
4. Styrdokument

Utredningen visar att fler uteförskolor är möjliga att etablera, även om det ställer vissa krav på 
organisation och personalplanering samtidigt som kraven på lokaler som är uteförskolor är i 
princip desamma som på konventionella förskolor. Även om forskningsläget kring 
barnperspektivet får anses vara något oklart så framgår det av utredningen att det går det att 
påvisa fördelar för de barn som har mer utevistelse. Lärande och familj bedömer att det inom 
huvuduppdraget finns en stor ambition och kunskap inom området utepedagogik och många 
av förskolorna arbetar redan idag till stor del utomhus med sin verksamhet.

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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FUN 2019/208
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Familje- och utbildningsnämnden föreslår att uppdraget ska anses besvarat. 
Kommunledningen instämmer i nämndens förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att  anse uppdraget besvarat.
_____

Lilian Eriksson Henrik Sandén
Kommundirektör Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-21

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUN § 119                  Dnr   FUN 2019/208  

Svar på uppdrag att utreda möjligheten att etablera fler 
uteförskolor

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att uppdra åt Välfärdsnämnden att 
utreda möjligheten att etablera fler så kallade uteförskolor. Lärande och familj har utrett 
möjligheten på uppdrag av Familje- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 31 oktober 2019, § 261
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 14 oktober 2019. 

Tf chef Jonas Trulsson redogör för ärendet.

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdraget besvarat.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Planeringschef LoF
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 Planeringschef
 Jonas Trulsson
 0431-468489
 Jonas.Trulsson@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Svar på uppdrag att utreda möjligheten att etablera fler 
uteförskolor

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att uppdra åt Välfärdsnämnden att 
utreda möjligheten att etablera fler så kallade uteförskolor. Lärande och familj har utrett 
möjligheten på uppdrag av Familje- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 14 oktober 2019. 

Utredning
Utredningen har utgått ifrån att tolkningen av uteförskola är en förskola med en profilering att 
barnen vistas mer ute än inne under sin dag på förskolan. Vissa kommuner (t.ex. Höganäs) har 
definierat uteförskola med att barnen vistas mer än 70% av sin tid utomhus.
Vidare har utredningen tittat på fyra perspektiv för att se på möjligheterna.

1. Det första perspektivet är barnperspektivet, där påverkan på barnets hälsa, behov och 
utveckling är viktig.

2. Det andra perspektivet är personal, där ledning och pedagogers kompetens är viktiga 
förutsättningar.

3. Det tredje perspektivet är lokaler och utemiljö, om dessa utgör begränsningar.
4. Det fjärde perspektivet är styrdokument, som självklart måste följas.

Barnperspektivet måste komma i första hand och hur påverkas barn på en uteförskola i 
jämförelse med en konventionell förskola? 
Forskare vid Alnarps Lantbruksuniversitet jämförde för några år sedan en ”traditionell” 
förskola och en ”I Ur och Skur”-förskola. En påtaglig skillnad var att utebarnen och deras 
pedagoger hade färre sjukdagar än de på den vanliga förskolan. Men resultatet visade också att 
barn som leker mycket i naturen har en mer utvecklad lek, bättre balans och motorik än barn 
som inte har tillgång till natur på gården.
Anders Szczepanski är enhetschef vid Centrum för Miljö-och Utomhuspedagogik, Linköpings 
Universitet. Han menar tvärtom att vi inte har vetenskapligt underlag för att kunna konstatera 

mailto:info@engelholm.se
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http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
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att barnen blir friskare om de är ute mer. Däremot visade utevistelse ge lägre nivåer av 
stresshormonet kortisol hos barnen. Höga kortisolnivåer tyder på stress, och stress har en 
dokumenterat negativ inverkan på minneskapaciteten. 

Personal
Nuvarande uteförskolor har ofta personal som ”brinner” för detta och har varit med och 
initierat denna inriktning. Att arbeta i och med en uteförskola som metod för det 
lärandeuppdrag som förskolan har, kräver en engagerad och kunnig personal inom området. 
Det behövs också en väl genomtänkt organisation för exempelvis personalplanering så 
verksamheten inte ”står och faller” med eldsjälarna.

Lokaler
Om tanken är att göra fler förskolor populära genom att bli uteförskolor kan vi i Ängelholms 
kommun inte se någon skillnad eftersom vi inte har högre söktryck på den uteförskola som 
idag finns på Lunnamöllan i Munka Ljungby. 
Kraven på lokaler som är uteförskolor är i princip desamma som på konventionella förskolor. 
Det innebär därför ingen kostnadsbesparing att bygga/anpassa framtida förskolor speciellt till 
uteförskolor. Att minska på ytor i lokaler och friytor i utemiljön riskerar dessutom att inte bli 
godkänt av den miljöprövning som görs av Miljö- och tillståndsnämnden. Detta faktum är 
förankrat hos miljöenheten i Ängelholms kommun.

Styrdokument
Rektorerna har med stöd av skollagen rätt att i stor utsträckning utforma sin verksamhet utifrån 
de förutsättningar som finns och den verksamhetsidé och profil som önskas. Allt för att 
uppfylla de mål och ambitioner som styr verksamhetens väg mot barnens lärande och för att 
utveckla kunskapsområden som ex. matematik, svenska, naturvetenskap och teknik. Vi ser 
idag att vi har en stor ambition och kunskap inom området utepedagogik och många av 
förskolorna arbetar redan idag till stor del utomhus med sin verksamhet.
Miljöbalken ställer som tidigare skrivits höga krav på barnens hälsa och därför ställer de i 
princip samma krav på ytor och hygienutrymmen som på en konventionell förskola.

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Familje- och utbildningsnämnden att 
föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige

att besluta att uppdraget är besvarat.
_____

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
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Claes Jarlvi Jonas Trulsson
Tf Chef Lärande och familj Planeringschef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lärande och familj

mailto:info@engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 33 Dnr. KS 2016/920, FUN 2019/022

Svar på uppdrag om att bereda boende för hemlösa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden utreder 
möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att Välfärdsnämnden 
skulle:

 ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som saknades för 
att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå 
lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och 
kompetensbehov samt beräkna kostnader, 

 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka 
behov och intresse av eventuell samverkan

Familje- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 5 september 2019 med förslag 
enligt nedan.

Vidare beslutade nämnden att för egen del att uppdra åt Lärande och familj att ytterligare 
undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt att återuppta kontakter med 
frivilligorganisationer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 19 november 2019
Protokollsutdrag, FUN §88, 5 september 2019
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155
Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920
Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359
Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920, 
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor, 6 november 2018

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall. Liss Böcker (C), Hannes Pettersson (M), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L) instämmer.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapport av uppdraget,

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar nattjourverksamhet i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”, samt

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar ett stödboende i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”.
_____

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 14                  Dnr. KS 2016/920 FUN 2019/022

Svar på uppdrag om att bereda boende för hemlösa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden utreder 
möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att Välfärdsnämnden 
skulle:

 ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som saknades för 
att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå 
lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och 
kompetensbehov samt beräkna kostnader, 

 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka 
behov och intresse av eventuell samverkan

Familje- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 5 september 2019 med förslag 
enligt nedan.

Vidare beslutade nämnden att för egen del att uppdra åt Lärande och familj att ytterligare 
undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt att återuppta kontakter med 
frivilligorganisationer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 19 november 2019
Protokollsutdrag, FUN §88, 5 september 2019
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155
Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920
Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359
Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920, 
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor, 6 november 2018

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapport av uppdraget,

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar nattjourverksamhet i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”, samt

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar ett stödboende i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”.

_____

Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
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 Enhetschef Nämndkansliet 
 Mats Ulfwinger
 0431-87 000
 info@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Svar på uppdrag om att bereda boende för hemlösa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden utreder 
möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att Välfärdsnämnden 
skulle:

 ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som saknades för 
att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå 
lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och 
kompetensbehov samt beräkna kostnader, 

 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka 
behov och intresse av eventuell samverkan

Familje- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 5 september 2019 med förslag 
enligt nedan.

Vidare beslutade nämnden att för egen del att uppdra åt Lärande och familj att ytterligare 
undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt att återuppta kontakter med 
frivilligorganisationer.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 19 november 2019
Protokollsutdrag, FUN §88, 5 september 2019
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155
Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920
Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359
Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920, 
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor, 6 november 2018
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Utredning
Huvuduppdrag lärande och familj har utrett boendetrappan i utredningen kallat 
boendeprocessen och beskriver hanteringen i de olika stegen. I utredningen framgår 
boendeprocessen i stegen:

1. Nattjour 
2. Lågtröskelboende 
3. Stödboende 
4. Genomgångslägenhet 
5. Övergångslägenhet 
6. Eget boende 

I utredningen konstateras att det saknas steg i boendeprocessen, nattjour och stödboende för 
att göra processen komplett från nattjour till eget boende.

I beslutet av kommunfullmäktige den 11 november avseende budget för 2020 och plan för 
2021-2022 finns medel för åtgärder om hemlöshet om 3 mnkr per år med. Vidare finns det en 
allmän förstärkning till IFO om 5 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapport av uppdraget,

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar nattjourverksamhet i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”, samt

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar ett stödboende i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”.
_____

Lilian Eriksson Henrik Sandén
Kommundirektör Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-05

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUN § 88                  Dnr   FUN 2019/155  

Bereda boende för hemlösa - återremiss från KS

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden utreder 
möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att Välfärdsnämnden 
skulle:

 ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som saknades för 
att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå 
lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och 
kompetensbehov samt beräkna kostnader, 

 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka 
behov och intresse av eventuell samverkan

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155
Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920
Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359
Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920, 
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar

att inrätta nattjourverksamhet i enlighet med ovanstående förslag, 
         att inrätta ett stödboende i enlighet med ovanstående förslag

att Servicestöd får i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga lokaler för verksamhet avseende 
nattjour och stödboende,
att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapportering av uppdraget.

Familje- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att uppdra åt Lärande och familj att 
ytterligare undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt återuppta kontakter 
med frivilligorganisationer.

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-05

Familje- och utbildningsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (4)

Diarienummer
2019-06-04

 

FUN 2019/155

 

Annat diarienummer
KS 2016/920

VFN 2016/359

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/ 

Verksamhetschef
 Barbara Boron
 0431-46 91 54
 barbara.boron@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Bereda boende för hemlösa - återremiss från KS

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden 
utreder möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att 
Välfärdsnämnden skulle:

 ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som 
saknades för att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, 
föreslå lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och 
kompetensbehov samt beräkna kostnader, 

 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att 
undersöka behov och intresse av eventuell samverkan.

Uppdraget presenterades i rapporten ”Boendeprocessen” för Välfärdsnämnden den 15 
november 2018. Välfärdsnämnden beslutade då:

 att ta in anbud för verksamheterna Nattjour och Stödboende då vi vet att det 
finns lokala intressenter som har kapacitet att bedriva verksamhet med hög 
kvalitet till en rimlig kostnad. 

 att se över detaljplan för att se om ändringar behövs för nybyggnation av lokal 
då den företrädesvis bör ligga centralt men något avskilt. Närhet till stationen 
är en fördel.

 att på sikt planera för att bygga en lokal lämplig för verksamheten Nattjour. 
Perstorp 1 skulle kunna vara ett alternativ.

 att kreativt och nytänkande titta på akutlösningar i större städer utomlands då 
bristen på lokaler är ett hinder som kan innebära en lång fördröjning av ett 
öppnande, samt

 att beslutet översänds till Kommunstyrelsen för kännedom.
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I samband med redovisning av ärendet för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 
mars 2019 önskade KSSVU ett formellt förtydligande av svar på uppdraget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155
 Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920
 Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359
 Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920, 
 Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor

Utredning
Utredningen presenteras i sin helhet i rapporten Boendeprocessen i Ängelholms 
kommun. Intentionen är att denna rapport skall spegla nuläge i Ängelholms kommun 
och ge en bild av behovet samt vad som behöver göras för att tillförsäkra alla 
medborgare en skälig levnadsnivå.

Förtydligande av rapporten sammanfattas i tre avseenden.
1. Beskrivning av nya verksamheter som krävs för att komplettera 

boendetrappan.
2. Förslag på lämpliga lokaler och bemanning samt kostnader.
3. Resultat av dialog med externa parter och närliggande kommuner.

Sedan rapporten presenterades har behovsbilden förändrats. Enligt en uppdaterad 
inventering genomförd av verksamheten är fler personer idag akut bostadslösa. Det är 
också fler personer som i dagsläget är i behov av olika former av boendelösningar. 
Den faktiska utvecklingen/förändringen behöver beaktas i det fortsatta arbetet med 
kommunens boendeprocess. 

1. Nya verksamheter

Intentionen är att Ängelholms kommun erbjuder olika former av boende och stöd. 
Med hänvisning till rapporten samt till dagens behovsinventering föreslås att 
Ängelholms kommuns boendeprocess kompletteras dels med ett akutboende för 
hemlösa, ett s.k. ”Nattjour” (bemannat nattboende), dels med ett drogfritt stödboende 
med bemanning som innefattar möjlighet till utformning av stöd utifrån 
målgruppernas behov. 
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2. Kostnader, bemanning och lokaler 

Kostnader och bemanning nattjour
Uppskattat behov av akutplatser är i nuläget 8-10 platser. Gällande kostnader för 
nattjour hänvisas till exempel i rapporten från Hässleholms kommun samt från 
Vejbyhem. Förslagen anses stämma med det behov som finns i Ängelholms kommun. 
Vi utgår från prisförslag som inkommit från Vejbyhem. Där uppskattas kostnaden för 
att bedriva nattjour till 1 750 tkr/år (2018) Kostnaden är exklusive lokalkostnader. 

Kostnader och bemanning stödboende
I rapporten hänvisas till exempel från Hässleholms kommuns drift av drogfritt 
stödboende med bemanning dygnet runt. Efter en inventering av nuläget föreslås ett 
drogfritt stödboende med 8-10 platser med bemanning dagtid samt kvällstid. 
Målgruppen är växande och verksamheten i dagsläget köper externa stödboendeplatser 
för att tillgodose behovet. Kostnad för att bemanna en sådan verksamhet uppgår till 2 
470 tkr/år (2019) och inkluderar personalkostnad inklusive föreståndare samt 
driftkostnader. Kostnaden är exklusive lokalkostnader.

Inlämnat förslag från intressenten Vejbyhem innebär en kostnad med 1 290 kr/dygn 
och plats, vilket ger en årskostnad med 4 650 tkr räknat på 10 boendeplatser. 
Indexuppräkning uppgår till 2,6%.

Lokaler till nattjour och stödboende
Det saknas i nuläget lämpliga lokaler för både nattjoursverksamhet och stödboende. 
För nattjour föreslås att Kommunstyrelsen ger Servicestöd i uppdrag att ta fram 
förslag på lämpliga lokaler. Det kan antingen vara ett nyttjande av befintliga lokaler 
nattetid eller nybyggnation/hyra/förvärva lämplig lokal. För stödboende krävs 
nybyggnation, hyra eller förvärva lämplig lokal. Vad gäller att bedriva verksamheterna 
nattjour och stödboende krävs i sedvanlig ordning upphandling av 
Upphandlingsenheten. 

3. Resultat av dialog

I rapporten finns redovisning av de dialoger som förevarit med externa parter och 
andra kommuner. Den externa partnern som visat intresse för samverkan är 
Vejbyhem.
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta:

att inrätta nattjourverksamhet i enlighet med ovanstående förslag, 
         att inrätta ett stödboende i enlighet med ovanstående förslag

att föreslå att Servicestöd får i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga lokaler för 
verksamhet avseende nattjour och stödboende,
att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapportering av uppdraget.
_____

Claes Jarlvi Barbara Boron
Chef Lärande och familj Verksamhetschef  IFO

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samverkan

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSSVU § 13                  Dnr   KS 2016/920

Uppdrag till välfärdsnämnden att utreda  möjligheterna att bereda 
boende för hemlösa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017, § 345, att Välfärdsnämnden 
utreder möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades i juli 2017. 
Utifrån utredningen uppdrogs Lärande och familj att ta fram konkreta förslag på verksamheter 
som motsvarade de steg som saknades för att komplettera Ängelholms kommuns 
boendetrappa. Detta presenteras i rapporten Boendeprocessen – Ängelholms kommun.

Intention är att denna rapport skall ge en bild av behovet Ängelholms Kommun har i nuläget 
för att tillförsäkra alla medborgare en skälig levnadsnivå.

Välfärdsnämnden har den 15 november 2018 fattat beslut 

 att ta in anbud för verksamheterna Nattjour och Stödboende då vi vet att det finns 
lokala intressenter som har kapacitet att bedriva verksamhet med hög kvalitet till en 
rimlig kostnad. 

 att se över detaljplan för att se om ändringar behövs för nybyggnation av lokal då den 
företrädesvis bör ligga centralt men något avskilt. Närhet till stationen är en fördel.

 att på sikt planera för att bygga en lokal lämplig för verksamheten Nattjour. Perstorp 1 
skulle kunna vara ett alternativ.

 att kreativt och nytänkande titta på akutlösningar i större städer utomlands då bristen 
på lokaler är ett hinder som kan innebära en lång fördröjning av ett öppnande, samt

 att beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Sven-Ingvar Borgqvist (M), ordförande i Familje- och utbildningsnämnden och Barbara 
Boron, verksamhetschef Individ och familj, presenterar ärendet.

  
 
_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-22

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 119                  Dnr   VFN 2016/359

Svar på uppdrag från kommunstyrelsen att föreslå verksamheter 
som bereder boende för hemlösa och kompletterar Ängelholms 
kommuns boendetrappa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017, § 345, att Välfärdsnämnden 
utreder möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades i juli 2017. 
Utifrån utredningen uppdrogs Lärande och familj att ta fram konkreta förslag på verksamheter 
som motsvarade de steg som saknades för att komplettera Ängelholms kommuns 
boendetrappa. Detta presenteras i rapporten Boendeprocessen – Ängelholms kommun.

Intention är att denna rapport skall ge en bild av behovet Ängelholms Kommun har i nuläget 
för att tillförsäkra alla medborgare en skälig levnadsnivå.

Beslutsunderlag
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 15 november 2018, § 329
Tjänsteutlåtande daterat den 2018-11-07
Rapport – bereda boende för hemlösa
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor

Enhetschef Katarina Sundberg och boendesamordnare Susanne Nordin redogör för ärendet. 

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att ta in anbud för verksamheterna Nattjour och Stödboende då vi vet att det finns lokala 
intressenter som har kapacitet att bedriva verksamhet med hög kvalitet till en rimlig kostnad. 

att se över detaljplan för att se om ändringar behövs för nybyggnation av lokal då den 
företrädesvis bör ligga centralt men något avskilt. Närhet till stationen är en fördel.

att på sikt planera för att bygga en lokal lämplig för verksamheten Nattjour. Perstorp 1 skulle 
kunna vara ett alternativ.

att kreativt och nytänkande titta på akutlösningar i större städer utomlands då bristen på 
lokaler är ett hinder som kan innebära en lång fördröjning av ett öppnande, samt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-22

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

_____

Beslutet expedieras till:
Enhetschef Katarina Sundberg, boendeenheten
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-11-01

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 345                  Dnr   KS 2016/920

Svar på uppdrag till välfärdsnämnden att utreda möjligheterna att 
bereda boende för hemlösa

Ärendebeskrivning
Välfärdsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheterna att bereda 
boende för hemlösa. Uppdraget lämnades i kommunfullmäktiges beslut om Budget 2017 och 
plan 2018-2019 och ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Välfärdsnämnden har behandlat ärendet den 17 augusti 2017 och har lämnat förslag till 
kommunfullmäktige om fortsatta uppdrag i ärendet.

Anita Svantesson, enhetschef Individ och familjeomsorgen, föredrar ärendet vid 
kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Servicestöd Kommunikation, daterat den 26 september 2017
Protokollsutdrag VFN den 17 augusti 2017, § 88
Protokollsutdrag VFNU den 3 augusti 2017, § 335
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 19 juli 2017
Utredning – Bereda boende för hemlösa, daterad den 17 juli 2017
Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren
Uppdrag – Utdrag ur budgetberedningens anteckningar

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Jim Brithén (-) , Patrik Ohlsson (SD) 
och Anders Bengtsson (EP) instämmer i yrkandet.

Robin Holmberg (M) yrkar bifall till att-sats ett och att-sats två, stycke ett och fyra samt avslag 
till att-sats två, stycke två och tre. Vidare yrkar Robin Holmberg i tillägg till att-sats två att 
välfärdsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på hur befintligt arbete mot hemlöshet kan 
förstärkas. Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C) instämmer i yrkandet.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till BrittMarie Hanssons (S) med fleras yrkande 
om bifall till förslag till beslut, dels bifall till Robin Holmbergs (M) med fleras yrkande. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-11-01

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med BrittMarie Hanssons (S) med 
fleras yrkande.

Omröstning begärs verkställas med JA-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) med fleras 
yrkande och NEJ-röst för bifall till Robin Holmbergs (M) med fleras yrkande. Omröstningen 
utfaller med nio JA-röster och sex NEJ-röster.

Namn Ja Nej Avstår
Anders Bengtsson (EP) X
Robin Holmberg (M) X
Arne Jönsson (S) X
Christer Hansson (S) X
Åsa Larsson (S) X
BrittMarie Hansson (S) X
Ola Carlsson (M) X
Elisabeth Kullenberg (M) X
Christina Hanstål (M) X
Liss Böcker Sellgren (C) X
Linda Persson (KD) X
Patrik Ohlsson (SD) X
Jim Brithén (-) X
Johnny Henrysson (EP) X
Lars Nyander (S) X  
Summa 9 6 0

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anse uppdraget besvarat, 
uppdra åt Välfärdsnämnden att 

 ta fram ett konkret förslag på verksamheter som motsvarar de steg som saknas för att 
komplettera boendetrappan,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå 
lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och 
kompetensbehov samt beräkna kostnader,
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 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka 
behov och intresse av eventuell samverkan.

_____

Reservation
Robin Holmberg (M) meddelar att Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Förord 

Denna rapport är resultatet från uppföljningen av utredningen Bereda boende 
för hemlösa som presenterades i juli 2017.  
 
Den första utredningen mynnade ut i ytterligare ett uppdrag till Lärande och 
familj att bland annat ta fram ett konkret förslag på verksamheter som 
motsvarade de steg som saknades för att komplettera boendetrappan, vilket vi 
här har beslutat att benämna boendeprocessen. 
 
Vår intention är att denna rapport skall ge en bild av det behov vi har i nuläget 
i Ängelholms Kommun för att tillförsäkra alla medborgare en skälig 
levnadsnivå.  
 
Jag vill tacka alla i gruppen som arbetat hårt med att ta fram material samt alla 
interna och externa samarbetspartner som välkomnat oss och delat med sig av 
sina erfarenheter och kunskaper. Tack också till verksamhetsutvecklare Sofia 
Glantz som koordinerat processen och varit ett stort stöd i rapportskrivandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarina Sundberg  Sofia Glantz 
Enhetschef för boendeenheten Verksamhetsutvecklare 
 
Susanne Nordin  Ulrika Ekeroth 
Boendesamordnare  Boendehandläggare 
 
Evelina Gustafsson  Laura Toft 
Vuxen handläggare  LSS handläggare 
 
 

  



 
 

  

Sammanfattning 
Under utredningens gång och genom de studiebesök som gruppen har varit på 
har det stått klart för oss att Ängelholms Kommun utför ett mycket gott arbete 
utifrån att bereda bostad för hemlösa, men att vi fattas vissa bitar.  
 
Vi arbetar redan idag utifrån Bostad först-filosofin genom att exempelvis inte 
kräva nykterhet/drogfrihet utan enbart kräva att hyreslagstiftningen följs. Vi 
har nära samarbete och samverkansavtal med de största fastighetsägarna i 
kommunen och vi arbetar aktivt för att hjälpa och stötta våra klienter till att 
komma vidare till ett förstahands kontrakt. 
 
Trots detta så ser vi att det finns ett behov av en nattjour där personal kan 
arbeta motiverande och stöttande för de som behöver tak över huvudet och 
som inte riktigt klarar ett eget boende än. Vi ser även ett behov av ett 
stödboende med personal dygnet runt som även de skall arbeta motiverande 
och stöttande och skapa en trygghet och en struktur för de klienter som 
behöver detta under en kortare eller längre tid. 
 
Det som de flesta kommuner har gemensamt idag är att bostadsbristen blir 
större och större vilket gör att vi behöver tänka annorlunda och titta på olika 
lösningar som kan finnas både i Sverige och utomlands för att möta framtidens 
behov. 
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1 Inledning - uppdraget 

I Utredning – bereda boende för hemlösa 2017 diarienummer 2016/369 (skrivs 
fortsättningsvis Utredning 2017) gavs en grundlig beskrivning av vad 
hemlöshet är, hur situationen ser ut i Ängelholms kommun och varför vi valt 
den modell som presenteras här. Därmed finner vi ingen anledning att 
återupprepa det i denna rapport.  
 
Rapporten redovisar resultat utifrån uppdrag: 
 

 Ta fram förslag till verksamheter som motsvarar de steg som saknas för 
att komplettera nuvarande boendetrappa i enlighet med utredning 
2017-07-17, ”Bereda boende för hemlösa”. 

 I uppdraget ingår att definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, ta 
fram riktlinjer och rutiner gällande tillämpning samt arbetssätt. 

 I uppdraget ingår även att föreslå ändamålsenliga lokaler samt förslag 
till bemanning inkl. kostnadsberäkning. 

 Uppdraget ska genomföras i dialog med frivilliga organisationer och 
närliggande kommuner i syfte att undersöka behov och intresse av 
eventuell samverkan. 

2 Metod 

En liten arbetsgrupp har varit grundstommen i denna arbetsprocess. Denna 
har bestått av; Katarina Sundberg, Enhetschef Boendeenheten, Susanne 
Nordin, Boendesamordnare Boendeenheten, Ulrika Ekeroth, 
Boendehandläggare Försörjningsstödsenheten, Ewelina Gustavsson, 
Vuxenhandläggare och Laura Toft, LSS handläggare båda från 
Utredningsenheten. Sofia Glantz, Verksamhetsutvecklare på Lärande och 
familj har fungerat som processtöd. 
Gruppen har haft ett antal arbetsmöten, man har genomfört studiebesök i tre 
grannkommuner samt bjudit in privata intressenter. Parallellt har det förts 
dialog med servicestödets Fastighetsenhet och HR enhet och det har skett 
kunskapsinhämtning via olika yrkesnätverk. 

3 Utvärdering - resultat 

3.1 Studiebesök 

3.1.1 Hässleholms kommun 

Gruppen har valt att besöka Hässleholm utifrån att denna kommun angavs 
som exempel i Utredning 2017. Kommunen bedriver en nattjour som vi tycker 
stämmer med behovet i Ängelholm. Hässleholm har bedrivit sin nattjour sedan 
2010 och det finns 5 platser. Genomsnittlig beläggning är 4 personer per natt 
och de upplever sällan att de behöver avvisa någon. Om de måste avvisa blir 
det den personen som bott flest nätter den senaste veckan. Boendet är 
kostnadsfritt för individen och det krävs inget biståndsbeslut. Personer som 
inte är skrivna i kommunen kan få övernatta en natt på 6 månader. Insläpp 
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sker klockan 21.00 och två personal tar emot. Efter insläpp lämnar den ena 
personalen och den som är kvar har vaken nattjänst. Klienterna ska vistas i 
lokalen klockan 21.00–07.00. Två-tre personer delar rum men kvinnor får alltid 
bo i eget rum, man delar även gifta par. Samtliga rum har egen toalett och 
dusch men man delar på det gemensamma köket. 
 
Budget för verksamheten är 1 650 000 kr per år varav 1 500 000 kr är 
personalkostnad fördelat på 3 tjänster.  

3.1.2 Landskrona kommun 

Landskrona var intressant eftersom man i mitten på oktober öppnade ett nytt 
Lågtröskelboende. Barackliknade, biståndslöst med en personalbeläggning på 5 
tjänster, en vaken natt och en sovande jour.  Drop in för klienter mellan 19.15–
21.00.  Det erbjuds säng, dusch, enkel mat och tvättmöjlighet. Det finns 15 
platser, enkel, dubbel och trippelrum.  
 
Båda kommunerna erbjuder boende utifrån alla behov och dessutom i vissa fall 
flera alternativ per steg. 

3.2 Samverkan 

3.2.1 Beroendecentrum Nordvästra Skåne 

Region Skåne och kommunerna i Nordvästra Skåne har erfarenhet av att olika 
individer i behov av vård och hjälp faller emellan de olika organisationerna och 
blir utan hjälp, trots ambitionen med SIP-samordnad individuell plan. För 
personer med de svåraste psykiska sjukdomarna och samtidigt missbruk finns 
idag arbetsmetoder som Case Manager och F-ACT. Det stora flertalet har inte 
tillgång till detta. Man har därför startat en process finansierad av FINSAM 
som handlar om att skapa en ingång för personer med aktuell problematik och 
därigenom stärka samarbetet mellan samtliga involverade verksamheter. En 
förhoppning är också att behandlingstiderna kan kortas genom att man på ett 
tidigt stadium samordnar de insatser som skall bidra till behandlingen. 
Målsättningen i nuläget är att göra en kartläggning som visar på behov och 
möjligheter att skapa en samlad vårdkedja kring arbetet med riskbruk, missbruk 
och beroende i hela Nordvästra Skåne. Vi har träffat Processledare Linda 
Elman som genomfört kartläggningen. Behovet är tydligt i samtliga kommuner 
och hon har nu presenterat ett förslag på två verksamheter. Det ena är en 
integrerad beroendemottagning och det andra är en ett stabiliseringsboende. 
När förslagen blev konkreta visade det sig att parterna står långt ifrån varandra 
gällande samverkan. Därmed finns inget konkret i dagsläget för oss att ta 
ställning till men det är av stort intresse att fortsatt följa processen. 

3.2.2 Vejbyhem vård och boende 

Vejbyhem vänder sig till vuxna personer över 20 år med någon form av social 
problematik och som har behov av sociala omsorgsinsatser. Personalen har 
bred kunskap och lång erfarenhet av socialt arbete. Insatserna syftar till att 
skapa en bättre tillvaro för de som placeras. Man arbetar bland annat med: 
• Psykosocialt stöd (motiverande samtal, kurativa samtal, återfallsförebyggande 
samtal) 
• Boende i lägenhet med stödinsatser 
• Sysselsättning, arbetsträning, funktionsbedömning 
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Vi har både under Utredning 2017 och i denna process haft kontakt med 
Vejbyhem som är mycket intresserade av ett samarbete. Vidare presenteras 
deras konkreta förslag i löpande text och bifogad bilaga. 

3.2.3 Englamark 

Erbjuder människor kvalificerad och professionell missbruksvård på 
hemmaplan och detta drivs på entreprenad på uppdrag av Ängelholms 
kommun. Målgruppen är personer, över 18 år, som har problem med alkohol, 
narkotika och beroendeframkallande läkemedel. Knutet till behandlingen finns 
ett drogfritt boende, 6 platser, med personal dygnet runt där man kan bo inför, 
under tiden och efter man deltar i behandling. 

3.2.4 Frivilligorganisationer 

Under Utredning 2017 fördes dialog med både Svenska Kyrkan och olika 
frikyrkor på orten. Det finns inget konkret samarbete men man har 
kontinuerlig kontakt och dialog. Kyrkan erbjuder till största del stöd och 
omsorg under dagtid för målgruppen och är ett viktigt komplement. 

3.3 Nuläge – variabler att beakta 

Vi lever och verkar i en föränderlig tid. Sedan Utredning 2017 har det hänt en 
del som vi anser viktigt att lyfta i sammanhanget. 

3.3.1 Nyanlända enligt bosättningslagen 

Boendeenhetens lägenhetsbestånd har ökat med 89 % sedan Bosättningslagen 
trädde ikraft den 1 mars 2016. I förhållande till de 247 bostäder 
Boendeenheten förvaltar utgör man nu fjärde största fastighetsförvaltaren i 
kommunen. Detta kan sättas i jämförelse med Landskrona som i dagsläget har 
ett bestånd av ca 100 lägenheter runt om i staden. Anledningen till att antalet 
lägenheter skiljer sig mellan Ängelholm och Landskrona är att i Landskrona ger 
man nyanlända 1:a hands kontrakt. 
Enligt vårt samverkansavtal med fastighetsägarna får man inte gå före i 
bostadskön vilket innebär att dessa människor inte har möjlighet att överta 
lägenheten och därmed få ett förstahands kontrakt. Hade man valt att låta 
lägenheterna gå över till förstahandskontrakt hade man minskat 
lägenhetsbeståndet och kopplingen till socialtjänst och därmed bidragit till att 
dessa nya medborgare fått en naturlig integrering i samhället.  

3.3.2 Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ersätter betalningsansvarslagen 

Från den 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och från den 1 januari 2019 gäller den även 
utskrivning från psykiatrin. Denna lag ersätter den så kallade 
betalningsansvarslagen, lagen om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård. För att betalningsansvaret ska övergå till kommunen krävs 
att kommunen har fått både ett inskrivningsmeddelande och ett meddelande 
om utskrivning. Om ingenting annat har bestämts inträder kommunens 
betalningsansvar 2,8 kalenderdagar efter det att den slutna vården har 
underrättat om att patienten är utskrivningsklar. Detta innebär att vi som 
kommun behöver ha en beredskap vid utskrivning från slutenvården. Vi har 
ofta komplexa planeringar med många aktörer inblandade vilket kan göra det 
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lite komplicerat och eftersom vi saknar insatser i vårdkedjan och saknar 
bostäder blir detta ett orosmoln. Ändringen kommer att innebära att 
betalningsansvaret inträder betydligt snabbare än förut. För varje dygn extra 
tvingas kommunen betala 7100 kr. 

3.3.3 Aktuella boendebeslut per den 181030 

36 Bostadssocial lägenhet med mål att ta över förstahandskontrakt inom 
1 år.  
25 hushåll bott i minst 2 år. 
5 av hushållen finns det minderåriga barn.  
10 lägenheter någon form av skyddsärende  
2 är ungdomar från Integrationsenheten som själv stått i kö men vi tagit 
kontrakt pga. för låg inkomst enligt Ängelholmshems uthyrningspolicy. 
 
39 beslut om tillfälligt boende 
12 familjer anknytningar till ensamkommande barn (beslut mellan 140918 och 
idag) 
25 av hushållen har underåriga barn 
12 beslut om träningslägenhet efter avslutad behandling 
3 beslut om hemmaplanslösning för ungdomar 
1 beslut om hemmaplanslösning för familj 
 
Av de personer som sökt bistånd om bostad mellan 170101–181030 och fått 
avslag hade 15 personer kunnat hänvisas till en nattjour om en sådan hade 
funnits. 
Personer som ringer och uppger att de är hemlösa och får information men 
väljer att inte ansöka finns det ingen statistik över. 
 

3.3.4 Kostnader externa placeringar på stödboenden utifrån missbruk 

Våga Va i Ljungbyhed 1050 kr/dygn inklusive all mat. Dessutom brukar det 
tillkomma kostnader för att personal, boendestödjare eller handläggare behöver 
eskortera klienten.  
Grimsboda kostar 950 kr/dygn och i detta boende ingår inga måltider. 
Klienten beviljas försörjningsstöd och står själv för kostnaden för mat.   
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4 Boendeprocessen   

Enligt uppdraget skulle vi definiera Ängelholms kommuns boendetrappa. Vi 
har dock valt att istället visualisera utifrån en process. Boendeprocessen är 
identifierad utifrån det behov som beskrivs i Utredning 2017.  För att 
förtydliga behovet och de olika stegen har vi valt att avidentifiera några 
klientfall i ett försök att ge en beskrivning hur olika situationer kan se ut. Se 
bilaga 1. 

 
 

4.1 Nattjour – ny verksamhet  

Ett akutboende för kommunens mest utsatta, ofta med missbruk och/eller 
psykisk ohälsa som inte ”kan bo” i de alternativa lösningar vi erbjuder idag. I 
de lägenheter och boenden kommunen förvaltar finns det en hyresvärd bakom 
som inte accepterar någon form av ”avvikande” beteende såsom misskötsel av 
lägenheten eller allvarliga störningar (se bilaga 1, Kvinna 39 år eller Man född -
81).  
Nattjouren kan ses som en utveckling av Härbärget. Här får man ett enklare 
mål mat i form av smörgås, varma koppen el. dyl. en sängplats och en enkel 
frukost.  Vi har ett ganska stabilt antal personer i denna kategori och har 
bedömt antal platser till fem grundat på Utredning 2017. 
Verksamheten skulle öppna klockan 21.00 för insläpp av klienter och stänga 
klockan 08.00. Personal i tjänst gör slagning i KIR för kontroll av identitet och 
kommuntillhörighet. Har man kommit in måste man stanna över natten, man 
kan alltså inte komma och gå. Lämnar man blir man inte insläppt igen. Skulle 
det finnas ett större behov än antalet platser tillämpas en turordning där den 
som sovit där natten innan får stå till sidan. Besökarna kan komma direkt till 
verksamheten och behöver inte ansöka om bistånd. För besökarna är detta 
kostnadsfritt. 
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4.1.1 Lokal – förslag 

Denna verksamhet bör finnas centralt i Ängelholm men ändå lite avlägset. En 
större villa kan vara ett lämpligt alternativ. Viktigt att lokalen är anpassad för 
rullstol. I dagsläget finns enbart två hus som skulle kunna vara aktuella. Dessa 
ingår i arrendet till Hembygdsparken som i sin tur har nyttjandeavtal med 
föreningar. Objekten är dock i mycket stort renoveringsbehov och 
Fastighetsenheten uppskattar att kostnaderna för renovering skulle motsvara 
nybyggnation av samma yta. 

4.1.2 Bemanning – förslag 

20.00 - 23.00 2 personer 
23.00 - 06.30 1 person (sovande jour) 
06.30 - 09.00 2 personer 
 
Möjligen behöver man lägga till mer tid utöver öppettid för att iordningsställa 
och planera inköp. Personen som har sovande jour kontaktar vaktbolag eller 
larmar Larmcentralen om något akut inträffar. 
Personalen måste ha rätt kompetens och utbildning för att möta komplex, 
social problematik samt att ständigt ha fokus på motiveringsarbete. 

4.1.3 Kostnad 

När det gäller bemanning är det svårt att sätta en prislapp. HR enheten har inte 
heller kunna vara behjälpliga eftersom scenariot är hypotetiskt. 
Arbetssituationen behöver riskbedömas och samverkas framförallt med hänsyn 
till ensamarbete. Det skulle röra sig om små tjänster, ska man kunna dra runt 
det behöver det delas upp på minst tre personal. Optimalt vore om man kunde 
dela personal med någon annan verksamhet så länge man sätter rätt kompetens 
i första rummet.  
 
Vi hänvisar till Hässleholms kommuns verksamhet som exempel för att ge en 
uppfattning om den totala kostnaden för denna typ av verksamhet med en 
årsbudget på 1 650 000 kr. 
 
Erbjudande från Vejbyhem 
Vejbyhem står inför samma problematik som vi, att hitta lämplig lokal, därför 
förutsätter deras erbjudande att Ängelholms kommun står för lokaler och 
lokalkostnader. 

• Öppettider mellan 21:00-07:00 varje dag 
• Personal kommer att vara på plats 20:00-08:00. Personal rullar 

på schema. 
• Vaktbolag är kopplat till Vejby hem och de har beredskap för 

att ta in extra personal vid särskilda händelser. 
• Kvällsmat och frukostpaket 
• Tillhandahåller förbrukningsinventarier och står för löpande 

kostnader. 
 
Kostnad ca 1.750.000 kr per år. 
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4.2 Lågtröskelboende 

Det så kallade ”Röda huset” som beskrivs grundligt i utredning 2017. I 
dagsläget är en av två platser upptagen. 
Vi skulle vilja göra en del förändringar i detta steg. I dagsläget har personen 
som bor här ett hyresavtal. För att tydligare markera att det är ett steg i 
processen och att man ska motiveras att komma vidare samt att inte fastna i 
Hyreslagen med besittningsrätt vill vi föreslå att man istället betalar en avgift 
och att det krävs ett bistånd om Boendestöd. Denna personalinsats kan 
samköras med akutboendet eller utgå från ordinarie Boendestöd. 

4.3 Stödboende – ny verksamhet 

Utöver Englamarks 6 platser behöver vi kunna erbjuda ett stabiliseringsboende 
inför en behandling eller utsluss efter behandling. Efter en avgiftning i väntan 
på behandling klarar sällan klienterna drogfrihet om de befinner sig i hemlöshet 
(se bilaga 1, Man född -95). Efter behandling kan hoppet vidare till en 
Genomgångslägenhet efter att ha levt med bemanning dygnet runt blir för 
stort. Många behöver en typ av utsluss, att man kan vistas i sin lägenhet några 
stunder i taget innan den definitiva flytten. 
 
Vi ser också ett behov där personer är under en utredning för att undersöka 
vilket omsorgsbehov som finns, vad personen klarar och vilken typ av stöd 
som behövs (se bilaga 1, Kvinna 36 år och Kvinna född -55). Ett stödboende 
av detta slag ger oss även möjlighet att ta emot de personer i hemlöshet som 
skrivs ut från psykiatrin och som behöver vidare utredning för att bedöma 
vilken typ av boende som är lämplig.  
 
Behovet av 8-12 platser är baserat på erfarenhet, från Utredning 2017 och 
följande underlag uttaget från Procapita: 
 

 Under 2018 har vi sökt 8 platser på korttidsboende/särskilt boende-
psykiatri där behovet möjligen hade kunnat lösas i eget boende med 
insatser i hemmet eller ett stödboende.  

 Placeringar från Vuxenenheten utifrån missbruk. År 2017 12 
placeringar. År 2018 fram till sista augusti 16 placeringar. 

 Vi ser alltså en ökning av korttidsplatser från 2017 till 2018 samtidigt 
som forskning visar att psykiska ohälsan ökar. 

4.3.1 Lokal – förslag 

I landskrona kommun har man till denna typ av verksamhet använt före detta 
äldreboenden. Det är den typ av lokal som är lämplig. Det bör finnas eget rum 
med toalett och dusch, gemensamt kök och gemensamt uppehållsrum. En 
annan jämförelse lokalmässigt är den typ av gruppbostad som finns inom 
Funktionsstöds verksamhet. I Ängelholms kommun finns i dagsläget ingen 
lokal som motsvarar detta behov. 

4.3.2 Bemanning – förslag 

Vi hänvisar till Qvarngården, exempel 2 nedan och Vejby hems förslag, bilaga 
2. 
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4.3.3 Kostnad 

Exempel 1: Gruppbostad Funktionsstöd 11 platser. Enbart personalkostnad 
per boendeplats och år 531 989 SEK. 
 
Exempel 2: Qvarngården, i Hässleholm har en budget på 4 936 000 SEK per 
år. Det finns 16 platser på boendet. Personaltäthet är 8 tjänster inklusive en 
chef. Personal finns dygnet runt och har sovande jour. 
När det gäller fastighet för denna typ av verksamhet finns inget i dagsläget utan 
måste byggas. 
 
Erbjudande Vejbyhem 
Se bilaga 2. 

4.4 Genomgångslägenhet 

Lägenhet med andrahandskontrakt, ingen möjlighet till övertag. Här bor 
personer som har varit i en akut situation, familjefridsärende, 
träningslägenheter, hemmaplanslösningar och kommunanvisningar. Personer 
som bedöms ha förmåga att söka en egen bostad på sikt och som har möjlighet 
att förändra sin situation så att de kan få eget kontrakt. 

4.5 Övergångslägenhet 

Lägenhet med möjlighet till övertag. Krävs idag ett biståndsbeslut. När man 
inte bedöms ha några egna möjligheter att anskaffa en bostad, eller att man 
köat sig till lägenheten men fastighetsägaren kräver en prövotid på ett år innan 
övertag ofta pga. låg inkomst eller skulder. Här bor personer som har bott i 
genomgångslägenhet och har köat sig till en lägenhet men som fått nej av 
Ängelholmshem (eller annan fastighetsägare) till ett förstahandskontrakt. Vi tar 
kontraktet i ett år som sedan övergår till förstahandskontrakt enlig 
samverkansavtalet. Här kan vi också placera skyddsärenden, våldsutsatta som 
kommer från en annan kommun och som lever under skyddad identitet samt 
personer som fått beviljat boende. 

5 Diskussion och slutord 

En nattjour avhjälper inte hemlösheten på sikt utan är i första hand en lösning 
för kommunen att ta sitt yttersta ansvar vilket man inte klarar idag. 
När Ängelholms kommun lade ner Härbärget var detta med intention att 
erbjuda mer normaliserade boendeformer, en lägenhet bland ”alla andra” 
istället för i en massa olika särskilda boenden och särlösningar. Vi ser nu att 
detta inte riktigt fungerar i verkligheten då en del personer inte klarar att bo i 
lägenhet där man behöver ta hänsyn till sin omgivning. 
Våra fallbeskrivningar vittnar också om att vi saknar ett mellansteg där 
personer behöver landa en period för att få hjälp med att komma rätt. 
 
Mot bakgrund att vi inte i dagsläget har lokaler som uppfyller behoven föreslår 
vi: 
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Att ta in anbud för verksamheterna Nattjour och Stödboende då vi vet att det 
finns lokala intressenter som har kapacitet att bedriva verksamhet med hög 
kvalitet till en rimlig kostnad.  

Att se över detaljplan för att se om ändringar behövs för nybyggnation av lokal 
då den företrädesvis bör ligga centralt men något avskilt. Närhet till 
stationen är en fördel. 

Att på sikt planera för att bygga en lokal lämplig för verksamheten Nattjour. 
Perstorp 1 skulle kunna vara ett alternativ. 

Att kreativt och nytänkande titta på akutlösningar i större städer utomlands då 
bristen på lokaler är ett hinder som kan innebära en lång fördröjning av ett 
öppnande.
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6 Bilagor 

1. Fall från verkligheten 
2. Kostnadsförslag på Stödboende från Vejbyhem 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 34 Dnr. KS 2019/455  

Svar på uppdrag om att utreda kostnaderna inom särskilt 
boende samt förslag på hur dessa kan sänkas

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat den 14 november i beslutet om budget för 2019 och plan för 
åren 2020-2021  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna per plats och år 
inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur 
kostnaderna ska kunna sänkas. Huvuduppdrag Hälsa fick i januari 2019 egen nämnd, 
Nämnden för omsorg och stöd, och tillhör inte längre kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 november 2019
Protokollsutdrag, Nämnden för omsorg och stöd, § 90, 19 november 2019
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag hälsa, 19 september 2019

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall. Göran Larsson (M) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.
_____
 

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 15                  Dnr. KS 2019/455  

Svar på uppdrag om att utreda kostnaderna inom särskilt boende 
samt förslag på hur dessa kan sänkas

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat den 14 november i beslutet om budget för 2019 och plan för 
åren 2020-2021  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna per plats och år 
inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur 
kostnaderna ska kunna sänkas. Huvuduppdrag Hälsa fick i januari 2019 egen nämnd, 
Nämnden för omsorg och stöd, och tillhör inte längre kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 november 2019
Protokollsutdrag, Nämnden för omsorg och stöd, § 90, 19 november 2019
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag hälsa, 19 september 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse uppdraget besvarat.

_____

Beslutet expedieras till:
Nämnden för omsorg och stöd



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2019-11-29

 

KS 2019/455

 

Annat diarienummer
Annat diarienummer

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

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

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

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

 

Svar på uppdrag om att utreda kostnaderna inom särskilt boende 
samt förslag på hur dessa kan sänkas

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat den 14 november i beslutet om budget för 2019 och plan för 
åren 2020-2021  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna per plats och år 
inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur 
kostnaderna ska kunna sänkas. Huvuduppdrag Hälsa fick i januari 2019 egen nämnd, 
Nämnden för omsorg och stöd, och tillhör inte längre kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 november 2019
Protokollsutdrag, Nämnden för omsorg och stöd, § 90, 19 november 2019
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag hälsa, 19 september 2019

Utredning
Hälsa sammanfattar sin utredning med att huvuduppdraget mellan åren 2015-2018 har sänkt 
sina kostnader per plats inom särskilt boende med 86 tkr per plats, trots en årlig löneökning på 
cirka 3%. Verksamheten har arbetat med processer och uppföljning vilket har genererat 
effektivare verksamhet. 

Vad gäller hemtjänsten skulle den årliga löneökningen mellan 2015-2018 inom hemtjänsten 
generera en kostnadsökning med ca 27 tkr kronor per brukare. Den faktiska kostnadsökningen 
ligger dock endast på 5 tkr. I samband med översyn av arbetsprocesser inom hemtjänsten har 
fler möjliga effektiviseringar synliggjorts. Redan planerade åtgärder är att ytterligare förbättra 
brukarplaneringen, att optimera arbetsschema för att undvika onödiga luckor samt att använda 
välfärdsteknisk i större utsträckning.

Hälsa bedömer att KKiK-måtten, som fokuserar på kostnad per brukare, skulle behöva 
kompletteras med andra kostnadsmått för äldreomsorgen. På så sätt blir kostnadsbilden 
nyanserad utifrån fler aspekter. 

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet den 19 november 2019 och föreslår att 
återrapporten ska godkännas.

mailto:info@engelholm.se
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse uppdraget besvarat.
_____

Lilian Eriksson Henrik Sandén
Kommundirektör Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Nämnden för omsorg och stöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-19

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOS § 90                  Dnr   NOS 2019/64  

Svar på Kommunfullmäktigeuppdrag om utredning av kostnader

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna 
per plats och år inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge 
förslag på hur kostnaderna ska kunna sänkas. Huvuduppdrag Hälsa fick i januari 2019 egen 
nämnd, Nämnden för omsorg och stöd, och tillhör inte längre kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2019-09-19
Förslag till budget och plan för åren 2019-2021 från Blågröna Ängelholm, daterat 2018-11-13
KF-uppdrag, daterat 2018-11-14

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anse uppdraget, om att utreda kostnaderna per plats och år inom särskilt boende samt 
kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur kostnaderna ska kunna 
sänkas, från kommunfullmäktige besvarat 

_____

Beslutet expedieras till:
Efter beslut i nämnden för omsorg och stöd:
Huvuduppdrag Hälsa
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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 Planeringschef
 Ulrika Wattman
 0431-87000
 Ulrika.wattman@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

 

Svar på Kommunfullmäktigeuppdrag att utreda kostnaderna per 
plats och år inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom 
hemtjänsten samt ge förslag på hur kostnaderna ska kunna sänkas 
(enligt SKL:s KKiK)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna 
per plats och år inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge 
förslag på hur kostnaderna ska kunna sänkas. Huvuduppdrag Hälsa fick i januari 2019 egen 
nämnd, Nämnden för omsorg och stöd, och tillhör inte längre kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2019-09-19
Förslag till budget och plan för åren 2019-2021 från Blågröna Ängelholm, daterat 2018-11-13
KF-uppdrag, daterat 2018-11-14

Utredning
Hälsa har i tidigare svar till KF, KS 2015/989, redogjort för åtgärder för att sänka kostnader 
per plats och år per brukare inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom hemtjänst. 
Hälsa har sedan 2015 arbetat med att identifiera och säkerställa ett antal åtgärder, dels för att 
få en budget i balans men även för att vara rustade för framtida utmaningar. 

Huvuduppdrag Hälsa startade 2015 med att systematiskt inventera hemtjänsten och se över 
arbetssätten för att kunna optimera resurserna. För att få en helhetsbild kartlades 
arbetsprocesser; biståndsbedömning, avgiftshandläggning, hemtjänstens planering, 
resursfördelning, ekonomisk uppföljning, matdistribution, hälso- och sjukvård m.m. Det 
framkom att i varje process kring brukaren utfördes mycket onödigt administrativt arbete. 
Vidare saknades verktyg för att på ett enkelt sätt få överblick över hur de samlade resurserna 
användes. Det behövdes ett annat sätt att tänka som utgångspunkt för hur verksamheten 
skulle organiseras, ledas och följas upp. 
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Idag kan vi se att äldreomsorgen har gjort en förflyttning inom flera områden, bland annat har 
digitalisering i kombination med förändrat arbetssätt skapat en bättre följsamhet gentemot 
budget. 

Hälsa redovisade 2017 ett budgetöverskott med 8,7 mnkr och 2018 med 14,5 mnkr. Vid 
ekonomisk uppföljning per den siste juni 2019, prognostiserade särskilt boende och hemtjänst 
ett överskott med 2,0 mnkr.

Kostnad per plats inom särskilt boende och kostnad per brukare inom hemtjänsten
Total kostnad dividerat med antal personer 65+ som är bosatta i särskilda boendeformer.

Total kostnad dividerat med antal personer 65+ som är beviljade hemtjänst.

Nettokostnad äldreomsorg, särskilt boende och hemtjänst
Måttet nettokostnadsavvikelse äldreomsorg belyser den kostnad kommunen borde ha för sin 
äldreomsorg (referenskostnad) med hänsyn till kommunens åldersstruktur och sociala faktorer, 
i förhållande till äldreomsorgens faktiska kostnad. Positiva värden indikerar högre 
kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat.

Kostnadsmått äldreomsorg Ängelholm 
2015

Ängelholm 
2016

Ängelholm 
2017

Ängelholm 
2018

Kostnad per brukare särskilt 
boende äldreomsorg, 
tkr/brukare

1 017 103 1 054 181 983 003 931 333

Kostnad per brukare 
hemtjänst äldreomsorg 
tkr/brukare

295 227 283 146 296 642 300 138

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%)

1,6 0,4 -0,5 -0,4

Löneökning
För att kunna tolka kostnadsmått äldreomsorg har Hälsa även tagit hänsyn till den årliga 
löneökningen för undersköterskor och vårdbiträden. 

Inom särskilt boende har Hälsa haft en ökning av kostnad per plats mellan 2015-2016, 
kostnadsökningen är dock lägre än årets löneökning. Mellan 2016-2018 har Hälsa haft en 
minskad kostnad per plats inom särskilt boende.
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Inom hemtjänsten har Hälsa haft en kostnadsminskning mellan 2015-2016. Mellan 2016-2017 
har Hälsa haft en högre kostnadsökning än vad som motsvarar den årliga löneökningen. 
Under denna period påbörjades arbetet med digitalisering och förändrat arbetssätt. Mellan 
2017-2018 har Hälsa haft en kostnadsökning som är lägre än den årliga löneökningen, vilket 
innebär att kostnaden för hemtjänst har blivit lägre om man bortser från löneökningarna. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Årlig kostnadsökning 
särskilt boende

3,65% -6,75% -5,26%

Årlig kostnadsökning 
hemtjänst

-4,09% 4,77% 1,18%

Årlig löneökning 
vb/usk

3,96% 3,12% 2,67%

Slutsats särskilt boende
Mellan åren 2015-2018 har Hälsa sänkt sina kostnader per plats inom särskilt boende med 
totalt 8,4% vilket motsvarar 85 770kr per plats, detta trots en årlig löneökning på cirka 3%. 
Verksamheten har arbetat med processer och uppföljning vilket har genererat effektivare 
verksamhet. 

Slutsats hemtjänst
Den årliga löneökningen mellan 2015-2018 inom hemtjänsten skulle generera en 
kostnadsökning med ca 27 000 kronor per brukare. Den faktiska kostnadsökningen ligger 
dock endast på 4 911 kronor.
 
I samband med översyn av arbetsprocesser inom hemtjänsten har fler möjliga effektiviseringar 
synliggjorts. Redan planerade åtgärder är att ytterligare förbättra brukarplaneringen, att 
optimera arbetsschema för att undvika onödiga luckor samt att använda välfärdsteknisk i 
större utsträckning.

KKiK-måtten som fokuserar på kostnad per brukare skulle behöva kompletteras med andra 
kostnadsmått för äldreomsorgen. På så sätt blir kostnadsbilden nyanserad utifrån fler aspekter. 

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anse uppdraget, om att utreda kostnaderna per plats och år inom särskilt boende samt 
kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur kostnaderna ska kunna 
sänkas, från kommunfullmäktige besvarat 
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_____

Filippa Kurdve Ulrika Wattman
Tf Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 35 Dnr. KS 2017/847  

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående 
boenden för äldre i glesbygd

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson (SD) 
föreslår i motion inkommen den 11 december 2017 att Ängelholms kommun startar en 
utredning i syfte att etablera ett eller flera boenden för äldre/funktionsnedsatta i kommunens 
mindre byar såsom Össjö, Starby och Ausås, samt att man i utredningen även tittar på 
möjligheten till drift genom privata aktörer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019
Motion från Sverigedemokraterna inkommen den 11 december 2017

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Linda Persson (KD) och Lars Nyander (S) 
instämmer.

Liss Böcker (C) yrkar bifall till att motionen avslås. Christina Hanstål (M) instämmer.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till att avslå motionen och dels bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå 
motionen.

Omröstning begärs och ordförande anger att JA-röst är för avslag till motionen och NEJ-röst 
är för bifall till motionen.

Omröstningen faller ut med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt följande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Ledamot JA NEJ
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Göran Larsson (M) x
Johan Wifralius (SD) Alexander Johnsson (SD) x
Ola Carlsson (M) x
Fanny Krumlinde Handreck (S) BrittMarie Hansson (S) x
Maija Rampe (M) Hannes Pettersson (M) x
Christina Hanstål (M) x
Robin Holmberg (M) x
SUMMA 7 6

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.
_____

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) och Alexander Johnsson (SD) reseverar sig enligt följande: 
”Sverigedemokraterna menar att motionen bör bifallas och hoppas att så kommer ske i 
kommunfullmäktige. Några huvudsakliga anledningar:

* Både antalet och andelen äldre förväntas öka kraftigt i Ängelholms kommun, i synnerhet 
inom ålderskategorin 80+ där en stor andel i sin tur har och kommer ha behov av olika former 
av äldreboenden. Det räcker alltså inte att se på vilket underlag som finns idag, utan här måste 
man se mer långsiktigt.

* När korttidsminnet sviktar som det gör för många äldre i övre pensionsåldern, så blir de 
gamla minnena desto viktigare. Att kunna bo kvar i det man uppfattar som sin hemort och 
hembygd blir viktigt för livskvaliteten. Steget att flytta från sitt hem till ett boende är ofta ett 
hårt slag i sig, och att dessutom behöva flytta från sin hemort blir ännu ett steg bort från att 
känna igen sig och den vägen kunna upprätthålla en känsla av ro, trygghet och livskvalitet på 
ålderns höst.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Forts. reservation

* Vi hör ofta från mer eller mindre alla partier att "hela kommunen ska leva". Från 
Sverigedemokraternas sida menar vi allvar med detta. Även den vårdkrävande äldre delen av 
befolkningen kan ge ett viktigt bidrag till levande landsbygd och levande småorter, icke minst 
genom att äldreboenden också skapar arbetstillfällen.

* Motionen är utformad som ett uppdrag, just för att inte binda till några förutbestämda 
lösningar. Motionen föreslår en utredning för att komma fram till i mer detalj vilken sorts 
boenden som kan vara lämpliga att förlägga i kommunens mindre orter, och i mer detalj var. 
Motionen öppnar upp för såväl kommunal som privat regi.”

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande: 

”Vi socialdemokrater kan se att frågan kring möjligheterna att skapa boenden för äldre 
och/eller för personer med funktionsvariation på mindre orter i vår kommun behöver utredas.
Vi är medvetna om att det finns finansiella utmaningar med mindre enheter men anser ändå 
att det behövs en klarhet i vilka möjligheter som finns.”

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 16                  Dnr. KS 2017/847  

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående boenden 
för äldre i glesbygd

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson (SD) 
föreslår i motion inkommen den 11 december 2017 att Ängelholms kommun startar en 
utredning i syfte att etablera ett eller flera boenden för äldre/funktionsnedsatta i kommunens 
mindre byar såsom Össjö, Starby och Ausås, samt att man i utredningen även tittar på 
möjligheten till drift genom privata aktörer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019
Motion från Sverigedemokraterna inkommen den 11 december 2017

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD): Bifall till motionen
Robin Holmberg (M): Bifall till förslaget till beslut, dvs. avslag på motionen.

Beslutsgång och omröstning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet om bifall till motionen respektive om 
de bifaller yrkandet om avslag till motionen. Ordföranden finner att yrkandet om avslag till 
motionen bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill avslå motionen röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ

Omröstningen faller ut med 2 JA-röster, 2 NEJ-röster och 1 som avstår från att rösta enligt 
följande:

JA-röster: Liss Böcker (C) och Robin Holmberg (M)
NEJ-röst: Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD)
Avstår: Lars Nyander (S)

Då ordföranden har utslagsröst vid öppen omröstning så blir arbetsutskottets förslag till beslut 
att motionen ska avslås.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.

_____

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig 
Patrik Ohlsson (SD).

Beslutet expedieras till:
Motionären
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Svar på motion från Sverigedemokraterna angående äldreboenden 
i glesbygd

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson (SD) 
föreslår i motion inkommen den 11 december 2017 att Ängelholms kommun startar en 
utredning i syfte att etablera ett eller flera boenden för äldre/funktionsnedsatta i kommunens 
mindre byar såsom Össjö, Starby och Ausås, samt att man i utredningen även tittar på 
möjligheten till drift genom privata aktörer.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019
Motion från Sverigedemokraterna inkommen den 11 december 2017

Utredning
Kommunfullmäktige har 2019-11-11 fattat beslut om budget 2020-2022. Lokalresursplanen 
utgör en del av budgeten och i denna anges vilka verksamhetslokaler som beslutats och som 
planeras under perioden 2020-2026. Ett nytt äldreboende med 60-80 platser har beslutats och 
ska vara färdigställt under år 2022. 

I lokalresursplanen framgår inte var aktuellt boende ska placeras. Denna fråga har istället 
behandlats av kommunfullmäktige 2019-12-16. Beslutet innebär att kommundirektören får i 
uppdrag att genomföra en hyresupphandling för uppförande av ett nytt särskilt boende på 
Fridhem, där kommunen ges möjlighet att hyra ut lokalerna till den som ska ansvara för 
driften av boendet.

På privat initiativ pågår även byggnation av ett nytt särskilt boende på Sommarsol i 
Vejbystrand. Sedan tidigare har ett äldreboende på Errarps ängar uppförts av annan privat 
aktör.

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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Genom hyresupphandlingen på Fridhem bedöms behovet av äldreomsorgsplatser i 
kommunen vara tillgodosett för överskådlig tid.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.
_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 320                  Dnr   KS 2017/847

Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående äldreboenden i 
glesbygd

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson (SD) 
föreslår i motion inkommen den 11 december 2017
att Ängelholms kommun startar en utredning i syfte att etablera ett eller flera boenden för 

äldre/funktionsnedsatta i kommunens mindre byar såsom Össjö, Starby och Ausås, samt
att man i utredningen även tittar på möjligheten till drift genom privata aktörer.

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) inkommen den 11 december 2017

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef



·~ 

Ängelholm 171210 

Motion angående äldreboenden i glesbygd 

l samband med att beredningen för samhällsbyggnad hade medborgardialog i Össjö 
framkom bl.a. att det finns en stark önskan hos Össjös befolkning om boendealternativ för 
äldre. Den som på ålderns höst inte har orken eller förmågan att bo kvar i sitt hus men 
som vill bo kvar i byn, har få eller inga alternativ. önskan bland äldre i kommunens 
glesbygd är tydlig . De sätter oftast stort värde på att kunna bo kvar i sin hembygd. 

Det finns flera fördelar med att bejaka äldres önskemål om att kunna lämna sitt hus, men 
ändå bo kvar i sin by. T.ex skulle fler hus bli lediga, så att familjer som önskar sig ut på 
landsbygden och den fantastiska miljön i byar som t.ex. Össjö och Starby, skulle få en 
bättre chans. Det skulle även ge ett välkommet tillskott till kommunens bostadsmarknad. 

l sammanhanget bör man givetvis även beakta behovet av bostäder för funktionsnedsatta 
i stort, även om funktionsnedsättningen inte beror på ålder. 

Sverigedemokraterna Ängelholm yrkar därför: 

• att Ängelholms kommun startar en utredning i syfte att etablera ett eller flera boen
den för äldre/funktionsnedsatta i kommunens mindre byar såsom Össjö, Starby och 
Au sås. 

• att man i utredningen även tittar på möjligheten till drift genom privata aktörer. 

För Sverigedemokraterna Ängelholm 17121 O 

Patrik Ohlsson 

\fttiJLD~ 7 
Uoi€~~ 

Anders lngvarsson 

Y-~7~ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 36 Dnr. KS 2017/757  

Svar på motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om 
upphandling av produkter som innehåller mikroplaster

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår i inkommen motion den 30 oktober 2017 att Ängelholms 
kommun i framtida upphandlingar avstår från att köpa in produkter som innehåller 
mikroplaster.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-29
Motion om upphandling av produkter som innehåller mikroplaster, daterad 2017-10-30

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till att anse motionen besvarad. Ola Carlsson (M)
och Lars Nyander (S) instämmer. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.
_____

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 17                  Dnr. KS 2017/757  

Svar på motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om upphandling av 
produkter som innehåller mikroplaster

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår i inkommen motion den 30 oktober 2017 att Ängelholms 
kommun i framtida upphandlingar avstår från att köpa in produkter som innehåller 
mikroplaster.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-29
Motion om upphandling av produkter som innehåller mikroplaster, daterad 2017-10-30

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären
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Svar på motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om upphandling av 
produkter som innehåller mikroplaster

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår i inkommen motion den 30 oktober 2017 att Ängelholms 
kommun i framtida upphandlingar avstår från att köpa in produkter som innehåller 
mikroplaster.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-29
Motion om upphandling av produkter som innehåller mikroplaster, daterad 2017-10-30

Utredning
I kommunens inköp- och upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2019-08-14  
regleras hur kommunens upphandlingsverksamhet ska bidra till hållbar utveckling avseende 
sociala, etiska och miljömässiga krav.

Vid alla inköp ska det, så långt det är möjligt, ställas relevanta och mätbara miljökrav. 
Kommunens miljöplan och miljömål ska beaktas och de miljökrav som ställs i upphandlingen 
ska syfta till att arbeta för bidra till dessa mål. Sociala och etiska krav ska beaktas, så långt det 
är möjligt. Frågan kring mikroplaster beaktas i upphandlingsprocessens analysfas där man 
bland annat bedömer vilka miljökrav som ska ställas i aktuell upphandling. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad.
_____

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
2019-12-27

 

KS 2017/757

 

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 Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-10-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 271                  Dnr   KS 2017/757

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om upphandling av 
produkter som innehåller mikroplaster

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) skriver i motionen om mikroplaster och den skada den orsakar i 
haven. Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår att Ängelholms kommun i framtida upphandlingar 
avstår från att köpa in produkter som innehåller mikroplaster.

Beslutsunderlag
Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M), inkommen den 30 oktober 2017.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -10- 3 o 

Dnr ............................... . 

Motion om upphandling av produkter som innehåller 
mikroplaster 

Vi ser ofta artiklar om hur haven innehåller mer och mer mikroplaster. 
Mikroplaster ställer i sin tur till skada i miljön för bl.a. fisken i våra vatten. Som 
kommun har vi möjlighet att vid upphandling ställa krav på att produkterna 
skall vara fria från mikroplaster i görligaste mån. Om den offentliga delen av 
Sverige går före och utesluter mikroplaster så tvingar man fram en förändring 
i tillverkning av dessa produkter. 

Moderaterna anser därför att Ängelholms kommun ska vara just en sådan 
föregångskommun och börja ställa krav på att de produkter som upphandlas 
är fria från mikroplaster. 

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm: 

Att Ängelholms kommun i framtida upphandlingar avstår från att köpa 
in produkter som innehåller mikroplaster. 

Spannarp den 30 Oktober 201 7 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 37 Dnr. KS 2018/292  

Svar på motion från Sven Bergman m.fl. (C) om förstärkning 
av  viktningsprincipen vid upphandling vad gäller etiskt 
uppträdande.

Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) m.fl. föreslår i motion inkommen den 26 mars 2018 att viktningsprincipen 
för etiskt uppträdande vid offentliga upphandlingar ska förstärkas. Helhetssynen hos en 
leverantör till det offentliga köket bör, enligt motionärerna, tydligt viktas i samband med 
leverantörsbedömningar och parametrar i en sådan viktning kan med fördel vara ISO 26000-
medverkan eller en bedömning av hur ägaren agerat i olika sammanhang, rätten/möjligheten 
till fackligt arbete, beteende i samband med strukturella förändringar m.m.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 27 december 2019
Motion från Sven Bergman (C) m.fl. inkommen 26 mars 2018

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till att anse motionen besvarad. Göran Larsson (M) och 
Lars Nyander (S) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anse motionen bevarad.
_____

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 18                  Dnr. KS 2018/292  

Svar på motion från Sven Bergman m.fl. (C) om förstärkning av  
viktningsprincipen vid upphandling vad gälller etiskt uppträdande.

Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) m.fl. föreslår i motion inkommen den 26 mars 2018 att viktningsprincipen 
för etiskt uppträdande vid offentliga upphandlingar ska förstärkas. Helhetssynen hos en 
leverantör till det offentliga köket bör, enligt motionärerna, tydligt viktas i samband med 
leverantörsbedömningar och parametrar i en sådan viktning kan med fördel vara ISO 26000-
medverkan eller en bedömning av hur ägaren agerat i olika sammanhang, rätten/möjligheten 
till fackligt arbete, beteende i samband med strukturella förändringar m.m.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 27 december 2019
Motion från Sven Bergman (C) m.fl. inkommen 26 mars 2018

Yrkanden 
Liss Böcker (C): Bifall till motionen.
Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD): Bifall till förslaget till beslut, 
dvs. att anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anse motionen bevarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären
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Svar på motion om förstärkning av viktningsprincipen för etiskt 
uppträdande vid genomförande av upphandlingar

Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) m.fl. föreslår i motion inkommen den 26 mars 2018 att viktningsprincipen 
för etiskt uppträdande vid offentliga upphandlingar ska förstärkas. Helhetssynen hos en 
leverantör till det offentliga köket bör, enligt motionärerna, tydligt viktas i samband med 
leverantörsbedömningar och parametrar i en sådan viktning kan med fördel vara ISO 26000-
medverkan eller en bedömning av hur ägaren agerat i olika sammanhang, rätten/möjligheten 
till fackligt arbete, beteende i samband med strukturella förändringar m.m.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 27 december 2019
Motion från Sven Bergman (C) m.fl. inkommen 26 mars 2018

Utredning
I kommunens inköp- och upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2019-08-14  
regleras hur kommunens upphandlingsverksamhet ska bidra till hållbar utveckling avseende 
sociala, etiska och miljömässiga krav.

Vid alla inköp ska det, så långt det är möjligt, ställas relevanta och mätbara miljökrav. 
Kommunens miljöplan och miljömål ska beaktas och de miljökrav som ställs i upphandlingen 
ska syfta till att arbeta för att bidra till dessa mål. Sociala och etiska krav ska beaktas, så långt 
det är möjligt.

Det går att använda sig av olika utvärderingskriterier vid ett upphandlingsförfarande och 
att exempelvis väga in etiskt uppträdande kan vara ett kriterium att ta hänsyn till vid aktuella 
upphandlingar inom vissa områden. Frågan beaktas i upphandlingsprocessens analysfas där 
man bland annat bedömer vilka etiska krav som ska ställas i aktuell upphandling.

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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Vid upphandling av livsmedel beaktas kommunens måltidspolicy. Av denna framgår att 
kommunen ska verka för upphandling som gynnar närodlade och närproducerade produkter 
för att minska matens klimatpåverkan. Vidare ska menyn/råvarorna årstidsanpassas för att på 
så sätt minska transportsträckorna, andelen ekonomiska råvaror ska öka och upphandlad fisk 
ska vara MSC-märkt eller grönlistad av Världsnaturfonden eller motsvarande. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anse motionen bevarad.
_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 69                  Dnr   KS 2018/292

Motion från Liss Böcker m.fl. (C), Sven Bergman (-) och Carl-Axel 
Andersson (-) om förstärkning av viktningsprincipen vid 
upphandling vad gälller etiskt uppträdande.

Ärendebeskrivning
Liss Böcker m.fl. (C), Sven Bergman (-) och Carl-Axel Andersson (-) föreslår i motion 
inkommen den 26 mars 2018 

att förstärka viktningsprincipen för etiskt uppträdande.

Beslutsunderlag
Motion från Liss Böcker m.fl. (C), Sven Bergman (-) och Carl-Axel Andersson inkommen den 
26 mars 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



Motion 

Förstärkning av viktningsprincipen för etiskt uppträdande 

Ängelholm 2018-03-26 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2018 -03- z 6 

Dnr ............................... . 

Vikten av och motivationen för en etisk helhetssyn för vår matproduktion från frö till tallrik, har kraftigt 
förstärkts under senare år. 
Betydelsen av närodlat, giftfritt m.m. har efterhand och i olika betydelser, adderats de "viktningsprinciper" vi 
kommuner använder i samband med val av leverantörer till de offentliga köken. Dessa värderingsprinciper 
och värdegrunder ifrågasätts allt mindre, efterhand som betydelsen av god skötsel av alla ingående 
produktionsförutsättningarna för ett bra livsmedel förstärks. 
Helhetssynen hos en leverantör till det offentliga köket bör tydligt viktas i samband med 
leverantörsbedömningar och parametrar i en sådan viktning kan med fördel vara 150 26000-medverkan eller 
en bedömning av hur ägaren agerat i olika sammanhang, rätten/möjligheten till fackligt arbete, beteende i 
samband med strukturella förändringar m.m. 

Centerpartiet yrkar genom undertecknade därför att vi, vad avser leverantörsval till det offentliga köket, 
förstärker och exemplifierar betydelsen av etiskt uppträdande. 

(~~A~ 
Liss Böcker Sven Berg~ 

~~n 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 10                  Dnr   KS 2020/34  

Entledigande samt val av ersättare efter Birgitta Markevärn (SD) 
gällande uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i 
Familje- och utbildningsnämnden och ersättare i Nämnden för 
omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
Birgitta Markevärn har lämnat in avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Ängelholms 
kommun.  

Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Markevärn, inkommen den 9 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Birgitta Markevärn (SD) från ovanstående uppdrag, 

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ledamot i Kommunfullmäktige,

att till ny ledamot i Familje- och utbildningsnämnden utse Mimmi Heinegren (SD)

att lämna uppdraget som ersättare i Nämnden för omsorg och stöd vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Birgitta Markevärn
Therese Ingvarsson
Familje- och utbildningsnämnden
Nämnden för omsorg och stöd
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 11                  Dnr   KS 2020/44  

Entledigande och val av ersättare efter Daniel Jönsson (M) 
gällande uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige samt 
ledamot och 1 vice ordförande i Valnämnden samt ledamot och 
ordförande i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Daniel Jönsson (M) har lämnat in avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Ängelholms 
kommun. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Daniel Jönsson (M), inkommen den 14 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Daniel Jönsson (M) från ovan nämnda uppdrag, 

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i kommunfullmäktige,

att lämna uppdraget som ledamot tillika 1 vice ordförande i valnämnden vakant tillsvidare, 

att lämna uppdragen som ny ordförande i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 
vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Daniel Jönsson
Valnämnden
AB Ängelholmshem
AB Ängelholmslokaler
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 11                  Dnr   KS 2020/44  

Entledigande och val av ersättare efter Daniel Jönsson (M) 
gällande uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige samt 
ledamot och 1 vice ordförande i Valnämnden samt ledamot och 
ordförande i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Daniel Jönsson (M) har lämnat in avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Ängelholms 
kommun. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Daniel Jönsson (M), inkommen den 14 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Daniel Jönsson (M) från ovan nämnda uppdrag, 

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i kommunfullmäktige,

att lämna uppdraget som ledamot tillika 1 vice ordförande i valnämnden vakant tillsvidare, 

att lämna uppdragen som ny ordförande i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 
vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Daniel Jönsson
Valnämnden
AB Ängelholmshem
AB Ängelholmslokaler
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 12                  Dnr. KS 2020/67  

Entledigande och val av ersättare efter Kristian Nordin (V) 
gällande uppdragen som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden och 
Styrgruppen Stationsområdet

Ärendebeskrivning
Kristian Nordin (V) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i Styrgruppen Stationsområdet.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kristian Nordin, inkommen den 20 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Kristian Nordin (V) från uppdragen som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden 
och ledamot i Styrgruppen Stationsområdet,  

att lämna ovanstående uppdrag vakanta tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kristian Nordin
Samhällsbyggnadsnämnden
Styrgruppen Stationsområdet
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 13                  Dnr. KS 2020/72  

Entledigande samt val av ersättare efter Rainer Jakobsson (MP) 
gällande uppdrag som ledamot i Överförmyndarnämnden

Ärendebeskrivning
Rainer Jakobsson (MP) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Rainer Jakobsson (M), inkommen den 24 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Rainer Jakobsson (MP) från uppdraget som ledamot i Överförmyndarnämnden 
samt

att lämna uppdraget som ledamot i Överförmyndarnämnden vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Rainer Jakobsson
Överförmyndarnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



Ängelholm 2020-05-05 

Avsägelse 

ÄNGELHOLMS. KOMMUN 
KOMMUNSn'RELSEN 

2020 -02- 1 o 

Dnr ............................... ~~ 

Jag önskar härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden samt min 

plats som ersättare i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 

Magnus N:son Engelbäck (m) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Vänortskommittén

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VNK § 3                  Dnr   KS 2019/590  

Verksamhetsberättelse för Vänortskommittén 2019

Ärendebeskrivning
Vänortskommittén har att göra en verksamhetsberättelse efter varje verksamhetsår. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2019

Beslut
Vänortskommittén beslutar

att efter att vissa justeringar görs i innehållet, godkänna verksamhetsberättelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Verksamhetsberättelse för Vänortskommittén 2019

Sammanträden
Vänortskommittén har under 2019 haft sju sammanträden.

Budget
Budget helår 2019 +167 885 SEK
Bidrag till föreningar och gymnasieskola  -31 500 SEK
Andra kostnader (varav resor, arvode, etc)  -34 813 SEK
Intäkter (bidrag EU-projekt)   + 7 491 SEK

Återstår helår                    +109 063 SEK

Prognos 2020
Under året har Vänortskommittén planerat att bjuda kommunens tre vänorter (Kamen, Höje-
Taastrup och Dobele) som ska äga rum i maj 2020. Detta event, tillsammans med andra 
aktiviteter under 2020, kommer med stor sannolikhet att dra över budgeten. 2019 anses ha 
varit ett mindre händelserikt år i jämförelse med planen för 2020.

Bidragsbaserade aktiviteter - vänorter
Den 6e april åkte nio elever från Ängelholms Gymnasieskola på utbyte till vänorten Kamen i 
Tyskland. Syftet med utbytet har varit att ge elever möjlighet att lära känna den tyska kulturen, 
få kunskap om ett annat skolsystem, få övning i att kommunicera på tyska och/eller engelska 
och få förståelse för varandras olikheter. Eleverna från Kamens Gesamtschule besökte 
Ängelholms Gymnasieskola under september månad.

Den 3e maj åkte den ideella föreningen G-klaven Blås och Slagverk och Ängelholms orkester 
”La Bamba” till Höje-Taastrup. Man träffade där en liknande orkester som heter ”Fresco”. 
Båda orkestrarna består av stråk och blås och har ett åldersspann på ca 12-23 år. ”La Bamba” 
deltog i två konserter på vänorten. 

Nämndsekreterare 
Arjana Nikqi
0431-87 000
arjana.nikqi@engelholm.se Vänortskommittén
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Vänortskommitténs aktiviteter utanför Ängelholm
Den 10 maj 2019 åkte nämndsekreteraren Arjana Nikqi tillsammans med 6 ungdomar, med 
koppling till Ängelholms kommun, till Kamen. Anledningen var en ungdomskonferens Youth 
Conference Kamen, för ungdomar mellan 16 och 18 år, som ägde rum mellan den 11e och 
12e maj 2019. Konferensen handlade om EU-frågor, alltifrån start till årets EU-val samt EU:s 
framtid. Kamen hade bjudit in sina vänorter Montreuil-Juigné, Unkel och Sulecin.  

Mellan den 23 och 26 maj har fyra ledamöter i Vänortkommittén besökt vänorten Dobele i 
Lettland. Syftet med besöket har varit att träffa Dobeles kommunpolitiker, utvecklingen i 
Dobele, samarbetet mellan Ängelholm och Dobele samt att delta i Lilac Festivalen. Även 
Dobeles vänorter från Estland samt Finland var närvarande.  

Arjana Nikqi



 2020-01-22

Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen

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

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



Helseplan    Stadsgården 10    116 45 Stockholm    tel 08-410 408 00    helseplan.se

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. 
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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. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 12                  Dnr. KS 2018/719  

Svar på medborgarförslag om att köpa Sommarsol

Ärendebeskrivning
Annika Hansson, inkom den 1 oktober 2018 med ett medborgarförslag om att kommunen ska 
köpa sommarsol.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande, 15 Nämndkansliet, november 2019
Svar på medborgarförslag, 15 november 2019
Medborgarförslag, 1 oktober 2018

Yrkanden
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till att godkänna svaret på medborgarförslaget och att översända 
det till förslagsställaren, Linda Persson (KD), Erik Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson (SD) 
instämmet.

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar

att godkänna svar på medborgarförslaget och översända det till förslagställaren

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren



Äl'IGELHOLMS 
KOMMUN 

Robin Holmberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på medborgarförslag 

BREV 
2020-01-21 

Annika Hansson 
Vietarias väg 10, lgh 1202 
266 53 ÄNGELHOLM 

Hej och tack för ditt medborgarförslag om Sommarsol! 

1 l 

Diarierrumrot 

2018/719 

Inledningsvis vill jag be om ursäkt för att svaret har dröjt, men jag vill ändå passa på att ge dig 
en beskrivning om vad som har hänt och vad som kommer att hända. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet om inköp av Sommarsol i februari 2018 och fattade då 
beslut om att kommunen inte skulle köpa in Sommarsol. Sommarsol såldes senare till en 
privat aktör. 

Sedan dess har kommunen tecknat ett avtal med ägaren om att hyra lokaler för ett LSS-boende 
på Sommarsol, som beräknas stå klart för inflyttning under våren 2020. 

Ägaren har också planer på att uppföra ett äldreboende. Det pågår en bygglovsprocess för 
detta som snart kommer att vara färdig. Äldreboendet planeras vara klart under år 2021. 

Med vänlig hälsning 

~~~ 
Robin Holmberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ängelholms kommun l 262 80 Ängelholm 1 Tel: 0431-870 00 l E-post: info®engelholm.se 

www.engelholm.se 1 www.facebook.com/angelholm 1 www.twitter.com/engelholm 



Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2020 -oz- o.J 
BESLUT 
2020-01-31 

Dnr .. .... :?.-:~ .?.:~.1~ .. ~ ..... . 
Dnr: 201-3958-2020 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
31 januari 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Moderaterna 
Ny ledamot: Magnus Nson-Engelbäck 
Ny ersättare: Maths Kjellin 
Avgången ledamot: Daniel Jönsson 

1/2 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
sel dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Robin Holmberg 
Sven-Ingvar Borgquist 
Christina Hanstål 
Tomas Fjellner 
Elisabeth Kullenberg 
Ingela Sylwander 
Magnus Nson-Engelbäck * 
Ola Carlsson 
Maija Rampe 
Susanne Resmark 
Anders Davidsson 
Rune Johansson 
Jan OlofScwring 
Johnny Hagman 
Karl-Erik Asp 

Ersättare 

l. Cornelis Huisman 
2. Per Skantz 
3. Hannes Petersson 
4. Göran Larsson 
5. Alf Carlsson 
6. Maria Cronkvist 
7. Agneta Normann 
8. Maths Kjellin * 



Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

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

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2020 -02- o ,3 

Dnr ..... .'~~?/.~.Y. ....... . 
BESLUT 
2020-01-31 

Dnr: 201-3953-2020 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
31 januari 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ledamot: Alexander Johnsson 
Ny ersättare: Sven-Erik Paulsson 
Avgången ledamot: Birgitta Markevärn 

1/1 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Parrik Ohlsson 
Johan Wifralius 
Alexander Johnsson * 
Marie Wifralius 
Anders lngvarsson 
Karin J ansson 
Mats Sahlin 
Dorthe Sjöholm 
Pontus Myrenberg 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Rose-Marie Broman 
2. Bengt Bengtsson 
3. Niklas Andersson 
4. Bo Salomonsson 
5. Sven-Erik Paulsson * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

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



Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

zozo -oz- o .3 

D nr .... :1!.!. ~~.?.! · · · · · · ···· · 

BESLUT 
2020-01-31 

Dnr: 201-3966-2020 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
31 januari 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ledamot: Rose-Marie Broman 
Ny ersättare: Tina Olsson 
Avgången ledamot: Marie Wifralius 
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För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
sel dataskydd. 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Parrik Ohlsson 
J o han Wifralius 
Alexander Johnsson 
Rose-Marie Broman * 
Anders lngvarsson 
Karin J ansson 
Mats Sahlin 
Dorthe Sjöholm 
Pantus Myrenberg 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Bengt Bengtsson 
2. Niklas Andersson 
3. Bo Salomonsson 
4. Sven-Erik Paulsson 
5. Tina Olsson* 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 
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KS 2020/109

Annat diarienummer
Annat diarienummer

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm   
0431–870 00   
info@engelholm.se   
engelholm.se

 Ordförande i Familje- och utbildningsnämnden
 Sven-Ingvar Borgqvist (M)
 0431-87000
 E-post Lars Carlsson (S)

 

Interpellation ställd till familje- och utbildningsnämndens 
ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) från Lars Karlsson (S) 
om Engelska skolans etablering i Ängelholm

Ärendebeskrivning
En interpellation har inkommit den 17 februari 2020 till Sven-Ingvar Borgquist (M) från Lars 
Carlsson (S) om frågor kring Engelska skolans intresse av att etablera sig i Ängelholm.

Underlag 
Svar från Sven Ingvar Borgquist (M), daterat den 20 februari 2020, KS 2020/109
Interpellation från Lars Carlsson (S), daterad den 17 februari 2020, KS 2020/109

Interpellation
Interpellationen har ställt följande frågor.

1. Kan alliansen garantera att Internationella Engelska skolan inte har andra förmåner i form av 
snabbare handläggning och billigare tomtmark eller andra konkurrensfördelar?

2. Kan alliansen garantera att Internationella Engelska skolan inte har andra antagningsvillkor 
än de kommunala skolorna?

3. En av alliansens motiveringar till Internationella Engelska skolans etablering är intressant! 
Man säger att den behövs för våra internationella företags arbetskraft och för deras barns 
utbildning. Klarar inte vår kommunala skola av detta?

Svar
Följande svar ges på interpellationen.

1. Internationella Engelska skolan kommer att hanteras enligt ordinarie kommunala rutiner vad 
gäller handläggning och prissättning på tomtmark samt övrig ärendehantering.

2. Internationella Engelska skolan måste följa skollagens kap.10 §35 vad gäller fristående  
grundskolors antagning och vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i 
grundskolan.

3. Kommunala skolor har en skyldighet att erbjuda undervisning i hemspråk, t.ex. engelska. 
Internationella Engelska skolan har engelska som undervisningsspråk i ungefär hälften av 
ämnena och det har självklart inte de kommunala skolorna.
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Interpellation till Sven Ingvar Borgkvist (M) ordf. i Familj och utbildningsnämnden. 

Engelska skolans etablering i Ängelholm. 

Ett intresse från Engelska skolan att etablera sig i kommunen på Fridhemsområdet har fått 
majoriteten att snabbutreda frågan om skolors- och förskolors utemiljö. Frågan om 
Internationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm har kringgärdats av mycket hysch
hysch. Familj och utbildningsnämnden har varit i Landskrona på studiebesök och fått se ett 
exempel på deras verksamhet. l övrigt har ingen information delgetts oss i oppositionen, trots att 
vi tror oss veta, att processen har kommit långt. Ängelholm är en väldigt väl fungerande 
skolkommun och historien har lärt oss att vara restriktiva med privata alternativ. Viktig är också 
det tillsynsansvar kommunen har och att det fungerar väl. 
Det finns flera frågor, som vi och vi tror också, Ängelholmarna vill ha svar på. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor: 

1. Kan alliansen garantera att Internationella Engelska Skolan inte har förmåner i form av 
snabbare handläggning och billigare tomtmark eller andra konkurrensfördelar? 

2. Kan alliansen garantera att Internationella Engelska Skolan inte har andra 
antagningsvillkor än de kommunala skolorna? 

3. En av alliansens motiveringar till internationella Engelska Skolans etablering är 
intressant! Man säger att den behövs för våra internationella företags 
arbetskraftarbetskraft och för deras barns utbildning. Klarar inte vår kommunala skola av 
detta? 

~c:;~ 
Lars Carlsson (S) 2:e v.ordf. FUN 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Svar på interpellation till Nämnden för omsorg och 
stöds ordförande Ingela Sylwander (M) från Mikael von 
Krassow (S) rörande Attendo och Solängen

Mikael von Krassow (S) har den 17 februari 2020 inkommit med en interpellation
ställd till ordförande i nämnden för omsorg och stöd gällande uppföljning gällande 
Attendo Solängen. Frågor och svar följer nedan. 

1. Har Attendo åtgärdat alla sina brister på Solängen?
Under 2019 har huvuduppdrag Hälsa haft återkommande dialog med 
Attendo, dels utifrån de brister som IVO påtalat i samband med 
inspektion, men även utifrån brist av följsamhet av gällande avtal mellan 
Ängelholms kommun och Attendo. I dialogen med Attendo har 
huvuduppdrag Hälsa tagit stöd av extern jurist.

Attendo har inkommit till kommunen med handlingsplan för de 
uppmärksammade bristerna. Utifrån handlingsplanen har huvuduppdrag 
Hälsa genomfört kvalitetsgranskningar på Solängen som visar på att delar 
av bristerna åtgärdats. 

2. Om, nej, varför inte och när ska de åtgärdas?
De, enligt huvuduppdrag Hälsa, kvarstående bristerna ska vara åtgärdade 
senast den 7 februari 2020. Huvuduppdrag Hälsa har påbörjat ny 
kvalitetsgranskning som förväntas vara klar i slutet av februari 2020.

3. Vilka sanktionsmöjligheter har vi att vidta mot privata vårdgivare 
som inte sköter sina åtaganden enligt ingångna avtal?
I avtalet mellan Ängelholms kommun och Attendo rörande Solängen, har 
kommun rätt till vite två veckor från det att fel eller brister har 
uppmärksammats. Vitesbeloppet uppgår till 25% av avtalets totala 
vårddygnskostnad per veckodag som bristen kvarstår.

Nämnden för omsorg och stöds ordförande
Ingela Sylwander 
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Interpellation till Ingela Sylwand~r (M) ordf. för nämnden för omsorg och stöd. 

Interpellation om Attendo. 

Under 2019 gjorde IVO flygande inspektioner på Attendas äldreboenden i södra Sverige. Under 
inspektionerna upptäcktes många brister t.ex. allmän brist på kompetens, tidvis obemannade 
avdelningar nattetid, bristande dokumentation, kommunikationsproblem mellan omsorgspersonal 
och sjuksköterskor, larmhantering och läkemedelshantering. I Ängelholm driver Attenda 
demensboendet Solängen. Liknande brister har upptäckts även här. Detta uppmärksammandes av 
NST i en artikel den 18 september 2019. 

Vid sammanträdet i nämnden för omsorg och stöd den 17 september 2019 beslöt nämnden att 
upphandla nio platser på Attendas särskilda boende Erraps Ängar. Vi var tvungna att upphandla 
dessa platser för att minska köriden till demens- och särskilt boende. Då var vi uppe på fem 
månaders kötid, vilket är två månader över maxtiden för att få en plats på ett boende. Dessutom görs 
det konventeringar av kommunens egna boende för att få fram flera platser. Det räcker inte på sikt. 
Det bör nämnas att det har tidigare tagits beslut om att bygga ett nytt kommunalt boende på 
Fridhem. Bygget skulle startats 2019 och stå fårdigt 2021. Beslutet har inte verkställts. 

Vid sammanträdet i nämnden för omsorg och stöd den 21 januari 2020 gavs information om 
bristerna på Attenda Solängen som IVO och förvaltningen har upptäckt vid sina inspektioner under 
förra året. Vidare meddelades det att det fortfarande förekommer brister och att Attenda har ebjudits 
möjlighet att åtgärda dem. Ny kvalitetsgranskning kommer ske. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor 

1. Har Attenda åtgärdat alla sina brister på Solängen? 
2. Om, nej, varför inte och när ska de åtgärdas. 
3. Vilka sanktionsmöjligheter har vi att vidta mot privata vårdgivare som inte sköter sina 

åtaganden enligt ingångna avtal? 

Mikael von Krassow 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Svar på interpellation från Patrik Ohlsson (SD) om 
delegationsförslag i samhällsbyggnadsnämnden

Patrik Ohlsson (SD) har lämnat in en interpellation till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (M).

I interpellationen finns följande frågor:

1. Vad var syftet med att föreslå att delegera bygglovsbesluten till 
arbetsutskottet?
Svar: Syftet var att förtydliga innebörden av brådskande ärenden med 
målet att förkorta bygglovsprocessen. Det vill säga förtydliga 
nuvarande/gällande delegationsordning. 

Idag har undertecknad delegation på Beslut i ärenden som är så brådskande 
att samhällsbyggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Detta gäller även i 
ärenden där den lagstadgade handläggningstiden riskerar att överskridas. 
Lagrummen är plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalkens 
bestämmelser om strandskydd.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har delegation på Beslut i 
ärenden som är så brådskande att samhällsbyggnadsnämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Detta gäller även i ärenden där den lagstadgade handläggningstiden 
riskerar att överskridas. Lagrum här är plan- och bygglagstiftningen.

2. Fanns en konsekvensanalys av hur förslaget skulle påverkat nämnden 
rent demokratiskt?
Svar: Det finns inget hinder för nuvarande/gällande ordning att 
samhällsbyggnadsnämnden har delegerat ärenden inom ramen för PBL 
(bygglov, marklov och rivningslov) till ordförande och/eller till 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Delegationsbeslut innebär 
att beslut fattas på nämndens vägnar som hela, eller delar av, nämnden 
inte har fått möjlighet att yttra sig över. Delegering bygger på 
nämndens förtroende för sina delegater och delegeringsbeslut ska alltid 
anmälas till nämnden. Nämnden beslutar själv om formerna för hur 
anmälan ska göras.
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3. Kommer vi få se det här förslaget dyka upp igen på kommande möten i 
samhällsbyggnadsnämnden, eller kan vi betrakta det som begravet för 
gott?
Svar: Jag önskar att ärendet fortsatt ska behandlas. Det är av stor vikt 
att samhällsbyggnadsnämnden kan fatta beslut om till exempel bygglov 
22 gånger per år istället för bara 11 gånger. Men jag anser samtidigt att 
det är mycket viktigt att vi inom nämnden är överens om regelverk, 
formalia och praxis. Jag kommer fortsatt föra en dialog med alla 
politiska partier kring innebörden av brådskande och det man kan kalla 
en demokratisk utmaning.

Tomas Fjellner
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden



Interpellation om delegationsförslag i SBN 

Till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner 

l dagsläget har Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott delegation på bygglovsärenden i akuta fall. 

Inför nämndsmöte i Samhällsbyggnadsnämnden den 11 februari låg ett förslag på nämndens bord 

om att delegera samtliga ärenden om bygg-, mark-, och rivningslov till arbetsutskottet. Förslaget, 

som ej gick igenom, hade inneburit att frånta nämnden en betydande del av dess beslutanderätt. 

Från Sverigedemokraternas sida betraktade vi förslaget som skadligt för nämndens demokratiska 

trovärdighet. 

Med anledning av detta har jag följande frågor: 

* Vad var syftet med att föreslå att delegera bygglovsbesluten till arbetsutskottet? 

* Fanns en konsekvensanalys av hur förslaget skulle påverkat nämnden rent demokratiskt? 

* Kommer vi få se det här förslaget dyka upp igen på kommande möten i 
Samhällsbyggnadsnämnden, eller kan vi betrakta det som begravet för gott? 

För Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 200217 

Patrik Ohlsson 

Relaterade länkar: 

https:/ /www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/vem-far-bestamma-bygglov-politisk-oenighet-i

angelholm 
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Össjö 2020-02-18 

Avsägelse 

Jag önskar avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden. 

Med vänliga hälsningar 

Dorthe Sjöholm 

Sverigedemokraterna Ängelholm 
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Avsägelse 

Jag önskar avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid. 

Med vänliga hälsningar 

Dorthe Sjöholm 

Sverigedemokraterna Ängelholm 
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Jag önskar avsäga mig mitt uppdrag i Ängelholms kommunfullmäktige 

Med vänliga hälsningar 

Dorthe Sjöholm 

Sverigedemokraterna Ängelholm 
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Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen
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Revisionsrapport - Granskning av lönehantering

Kommunrevisionen genomfört granskning av lönehanteringen. Syftet med 
granskningen har varit 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.

Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i 
granskningen av lönehanteringen, önskar revisorerna svar från 
kommunstyrelsen senast till 2020-04-30:

 Ängelholms kommuns revisorer

Bengt Sävström 
Sammankallande kommunrevisionen
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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.   
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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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