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Svar på interpellation från Lars Nyander (S) om demokrati i Ängelholms 
kommun 

Lars Nyander (S) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M): Brist på demokrati i Ängelholms kommun. 

1) Varför har kommunfullmäktiges underlag med politiska frågor under 2019 nästan 
halverats jämfört med 2018? 

I grunden tycker jag det är svårt att utvärdera till graden av demokrati genom en kvantifiering av 
antalet ärenden i en beslutande församling likt kommunfullmäktige. Det är även svårt att lämna en 
enkel förklaring på varför antalet ärenden är fårre ett enskilt år. Jag har jämfört år 2015 med år 2019 
som torde vara en mer "rättvis" jämförelse då båda åren utgör första året på respektive 
mandatperiod. Även 2015 var det fler ärenden än 2019. Värt att notera är dock att 2015 införde både 
en ny politisk organisation och en ny tjänstemannaorganisation samtidigt som ett stort antal 
beredningsuppdrag påbörjades. Under 2015 behandlades även ett stort antal motioner som lämnades 
in av dåvarande Alliansen under slutet av mandatperioden 2010-2014. 

2) Varför ställs nämndsmöten in, när det är uppenbart att delar av det blågröna styret anser 
att vi inte hinner ta de beslut som behövs? 

Nämndsmöten bör naturligtvis endast ställas in i undantagsfall. Dock kan det inträffa att ordförande 
bedömer att de ärenden som ligger på nämndens bord är av sådan karaktär och/ eller så få att 
nämndens ställningstagande kan avvaktas till månaden därefter. När ärendena nu hanteras av fler 
nämnder innebär det ju samtidigt att ärendemängden delas upp på fler instanser varför antalet 
ärenden per nämnd kan vara mindre än i tidigare organisation med fårre nämnder och en 
kommunstyrelse som hanterade långt många fler områden. 

3) Den blågröna majoritetens argument för den politiska omorganiseringen av kommunen 
var ju tänkt at göra det motsatta. Hur förklarar ni denna utveckling? 

Målet med den nuvarande politiska organisationen var att öka den politiska insynen i fler frågor. 
Under förra mandatperioden bildades en organisationsstyrgrupp för utvärdera tidigare organisation 
och därefter lämna förslag till förändringar. Så skedde också hösten 2018 och fullmäktige antog 
nuvarande organisation i stor enighet. I styrgruppen fanns en samsyn kring att kommunstyrelsen och 
välfårdsnämnden var för stora och hanterade ett för brett spektrum av frågor. Det innebar att 
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politiken inte upplevde sig ha full insyn i frågorna och att en del av dem, som t.ex. kultur, idrott och 
fritid, tycktes "falla mellan stollarna". Jag uppfattar att den nya organisationen på ett bättre sätt gör 
det möjligt för politikerna att få djupare insyn i ärenden. Jag uppfattar också att den ökade 
möjligheten till diskussion och dialog mellan politikerna och tjänstemännen i facknämnderna 
uppskattas. 

4) Tycker kommunstyrelsens ordförande, att argumenten för organisationsförändringen 
håller och att den lett till en förstärkning av demokratin i Ängelholm? 

Min uppfattning är att målen med nuvarande organisation nås. På dagens 
kommunfullmäktigesammanträde fattas dock beslut om att utse en grupp vars syfte är att utvärdera 
nuvarande organisation och, om det behövs, komma med förslag till förändringar. I detta arbete 
kommer samtliga fullmäktiges partier att vara representerade. 

~ 
Robin Holmberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 

262 80 Ängelholm 
0431-870 00 
info@engelholm. se 
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Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Bristen på demokrati i Ängelholms kommun. 

2020-03-03 

En av de första förändringarna som nuvarande majoritet gjorde vid sitt tillträde var att ännu en gång 
förändra kommunens politiska organisation. En önskan om att kommunens tjänstepersoner skulle 
fatta fårre beslut och politiken desto fler var ett av argumenten. Ett annat var att det behövde bli 
tydligare vem som var politiskt ansvarig för olika områden i kommunens organisation. 

Tre nya nämnder skapades, Nämnden för kultur, idrott och fritid, Nämnden för omsorg och stöd 
samt Samhällsbyggnads-nämnden. 
Ett forum för en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna inrättades. 

Efter drygt ett år ett halvt års styre av den blågröna majoriteten kan vi se att frågorna på 
kommunfullmäktiges dagordning minskat drastiskt, vilket är oroväckande. 

Under 2018 hanterades 115st frågor och under 2019 hanterades 68st frågor, en minskning med 
41 procent och då har inte interpellationer, motioner eller anmälningsärenden räknats in. 

I nämnder och utskott för samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för omsorg och stöd har 
sammanträden ställts in. Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden driver på en förändring för att 
själv kunna ta beslut i med motiveringen att organisationen är för långsam. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor: 

1) Varför har kommunfullmäktiges underlag med politiska frågor under 2019 nästan halverats 
jämfört med 2018? 

2) Varför ställs nämndsmöten in, när det är uppenbart att delar av det blågröna styret anser att 
vi inte hinner ta de beslut som behövs? 

3) Den blågröna majoritetens argument för den politiska omorganiseringen av kommunen var 
ju tänkt at göra det motsatta. Hur förklarar ni denna utveckling? 

4) Tycker kommunstyrelsens ordförande, att argumenten för organisationsförändringen häller 
och att den lett till en förstärkning av demokratin i Ängelholm? 

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

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Överlämning av kommunfullmäktiges fasta beredning 1 
kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 166 att ge kommunfullmäktiges fasta beredning 1 
i uppdrag att kartlägga det politiska uppdraget vid höjd beredskap.  
 
Beredningen lägger på dagens fullmäktigesammanträde fram slutrapport för överlämning och 
presentation. 
 

Beslutsunderlag   
Tjänsteutlåtande 2020-04-02 
Slutrapport kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap  
 

Utredning 
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Beredningar 
inrättas för behandling av strategiska frågor som berör fler än en nämnd, t ex i vägvals- och 
utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska överväganden. 
 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen 
för höjd beredskap, civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska planering för civilt 
försvar ske i samtliga kommuner. Det pågår arbete i Ängelholms kommun i enlighet med 
lagar, direktiv och beslutade överenskommelser. Som en del i arbetet finns det behov av att 
kartlägga vad det politiska uppdraget omfattar vid höjd beredskap.  
 
Presidiet har gjort en noggrann analys av vad kravet på höjd beredskap innebär för politiken i 
Ängelholms kommun. Ett stort fokus har riktats till kravspecifikationen av vad höjd 
beredskap innebär för kommunens verksamhetsområden som inkluderar rättsliga 
förutsättningar. Arbetet inför höjd beredskap är viktigt för allmänheten och är ett krav enligt 
lagstiftningen. 
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Uppdraget är komplext och Ängelholms kommun är inte ensamma om att förbereda sig för 
höjd beredskap. Länsstyrelsen i Skåne är regeringens företrädare och vid kontakter med 
tjänstepersoner från länsstyrelsen framkom att även de inte har sjösatt sin krigsorganisation. 
Med detta uppdrag har vi således kommit längre än andra enligt dem.  
 
I uppdragsbeskrivningen står det att i rapporten ska det framgå vad som krävs för att klara av 
det politiska uppdraget vid höjd beredskap. Presidiet har kommit fram till en rad områden 
beskrivna slutsatserna genom en slags kravspecifikation, detta utifrån den kunskapsinhämtning 
som skett och i dialog med olika aktörer både internt och externt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara uppdraget till beredning 1 slutfört, 
 
att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning,  

 
att vidare handläggning särskilt fokuserar på området kunskap för förtroendevalda, samt 
 
att vidare handläggning återrapporteras till kommunfullmäktige senast sista mars 2021. 
_____ 
För kommunfullmäktiges presidium, 
 
 
 
 
Elisabeth Kullenberg (M)  Ola Carlsson (M) Emma Yngvesson (S) 
Ordförande  1 v. ordf.   2 v. ordf.  
 

 
  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 presidium 
Beredningskoordinator 
 
 
 
 
 
 
  



    
   2020-03-31
  
    
  
 
 

 
 
 
   

 
 

 
 
 

 
Kartläggning av det 
politiska uppdraget 
vid höjd beredskap 

Presidiet i kommunfullmäktiges  
fasta beredning 1 

  



 
 

  

Sammanfattning  
Presidiet i kommunfullmäktiges fasta beredning 1 har fått i uppdrag att 
kartlägga vad det politiska uppdraget i Ängelholms kommun omfattar vid höjd 
beredskap. Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges 
närområde har planeringen för höjd beredskap och då civilt försvar 
återupptagits. Enligt regeringen ska planering för civilt försvar ske i samtliga 
kommuner under perioden 2018-2020 där kompetensen om totalförsvar ska 
höjas, en krigsorganisation utformas och krigsplacering av personal 
förbereddas. Verksamheterna inom kommuner och landsting är av 
grundläggande betydelse för förmågorna inom civilt försvar där de fungerar 
som viktiga aktörer.  
 
Då kommuner är viktiga aktörer i denna sak kvarstår frågan vad som sker med 
det politiska uppdraget vid höjd beredskap, något få kommuner börjat utreda. 
Således valde Kommunfullmäktiges presidium att ge presidiet i beredning 1 
uppdraget att göra en kartläggning av vad som krävs för att fullgöra det 
politiska uppdraget vid höjd beredskap. Syftet med rapporten är att göra en 
kartläggning där det framgår vad som krävs för att klara av det politiska 
uppdraget vid höjd beredskap. Slutrapporten ska utgöra ett underlag för 
kommande utvecklingsarbete kring den politiska organisationen så väl som 
funktion vid höjd beredskap alternativt vid krigsläge. 
 
Rapporten bygger på en textanalys av lagar, förordningar, rådande forskning 
samt rapporter från flera olika myndigheter. Presidiet har även tagit del och 
vägletts av kommunens styrdokument i krisledningsfrågan. En 
omvärldsbevakning har skett genom kontakt med nationella och regionala 
aktörer, samt andra skånska kommuner. Rapportens analys är baserad på en 
omvärldsgranskning som delats in i flera nivåer: global, nationell samt regional 
och lokal. Detta för att påvisa helheten för höjd beredskap och säkerhetsläget.  
 
Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga 
förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får 
regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap - två nivåer inom höjd 
beredskap. Vid höjd beredskap ska samhället ställas om från fredstida 
organisation till att anpassas för krig. Ordinarie verksamheter ska fortgå i den 
mån det är möjligt, detta gäller även den politiska organisationen och dess 
beslutsfattande. Det finns flertalet förberedelser som ska ske av kommuner 
under extraordinära händelser i fredstid och i förlängningen under höjd 
beredskap vilka listas i rapporten. 
 
I slutsatsen beskrivs det att för att få en funktionell politisk organisation ska 
den kunna leda, styra, fatta beslut samt ta ansvar. Vad som krävs för att uppnå 
detta är kunskap hos förtroendevalda, en tydlig och hållbar politisk ledning, att 
störningar i samhället hanteras, förarbete samt övning. Presidiet har beskrivit 
de områden som krävs för att klara av det politiska uppdraget vid höjd 
beredskap i linje med uppdragets syfte. Detta på både kort och lång sikt för att 
säkerställa en funktionell politisk organisation.  
 
Kort sikt:  

o kommunstyrelsens ledningsroll, 
o krigsorganisation, 



 
 

  

o kartläggning av förtroendevalda som krigsplaceras i sin ordinarie 
tjänst, 

o kunskap. 
 

Lång sikt:  
o digitalisering och ärendehantering, 
o övning, 
o säkerhetsprövning av förtroendevalda, 
o ledningscentral. 

 
För att fullgöra uppdraget vid höjd beredskap krävs att det finns en funktionell 
politisk organisation som visar:  
 

o beslutsförmåga: den politiska organisationen måste kunna fatta 
beslut och göra prioriteringar, 

o förmåga att ta ansvar: den politiska organisationen måste kunna 
ta ansvar för att kommunen uppfyller de villkor som ställs och för 
att verksamhet som ska bedrivas fungerar. 
 

 
Kommunens uppdrag vid höjd beredskap  
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1 Ordlista  

Ord Förklaring 

Totalförsvar Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att 

förbereda Sverige för krig. Den delas upp i två olika 

delar: militärt och civilt försvar. 

Militärt försvar Militärt försvar består av försvarsmakten inklusive hemvärnet 

samt ett antal myndigheter som har till huvuduppgift att 

stödja militärt försvar. Det militära försvaret försvarar 

Sveriges territorium och gränser. 

Civilt försvar Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft 

vid krigsfara eller krig. Civilt försvar är ingen 

organisation utan verksamhet som görs av statliga 

myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata 

företag och frivilliga verksamheter. Civilt försvar syftar 

till att skydda befolkning och viktiga verksamheter vid 

krigsfara och krig. 

Civilt försvar är i fredstid den verksamhet som ansvariga 

aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för 

samhället att hantera situationer då beredskapen höjs.  

Krisberedskap Krisberedskap är samhällets förmåga att förebygga, 

motstå och hantera krissituationer. Syftet är att värna om 

grundläggande rättigheter så som liv och hälsa, 

rättssäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Krisledningsnämnd Krisledningsnämnd är den utsedda nämnden som fullgör 

uppgifter under extraordinära händelser enligt lag 

2006:544. Nämnden träder bara i funktion vid 

extraordinära händelser och består av kommunstyrelsens 

presidium och tre ersättare. 

Krisstaben Stab under kommundirektören. En stabschef  

leder krisledningsstaben och samordning av det 

operativa krisledningsarbetet. 

Höjd beredskap För att säkra landets försvarsförmåga kan regeringen 

besluta om höjd beredskap. Det finns två 

beredskapsgrader: skärpt beredskap eller högsta 

beredskap.  

Gråzon Gränsdragning mellan krig och fred som omfattar många 

samhällskritiska händelser som  inte är fullt reglerade i 

lagstiftningen. Ett tillstånd då vi har normal beredskap 

samtidigt som vi är under angrepp (i ickelinjär 

krigsföring).  

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

SKR Sveriges kommuner och regioner (före detta Sveriges 

Kommuner och Landsting). 



 
 

  

RSA Risk och sårbarhetsanalys. 

NRFB Nationell risk och förmågebedömning. 

Fullmaktslagar  Lagar som träder i kraft vid höjd beredskap om 

regeringen beslutar om det, eller per automatik vid krig. 

Lagarna ger staten mer befogenheter att hantera sådana 

extraordinära situationer och nyttja samhällets resurser. 

Exempel på en fullmaktslag är: ransoneringslagen och 

förfogandelagen. 

Krigsorganisation En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd 

beredskap som innebär att samhällsnyttiga verksamheter 

ställs om till uppgifter för totalförsvaret. Det ställs andra 

krav på organisering av samhällets resurser än i fredstid. 

Krigsplacering med 

allmän tjänsteplikt 

Att vara krigsplacerad med allmän tjänsteplikt innebär att 

en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd 

beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när 

regeringen beslutar om höjd beredskap och föreskriver 

om allmän tjänsteplikt. Ingen individ kan ha mer än en 

krigsplacering och tanken är att personen ska vara 

krigsplacerad i den verksamhet där den gör störst nytta 

för totalförsvaret.1 

Ansvarsprincipen Den som har ett ansvar för en verksamhet under 

normala förhållanden har också ansvaret för 

verksamheten under kris och vid höjd beredskap så långt 

det är möjligt. Dock ska de som har ansvar också 

samverka och samordna med andra aktörer. 

Närhetsprincipen Samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar 

och av de som är närmast berörda och ansvariga. 

Likhetsprincipen Verksamheten ska, så långt det är möjligt, fungera 

som vid normala förhållanden. Aktörer ska inte 

göra större förändringar i organisationen än vad 

situationen kräver.  

  

                                                 
1 MSB. 2020. 
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2 Presidiets uppdrag 

2.1 Uppdragsbeskrivning   

Presidiet i kommunfullmäktiges fasta beredning 1 har fått i uppdrag att 

kartlägga vad det politiska uppdraget i Ängelholms kommun omfattar vid höjd 

beredskap. 

2.1.1 Bakgrund 

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har 

planeringen för höjd beredskap och då civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen 

ska planering för civilt försvar ske i samtliga kommuner under perioden 2018-2020 

där kompetensen om totalförsvar ska höjas, en krigsorganisation utformas och 

krigsplacering av personal förbereddas.2 Verksamheterna inom kommuner och 

landsting är av grundläggande betydelse för förmågorna inom civilt försvar där de 

fungerar som viktiga aktörer.3 Dessa aktörer har centrala roller vid höjd beredskap då 

dess ordinarie verksamheter måste fungera.4 Från och med 1 januari 2020 kom även 

ett förtydligande i lagen gällande förberedelserna för höjd beredskap:  

 

”Varje kommun och region ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas 
under höjd beredskap. Av planerna ska framgå krigsorganisation, den personal som ska 
tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller regionen ska kunna 
höja sin beredskap och bedriva verksamhet under höjd beredskap.” (Förordning 
2019:1053)5   
 

Sveriges kommuner och regioner (SKR)6 har slutit en överenskommelse7 för 

perioden 2018-2020 med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)8 om 

kommunernas arbete med civilt försvar. Kommunerna ska i arbetet med civilt försvar 

prioritera följande uppgifter:   

 

o Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

o Säkerhetsskydd 

o Krigsorganisation och krigsplacering av personal 

 

Alla har en del i totalförsvaret. Det pågår  ett arbete i Ängelholms kommun i enlighet 

med lagar, direktiv och beslutade överenskommelser. Som en del i arbetet finns det 

behov av att kartlägga vad det politiska uppdraget omfattar vid höjd beredskap. 

                                                 
2 MSB. 2019a.  
3 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
4 Ds 2017:66. 
5 Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 4§ 
6 Hädanefter refererad till som SKR. 
7 MSB & SKR. 2018. 
8 Hädanefter refererad till som MSB. 
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2.2 Syfte med rapporten 

Syftet med uppdraget är att få ett underlag för ett fortsatt arbete med att säkerställa 

en funktionell politisk organisation vid höjd beredskap. I kartläggningen ska det 

framgå vad som krävs för att klara av det politiska uppdraget vid höjd beredskap.  

 

Syftet med rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och 

tjänstepersoner om det politiska uppdraget vid höjd beredskap. 

2.3 Resultat av rapporten  

Slutrapporten ska utgöra ett underlag för kommande utvecklingsarbete kring 

politisk organisation så väl som funktion vid höjd beredskap alternativt vid 

krigsläge. Detta i enlighet med delar av ”punkt 3 - planering” av de prioriterade 

uppgifterna som finns i överenskommelsen mellan SKR och MSB, se bilaga 1. 

Vidare ska slutrapporten kunna ligga till grund för planering av 

kompetenshöjande insatser för förtroendevalda kring totalförsvar, i enlighet 

med ”punkt 1 – generellt stöd” av de prioriterade uppgifterna som finns i 

överenskommelsen mellan SKR och MSB, se bilaga 2.   

2.4 Definition och avgränsningar 

Uppdraget bygger på begreppet höjd beredskap, om Sverige är i krigsfara eller om 

det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig 

utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om höjd beredskap. Det finns två 

beredskapsgrader, skärpt beredskap och högsta beredskap. Vid höjd beredskap ska 

samhället ställas om från fredstida organisation till att anpassas för krig.  

 

Uppdraget omfattar inte att ge förslag på politisk organisation, inriktningar eller 

prioriteringar av politiska uppdrag och uppgifter vid höjd beredskap.  

 

Uppdraget omfattar inte att ge förslag på utformning av tjänsteorganisationen under 

höjd beredskap.  

 

Uppdraget omfattar inte att utvärdera befintligt krisberedskapsarbete. 

2.5 Presidiets sammansättning  

Cornelis Huisman (M), ordförande 

Linda Böcker Åkerman (C), 1 vice ordförande 

Arne Jönsson (S), 2 vice ordförande 
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3 Metod  
I detta avsnitt presenteras presidiets arbetssätt. Rapporten bygger på en 
textanalys av lagar, förordningar, rådande forskning samt rapporter från olika 
myndigheter. Presidiet har även tagit del och vägletts av Ängelholms kommuns 
styrdokument i krisledningsfrågan. Detta har gått hand i hand med en 
omvärldsbevakning där presidiet inhämtat information från såväl interna som 
externa utbildningar, samt genomfört studiebesök hos en annan kommun.  
 

Det vägledande underlaget går att se i referenslistan. Samtliga handlingar som 

rör uppdraget, till exempel minnesanteckningar och presentationer, finns att 

tillgå via kommunens diarium under diarienummer 2019/374.  

3.1 Interna och externa aktörer  

o Andreas Poppius, säkerhetschef, Kristianstad Kommun  

o Carl Danielsson, säkerhetsenheten, Helsingborgs stad 

o Eva Sturesson, stadsjurist, Ängelholms kommun  

o Jan Klauser, säkerhetschef, Ängelholms kommun 

o Lilian Eriksson, kommundirektör, Ängelholms kommun  

o Linda Hällgren, beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Skåne 

o Malin Ekblad, säkerhetschef, Trelleborgs kommun 

o Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör, Västerås stad 

o Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande, Ängelholms kommun 

3.1.1 Trelleborgs kommun 

Presidiet har varit i kontakt med säkerhetschefen i Trelleborgs kommun. Detta med 

anledning av frågan om säkerhetsprövningar av förtroendevalda i kommunstyrelsen vilket 

Trelleborgs kommun utreder. Dock har de ännu inte kommit fram till en slutsats utan det 

är ett pågående arbete. 

3.1.2 Helsingborgs stad  

Presidiet har varit i kontakt med säkerhetschefen och dess avdelning i Helsingborgs stad 

för att se hur långt de kommit i frågan om höjd beredskap. Helsingborg har konstaterat att 

detta är ett nytt och omfattande arbete och har således inrättat en särskild funktion för att 

samordna och utveckla arbetet med civilt försvar. Helsingborg utgår från lagstiftningen 

(LEH) samt utifrån kommunöverenskommelsen mellan MSB-SKR om civilt försvar. Till 

det tillkommer bland annat Länsstyrelsen Skånes regionala grundsyn. De har inte tagit fram 

något eget strategidokument utöver de redan nämnda utan de jobbar med tre prioriterade 

uppgifter enligt överenskommelsen med MSB och SKR: 

o Kompetenshöjande insatser, 

o Säkerhetsskydd, 

o Krigsorganisation och krigsplacering.  

Se bilaga 3 för mer specifika beskrivningar av de tre prioriterade uppgifterna.  
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Helsingborgs stad beskriver att deras interna arbete fick en bra start då de fick uppdraget av 

kommunfullmäktige 2018. Uppdraget var att utreda hur staden med dess förvaltningar och 

bolag kunde stärka och utveckla krisberedskapen med fokus på bland annat civilt försvar 

och förmågan att kunna bibehålla viktiga samhällsfunktioner vid allvarliga 

samhällsstörningar (inklusive höjd beredskap). Uppdraget och den efterföljande 

utredningen lade grunden till de reformer som de nu implementerar ute i organisationen.9 

3.2 Studiebesök Kristianstads kommun 

För att få en inblick och gemensam förståelse för hur andra kommuner jobbar 

med frågan om höjd beredskap har ett studiebesök genomförts. Kristianstads 

kommun identifierades under arbetets gång som en kommun Ängelholms 

kommun skulle kunna dra lärdomar ifrån då de kommit långt i sitt arbete som 

startade redan 2016. Presidiet har besökt säkerhetschefen i Kristianstads 

kommun i samband med deras arbete för höjd beredskap och då med fokus på 

organisering och strategier. 

 

Kristianstad har som alla andra kommuner tagit sig an frågan om höjd 

beredskap och totalförsvar. Kristianstad började sin organisationsresa 2016 då 

säkerhetschefen informerade kommunstyrelsen om det civila försvaret och 

nuläget i kommunen. Vid den tiden var politiken inte mogen men 2017 med 

kommundirektörens välsignelse inledes ett arbete med kommunens civila 

försvar. En styrgrupp skapades med nyckelpersoner inom kommunen men 

även flera nyckelaktörer från näringslivet och andra organisationer. Som 

exempel var VD för hamnen med, VD för flygplatsen, kommunens HR- samt 

IT-chef och förvaltningschefer med i gruppen. Styrgruppen hade som uppdrag 

att analysera och strategiskt tänka kring det civila försvaret där allas 

kompetenser kom till nytta. Detta resulterade i att 2018 genomfördes en Risk- 

och sårbarhetsanalys (RSA)10 som är beslutad av kommunfullmäktige och som 

beskriver kommunens fortsatta arbete där kontinuitet i organisationen 

poängteras särskilt. Länsstyrelsen fick ta del av den 2019. RSA:n fungerar som 

underlag för organiseringen av kris- och krigsorganisationen, se bild 1. 

                                                 
9 Helsingborgs stad. 2020. E-mail 20 februari.  
10 Hädanefter refererad till som RSA. 
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Bild 1. Kristianstads kommuns ledningsorganisation. 

 

 
Det beskrivs att det var den organisatoriska kulturresan som tog tid, inte själva 
framarbetandet av material och strukturer. I dagsläget ligger fokus på övning 
där de övar olika delar av ledningsorganisationen. Detta har framförallt skett 
med tjänstepersoner och då fram till samordningsstaben i bild 1 men i år 
kommer även krisledningsnämnden och kommunstyrelsen få öva. Innan har 
politiken mest fått öva på att få information från samordningsstaben. 
Avslutningsvis beskriver de att det varit en styrka att de som sitter i 
kommunstyrelsens presidium även leder krisledningsnämnden, att ha 
nyckelpersoner som är väl insatta i arbetet och har fått öva kommer göra stor 
skillnad vid ett skarpt läge. 
 

3.3 Utbildningar  

Under arbetets gång har presidiet deltagit i några utbildningstillfällen med både 

externa och interna aktörer. Internt har presidiet deltagit in en 

kommungemensam utbildning kring ”Kommunens roll i totalförsvaret.” 

Presidiet har även genomfört MSB:s e-utbildningar ”Totalförsvar – ett 

gemensamt ansvar” samt ”Utbildningsmaterial i civilt försvar.”  

3.4 Medborgardialog  

Presidiet har inte genomfört några medborgardialoger utifrån uppdragets 

karaktär. 
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4 Omvärldsgranskning  
En omvärldsgranskning har genomförts av presidiet och i detta avsnitt 

presenteras den fakta som ligger till grund för analys och slutsatser. 

Kunskapsinhämtningen är indelad i globalt, nationellt till regional och 

lokalnivå. 

4.1 Globalt 

Det säkerhetspolitiska läget har blivit sämre runt om i världen de senaste åren. 

Tonen mellan länderna har hårdnat och gränserna mellan fred och krig har 

blivit mer otydliga. Detta beskrivs i regeringens förordning (2015:1052) och i 

dess förarbete. Dagens samhällen är mer sårbara i frågor som 

elektricitetsförsörjning, dataskyddsintrång, och vårdinrättningar som ställer allt 

högre krav på statliga, regionala och kommunala aktörer vid extraordinära 

händelser.11   

 

Sveriges geografiska läge påverkar vår säkerhetspolitiska situation. Sverige är 

sedan 1995 med i EU vilket även de flesta av våra grannländer är. Östersjön 

har ett särskilt militärstrategiskt läge med spänningar mellan enskilda stater 

med medlemskap i Europeiska Unionen (EU)12, och Nordatlantiska alliansen 

(Nato)13 på ena sidan och Ryssland på andra sidan. Vid en eventuell konflikt 

eller krig i vårt närområde kommer möjligen Sverige att bli påverkat.14 Sverige 

är inte med i Nato men har ett nära samarbete med alliansen och ingår i 

Partnerskap för Fred (PFF).15 

4.2 Nationellt 

I proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 
(2014/15:109) redovisar regeringen den politiska inriktningen med anvisningar 
som anger formerna för den återupptagna totalförsvarsplaneringen. 

4.2.1 Totalförsvaret omfattar militärt försvar och civilt försvar 

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för 

krig. Det består av två delar, militärt och civilt försvar.  

 

Militärt försvar består av försvarsmakten inklusive hemvärnet samt ett antal 

myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Det 

militära försvaret försvarar Sveriges territorium och gränser.16  

 

                                                 
11 Förordning 2015:1052 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. 
12 Hädanefter refererat till som EU. 
13 Hädanefter refererat till som NATO. 
14 Regeringens prop. 2014/15:109. 
15 Hädanefter refererad till som PPF. 
16 Regeringens prop. 2014/15:109. 
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Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara eller 

krig. Civilt försvar är ingen organisation utan verksamhet som görs av statliga 

myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivillig 

verksamheter. Civilt försvar syftar till att skydda befolkning och viktiga 

verksamheter vid krigsfara och krig. I fred är civilt försvar den verksamhet som 

ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera 

situationer då beredskapen höjs. 

 

I försvarsberedningens Ds 2017:66 ”Motståndskraft - Inriktning av 

totalförsvaret och utformningen av civila försvaret 2021-2025” betonas att 

kommuner och landsting/regioner behöver se över den organisation som 

används i fredstida kriser och fastställa hur den ska anpassas till en situation 

med höjd beredskap.17 

 

Mål för civilt försvar 

 Enligt den försvarspolitiska inriktningen är målet för det civila försvaret att:  

 

o Värna civilbefolkningen, 

o Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 

o Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller 

krig i vår omvärld.18 

 

Bild 2. Mål för civilt försvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: MSB. 2019a. 

 

                                                 
17 Ds. 2017:66. 
18 MSB. 2019a. 
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Samhällsviktig verksamhet 

Ett av målen för civilt försvar är att säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna. En samhällsviktig verksamhet definieras som en 

verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 

 

o Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt 

eller tillsammans med motsvarande händelser i  andra 

verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i 

samhället, 

o Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att  en redan 

inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så  att 

skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

 

Enligt MSB är samhällsviktig verksamhet ett samlingsbegrepp som omfattar de 

verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av 

avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en 

samhällssektor. Samhällsviktig verksamhet finns inom följande sektorer:19   

 

o Energiförsörjning, 

o Finansiella tjänster, 

o Hälso- och sjukvård samt omsorg, 

o Information och kommunikation, 

o Livsmedel, 

o Skydd och säkerhet, 

o Transporter, 

o Handel och industri, 

o Kommunalteknisk försörjning, 

o Offentlig förvaltning, 

o Socialförsäkringar. 

4.2.2 Från krisberedskap till höjd beredskap  

En av utgångspunkterna för civilt försvar är att det ska bygga vidare på arbetet 

med krisberedskap. En viktig grund för kommunernas arbete med civilt försvar 

är de uppgifter som framgår ur lagen (2006:544) om kommuner och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och i tillhörande 

förordning 2006:637. Ett av målen med god krishanteringsförmåga i fred är att 

skapa en grundläggande förmåga för civilt försvar. Arbetet med den fredstida 

krishanteringen är således en viktig och grundläggande del av 

beredskapsförberedelserna som behövs för höjd beredskap, se bild 3.20 

 

 

 

                                                 
19 MSB. 2019b. 
20 MSB. 2019c. 
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Bild 3. Civilt försvar 

 

 

 

 

4.2.3 Grundläggande principer  

Krisberedskapssystemet i Sverige bygger på samverkan och på tre övergripande 
principer:21 
 

o Ansvarsprincipen: Den som har ett ansvar för en verksamhet under 
normala förhållanden har också ansvaret för verksamheten under 
kris och vid höjd beredskap så långt det är möjligt. Dock ska de 
som har ansvar också samverka och samordna med andra aktörer, 

o Närhetsprincipen: Samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar 
och av de som är närmast berörda och ansvariga, 

o Likhetsprincipen: Verksamheten ska, så långt det är möjligt, fungera 
som vid normala förhållanden. Aktörer ska inte göra större 
förändringar i organisationen än vad situationen kräver.  

 
Vad är höjd beredskap?  
Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga 
förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får 
regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.22 Om Sverige är i krig 
råder högsta beredskap per automatik. Vid höjd beredskap ska samhället ställas 
om från fredstida organisation till att anpassas för krig. Ordinarie verksamheter 
ska fortgå i den mån det är möjligt, detta gäller även den politiska 
organisationen och dess beslutsfattande.23 
 
Höjd beredskap, se bild 4, är antingen: 
 

o Skärpt beredskap eller  
o Högsta beredskap. 

 

Bild 4. Höjd beredskap 

 

 

                                                 
21 MSB. 2019d. 
22 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 3§. 
23 MSB. 2019a.  
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4.2.4 Förberedelser i fredstid och uppgifter vid höjd beredskap 

Som nämnts ovan är arbetet med den fredstida krishanteringen en viktig och 
grundläggande del av beredskapsförberedelserna som behövs för höjd 
beredskap. Det är lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extra ordinära händelse i fredstid och höjd beredskap som styr 
förberedelsearbetet.  
 
Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i 
fredstid 
Kommunen ska göra förberedelser för verksamhet under extraordinära 
händelser i fredstid.24  
 

o Analys och planering: Analys ska ske av vilka extraordinära händelser 
i fredstid som kan inträffa och hur dessa kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, 

o Krisledningsnämnd:  Det ska finnas en nämnd för att hantera 
extraordinära händelser i fredstid, en så kallad krisledningsnämnd, 

o Geografiskt områdesansvar: Kommunen ska inom sitt geografiska 
område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att 
olika aktörer samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet. Kommunen ska vidare samordna de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samt samordna 
informationen till allmänheten, 

o Utbildning och övning: Kommunen ansvarar för att förtroendevalda 
och anställd personal får den utbildning och övning som behövs 
för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser 
i fredstid, 

o Rapportering: Kommunen håller den myndighet som regeringen 
bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits och hur 
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.  

 
Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap  
Kommunerna ska även göra de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap.25    
 

o Beredskapsförberedelser: Kommunen ska vidta de förberedelser som 
behövs för verksamhet under höjd beredskap och de planer som 
behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna ska 
innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas 
under höjd beredskap. Kommunens krigsorganisation ska framgå, 
den personal som ska tjänstgöra i den och vad som i övrigt behövs 
för att kommunen ska kunna bedriva verksamhet under höjd 
beredskap,26 

                                                 
24 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelse i fredstid och 
höjd beredskap, kap 2. 
25 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelse i fredstid och 
höjd beredskap, kap 3. 
26 Förordningen 2006:637 om kommuners och landstigs åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 4§. 
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o Ledningsansvar: Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen 
för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska 
bedriva, 

o Lokal krigstidsverksamhet: Kommunen ska under höjd beredskap 
vidta de åtgärder som behövs för försörjning med nödvändiga 
varor, medverka vid allmän prisreglering och ransonering samt 
medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga 
för landets försörjning, 

o Rapportering: Kommunen håller den myndighet som regeringen 
bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits och hur 
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. 

 
Exempel på annan uppgift vid höjd beredskap 
Kommunen har även en skyldighet att hjälpa andra kommuner vid höjd 
beredskap, om annan kommun har en för totalförsvaret viktig uppgift och den 
blir oskäligt betungande till följd av till exempel krigsskada.27 Detta brukar 
kallas geografiskt områdesansvar som nämndes ovan. Länsstyrelsen beslutar 
om omfattningen av hjälpen.  
 
Säkerhetsskydd 
Verksamheter som är viktiga för totalförsvaret behöver fungerande 
säkerhetsskydd.28 I skyddslagen (2010:305) och i säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) med tillhörande förordningar finns bestämmelser kring vad som ska 
vidtas. Det finns inga särskilda regler åliggande för kommuner vid just höjd 
beredskap med det generella skyddet för det allmänna och allmänheten gäller 
även under höjd beredskap.29 Men sannolikt kommer bestämmelserna att blir 
mer aktuella vid höjd beredskap. Skyddslagen (2010:305) reglerar åtgärder till 
skydd för skyddsobjekt, till exempel byggnader. Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) ställer krav på informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 
säkerhetsprövning av personal.  
 
Från fredstida organisation till krigsorganisation 
Vid höjd beredskap ska samhället ställas om från fredstida organisation till att 
anpassas för krig. Kommunerna ska vidta de särskilda åtgärder i fråga om 
planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för 
personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de 
under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom 
totalförsvaret.30 Vid högsta beredskap ska kommunerna övergå till 
krigsorganisation.31  
 
Rättsliga förutsättningar 
Det finns flertalet svenska lagar och förordningar som beskriver och reglerar 
en höjd beredskap. De mest centrala beskrivs nedan i enlighet med vad som 
påverkar kommunens uppdrag vid höjd beredskap och förutsättningar för den 
politiska organisationen.  

                                                 
27 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelse i fredstid och 
höjd beredskap, kap 4 2§. 
28 2019. Utbildning i totalförsvar – ett gemensamt ansvar. MSB. 
29 MSB. 2019a. 
30 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 7§. 
31 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 12§. 
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Regeringen kan besluta om att de så kallade fullmaktslagarna ska träda i kraft 
vid höjd beredskap. Fullmaktslagarna ger det offentliga ökade befogenheter att 
använda samhällets resurser för att försvara Sverige. Om det råder högsta 
beredskap kan regeringen besluta om att detta ska tillkännages genom 
beredskapslarm (utöver radio och tv). Vid beredskapslarm ska ett antal 
författningar omedelbart tillämpas i sin helhet.  
 

o Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap: 4§ Varje kommun 
och region ska ha de planer som behövs för verksamheten under 
höjd beredskap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet 
som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska 
framgå krigsorganisation, den personal som ska tjänstgöra i denna 
och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller regionen ska 
kunna höja sin beredskap och bedriva verksamhet under höjd 
beredskap. (Förordning 2019:1053),   

o Lag om totalförsvarsplikt:32 Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: 
värnplikt inom militären, civilplikt (inom t ex räddningstjänst) och 
allmän tjänsteplikt.  Allmän tjänsteplikt gäller vid höjd beredskap. 
Som nämnts ovan ska kommuner planlägga vilken personal som 
ska tjänstgöra i deras krigsorganisation. Det innebär att 
kommunerna behöver besluta om krigsplacering i organisationen, 

o Förfarandelagen: I kommunallagen33 står det att bestämmelser om 
den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i 
förfarandelagen.34 I lagen finns bestämmelser som rör 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder och innehåller 
särskilda regler om beslutfattande som förenklar formerna. Lagen 
ger även möjligheter för regeringen att flytta över arbetsuppgifter 
från en statlig myndighet till en kommun och vice versa,   

o Befolkningsskydd: 

 Lag om utrymning och inkvartering:35 Kommuner har en skyldighet 
att ta hand om de som omfattas av ett utrymningsbeslut och 
utlänningar som söker skydd i Sverige. Det regleras i 
socialtjänstlagen, hälso-sjukvårdslagen och lagen om 
mottagning av asylsökande. Om befolkningen lämnar 
kommunen har kommunen en skyldighet att lämna hjälp till 
de som tar emot befolkningen. Kommuner har möjlighet att 
ålägga den som har byggnad eller bostadsrätt att upplåta 
bostad till den som behöver boende på grund av utrymning,  

 Lag om skyddsrum:36 Det är MSB som beslutar om behovet av 
skyddsrum. Kommuner ska bistå MSB i arbete som är av 
betydelse för myndighetens beslut i frågor om byggande av 
skyddsrum, 

                                                 
32 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 
33 Kommunallag (2017:725) 3 kap 13§. 
34 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller 
krigsfara. 
35 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering mm vid höjd beredskap. 
36 Lag (2006:545) om skyddsrum. 
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 Räddningstjänsten:37 Den kommunala räddningstjänstens 
uppdrag utökas under höjd beredskap och nya uppgifter 
tillkommer. I Ängelholm är det räddningstjänsten Skåne 
Nordväst (RSNV) som har ansvaret, 

 Varningssystem: VMA. Räddningstjänst ansvarar för drift och 
underhåll av ”hesa Fredrik”.  

o Försörjningsberedskap: 

 Lokal krigstidsverkamhet:38 Kommuner ska vidta åtgärder som 
behövs för försörjning med nödvändiga varor, medverka vid 
allmän prisreglering och ransonering samt medverka i övrigt i 
genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets 
försörjning, 

 Förfogandelagen:39 Genom denna lag ges kommuner rätt att 
förfoga över annans egendom, dock inte transportmedel, 
fastigheter, radioanläggningar.  

 
För många kommunala sektorer saknas det särreglering för 
krigsförhållanden.40 I vissa sakområde finns det viss särreglering. 
Regeringen får meddela föreskrifter om hälso-och sjukvården och i 
socialtjänsten  i krig och vid krigsfara Detta skulle kunna innebära 
frånsteg från vissa normer som gäller i fredstid.  
 
Det finns särskilda bestämmelser för räddningstjänsten vilket 
innebär ett utökat uppdrag under höjd beredskap och nya 
uppgifter tillkommer.41 Det finns även särskilda bestämmelser för 
skolväsendet vilket bland annat innebär att kommunen ansvarar 
för att alla skolpliktiga barn som vistas i kommunen får 
grundskoleutbildning och att grundskoleverksamhet är prioriterad 
framför annan skolverksamhet.42  

4.2.5 Gråzon  

Här är det även viktigt att nämna begreppet gråzon som innefattar en zon 

mellan fredstid och krigstid som även det ställer krav på det civila försvaret, se 

bild 5. En gråzon ställer stora krav på samhällets beslutsfattande och 

organiserande vilket kan innebära en viss problematik då ryktesspridning och 

vilseledning kan förekomma vilket ställer krav på underrättelsebehovet för att 

inte fatta felaktiga beslut.43 I en gråzon precis som i krigstid är det viktigt att 

kommunikationsstrukturen fungerar så att den politiskt beslutande 

organisationen kan fortgå. Det gäller då att säkerställa så att handlingar för 

beslutsfattande, och om nödvändigt mötesform om förtroendevalda eller 

                                                 
37 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
38 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelse i fredstid och 
höjd beredskap, kap 3. 
39 Förfogandelag (1978:262). 
40 MSB. 2019a.  
41 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
42 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och krigsfara. 
43 Ängelholms kommun. 2018a. 
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berörda tjänstepersoner inte kan ta sig till mötet. Således är inte analoga  

system alltid möjligt att falla tillbaka på.  

 

Bild 5. Gråzon 

 
 

4.3 Uppdrag för kommunerna 2018-2020 visar nuläget  

Det arbete kring civilt försvar som kommunerna ska prioritera styrs genom en 
överenskommelse som är tecknad mellan SKR med MSB för perioden 2018-
2020. Kommunerna ska i arbetet med civilt försvar prioritera följande 
uppgifter:44   
 

o Kompetenshöjning gällande totalförsvar: 

 Nyckelpersoner (åtminstone KS och kommunledning) i 
kommunens organisation ska under perioden genom 
utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar,  

o Säkerhetsskydd: 

 Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef, 

 Kommunen ska ha rutiner och material för att kunna hantera 
uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges 
säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs, 

 Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en 
process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade 
delar av kommunens verksamhet, 

o Krigsorganisation och krigsplacering av personal: 

 Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina 
uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den 
verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd 
beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar. 

 

                                                 
44 MSB & SKR. 2018. 
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Övriga uppgifter för kommunerna enligt överenskommelsen:  
 

o Ledningsansvar: 

 Kommunen ska utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften 
att under höjd beredskap ansvara för kommunen ledning. 
Nyckelpersoner ska särskilt utbildas, krisledningsnämnden ska 
utbildas två gånger per mandatperiod, 

 Kommunen ska inom ramen för den statliga ersättningen 
medverka i utbildning och övningar som anordnas av 
länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan statlig 
myndighet. 

o Geografiskt områdesansvar: 

 Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet 
med beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan 
på lokal nivå, 

o Rapportering: 

 Kommunens ska medverka vid införandet av ett tilldelat 
tekniskt system för informationsutbyte, 

 Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera 
rutiner för rapportering och för lägesbilder. 

 

4.4 Regionalt och lokalt 

4.4.1 Länsstyrelsen och regionen  

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, en länk mellan 

lokal och nationell nivå. Länsstyrelsen ska samordna civila försvarsåtgärder 

inom länet och kan ge uppdrag till kommunerna.  

 

Vid höjd beredskap ställs det även krav på kommunerna som har sjukhus i sitt 

område även om det under fredstid är en regionsfråga. Enligt MSB ska 

kommunen med kort varsel kunna avlasta sjukhusen med sin egna hälso- och 

sjukvårdspersonal eller hjälpa till på annat sätt.    

4.4.2 Ängelholm  

Krisledningsnämnden och kommundirektörens stab i fredstid 
I Ängelholm finns en krisledningsnämnd som enligt dess reglemente fullgör 

nämnden uppgifter under extraordinära händelser enligt lag om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

(2006:544). Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordförande, 1:e 

vice ordförande, 2:e vice ordförande och tre ersättare (som även ingår i 

kommunstyrelsen).  

 

I den aktuella krisledningsplan framgår det bland annat hur krisledningsarbetet 

är organiserat. Under kommundirektören finns en krisstab. Staben har en 

stabschef som leder krisledningsstaben och samordning av det operativa 

krisledningsarbetet. En alternativ fysisk ledningsplats saknas.  
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Krishanteringsråd 
Det finns ett lokalt krishanteringsråd som kommunstyrelsens ordförande är 

sammankallande för.  I krishanteringsrådet samlas flera olika aktörer som 

kommun, energibolag, polisen, frivilliga resursgruppen, kyrkan med flera. 

Krishanteringsrådet är en upparbetad samarbetsyta som träffas ca 2 gånger per 

år kring olika teman. 

 
Styrdokument och analyser 
I Ängelholms kommuns RSA finns samhällsviktiga verksamheter listade. I 

analysen betonas det att även vid större samhällsstörningar är det möjligt att 

vissa verksamheter behöver prioriteras framför andra. Dessa gäller även vid 

höjd beredskap. 

 
Nuläge insatser 
Det pågår och planeras en hel del arbete i kommunen som påverkar 

skyddsberedskapen enligt kommunens säkerhetschef. Nedan presenteras 

pågående och kommande arbeten: 

 
Pågående arbete:  

o Säkerhetsskyddsanalys. 
o Informationssäkerhet. 
o Dataskydd. 
o Kommunikationssäkerhet. 
o Säkerhetsskyddad verksamhet. 
o Säkerhetsprövningar. 

 
Kommande arbete: 

o Tjänstepliktsplaceringar. 
 
Krigsorganisation 
Det anges i lagen 2006:544 att kommunstyrelsen står för ledningen av den del 

av det civila försvaret som kommunen skall bedrivas under höjd beredskap. 

Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under 

höjd beredskap (beredskapsförberedelser) vilket bland annat innebär 

förberedelserna för en krigsorganisation. 

 
Krigsplacering förtroendevalda 
Då det finns olika politiska forum som ska vara fortsatt verksamma under höjd 

beredskap, om det är kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, 

krisledningsnämnden eller andra forum är det viktigt att beakta krigsplacering 

av förtroendevalda i sina ordinarie tjänster. Detta så att forumen är fortsatt 

beslutsföra och det finns lämpliga ersättare då ledamöter inta kan fullgöra sitt 

politiska uppdrag.  

 

Frågan om krigsplacering av förtroendevalda väcktes av presidiet och följande 

svar från MSB:s enhet för krigsplacering mottogs av Länsstyrelsens 
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beredskapshandläggning och vidarebefordrades till Ängelholms kommuns 

säkerhetschef:  

 
”Förtroendevalda är just förtroendevalda och bör av den anledningen inte krigsplaceras. Det 
kan råda sådana förhållanden att beredskapen är höjd men att läget ändå är sådant att 
allmänna val kan hållas. Ur det perspektivet är krigsplacering av förtroendevalda olämpligt. 
Däremot bör organisationen ha koll på om någon förtroendevald är krigsplacerad i 
exempelvis Försvarsmakten så att det politiska partiet kan hitta en ersättare för den 
förtroendevalde.” (20200223) 
 
Således anser de att det inte är lämpligt att kommunen krigsplacerar 

förtroendevalda. 

 
Civilt försvar ett prioriterat område  
I Ängelholms kommuns budget för 2020 beskrivs det i nuläget att civilt försvar 

kommer att prioriteras under 2020. ”Länsstyrelsen kommer att utarbeta en 

gemensam grundsyn för totalförsvaret tillsammans med MSB, Skånes 

kommuner och samverkande regionala myndigheter. Tre utvecklingsområden 

har pekats ut av MSB som ska vara genomförda 2020. Dessa är att: 

 
o Stärka säkerhetsskyddet i kommunen, 
o Genomföra kompetenshöjning gällande totalförsvar till 

förtroendevalda och tjänstepersoner med ansvar för 
totalförsvarsplaneringen, 

o Utarbeta planer för de verksamheter som ska bedrivas i 
kommunen under höjd beredskap och säkra personalförsörjningen 
till dessa verksamheter.  

 
Frågan har även behandlats om det lagstadgade stödet till försvarsmakten 

påverkar den politiska organisationen vid höjd beredskap. Då det militära 

försvaret är beroende av ett starkt civilt försvar där kommunen ingår är en 

förutsättning att kommunen samverkar med försvaret. Om detta är en fråga 

för den politiska organisationen verkar det dock ej som. Enligt samtal med 

kommunens säkerhetschef har detta analyserats men det verkar inte påverka 

den politiska organisationen förutom i fallen om krigsplacering som behandlats 

ovan. 
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5 Utmaningar  
I detta avsnitt synliggörs de utmaningar som presidiet identifierat under 

uppdraget. 

5.1 Finns det tillräcklig kunskap hos tillräckligt många 
förtroendevalda kring höjd beredskap? 

Säkerhetsläget är förändrat och uppdraget att återuppta arbetet med 

planeringen för civilt försvar och höjd beredskap är relativt nytt. Nationellt 

pågår förberedelsearbete och både metodstöd och utbildningsmaterial har 

tagits fram.  

 

Lokalt har viss utbildning skett för den politiska organisationen. Området höjd 

beredskap är dock omfattande och innebär förändrade uppdrag för kommunen 

när det väl inträffar.  

 

Sammantaget är frågeställningen om det finns det tillräcklig kunskap hos 

tillräckligt många om säkerhetsläge, om höjd beredskap, om kommunens 

uppdrag vid höjd beredskap och vilka förutsättningar som finns för 

kommunen vid höjd beredskap?  

5.2 Är den politiska organisationen tydlig, förberedd och hållbar 
vid höjd beredskap? 

Som nämnts ovan är en av utgångspunkterna för civilt försvar att det ska bygga 

vidare på arbetet med krisberedskap. I lagar och förordningar finns det krav på 

att förberedelsearbete inför höjd beredskap görs. Vid höjd beredskap ställs det 

även andra krav och villkor på den politiska organisationen, till exempel ska 

organisationen ställas om från fredstida organisation till att anpassas för krig då 

nya uppdrag tillkommer. Den totala situationen vid höjd beredskap blir mer 

ansträngd än vid en krissituation och den varar sannolikt under en längre 

period. Det kan till exempel snabbt uppstå behov av att prioritera i 

kommunens samhällsviktiga verksamhet, behov av ökad samverkan med andra 

aktörer och behov av att snabbt kunna fatta politiska beslut.  

 

Det är viktigt här att poängtera tidsaspekten och att den politiska 

organisationen måste vara förberedd för att höjd beredskap ska råda under en 

längre tidsperiod. Detta hör även samman med ansvarsfördelningen under 

höjd beredskap under en längre tid där krigsledningsnämnden fattar beslut.  

 

Sammantaget finns det frågeställningar om den politiska organisationen är 

tydlig vid höjd beredskap, är de förberedelser som krävs för att kunna leda och 

ta ansvar klara och finns det en hållbar politisk ledningssituation vid höjd 

beredskap?  



19 
 

 

  

6 Analys 

I detta avsnitt presenteras de förslag för hur Ängelholms kommun ska förhålla 

sig till förra avsnittets identifierade utmaningar och presidiets uppdrag. 

Analysen görs utifrån det material som presidiet tagit del av under 

kunskapsinhämtningen och som redovisats tidigare i denna rapport.  

6.1 Vad omfattar kommunens uppdrag vid höjd beredskap? 

Nedanstående bild illustrerar kommunens uppdrag vid höjd beredskap, se bild 

6.  

 

Bild 6. Kommunens uppdrag vid höjd beredskap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Det politiska uppdraget vid höjd beredskap 

Ett syfte med rapporten är att få ett underlag till ett fortsatt arbete med att 

säkerställa en funktionell politisk organisation vid höjd beredskap. Presidiet 

definierar att en funktionell politisk organisation kan:  

 

o Leda och styra. Den politiska organisationen måste kunna leda och styra 

verksamheten. Kommunstyrelsen leder och styr verksamheten. 

Mål för civilt försvar 

• Värna civilbefolkningen 

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat 
angrepp eller krig i vår omvärld 

Principer 

• Ansvarsprincipen 

• Närhetsprincipen 

• Likhetsprincipen 

Höjd beredskap 

• Ställa om organisation, vid högsta beredskap till krigsorganisation 

• Vidta särskilda åtgärder 

 Planering och inriktning av verksamhet 

 Tjänstgöring och ledighet för personal 

 Använda tillgängliga resurser för att fullgöra uppgifter i totalförsvaret   

 Hantera lokal försörjning mm  

• Geografiskt områdesansvar 

• Rapportera 

• Hantera utrymning, inkvartering 

• Utökat ansvar för räddningstjänst 

• Skyddsrum iordningställes efter beslut av MSB 

• Eventuellt stöd till andra kommuner 

• Säkerhetsskydd, behov ökar 

• Hantera och anpassa verksamhet efter rättsliga förutsättningar som gäller vid höjd 
beredskap, t ex skolväsende 

• Eventuellt stöd till sjukhuset  
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o Fatta beslut. Beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi fattas av 

kommunfullmäktige enligt kommunallagen, men under höjd beredskap är det 

kommunstyrelsen som har exekutivt ansvar. 

 

o Ta ansvar. Den politiska organisationen måste kunna ta ansvar för att 

kommunen uppfyller de villkor som ställs och för att verksamhet som ska 

bedrivas fungerar.  

6.3 Vad krävs för att klara av det politiska uppdraget vid höjd 
beredskap? 

Presidiets uppdrag omfattar även tydliggöra vad som krävs för att klara det 

politiska uppdraget vid höjd beredskap. Presidiet lyfter fram följande:  

 

o Kunskap 

Området civilt försvar och höjd beredskap är stort, komplext och omfattar 

många aktörer. Förutsättningarna i vår omvärld är förändrade och det civila 

försvar som ska byggas upp är inte det samma som vi haft tidigare. Vid höjd 

beredskap är det mer komplext, rollerna mellan myndigheterna är annorlunda 

liksom de yttre omständigheterna än vid kriser i fredstid.  

 

Även om viss utbildning har skett av kommunens politiker behövs 

det kunskap om att det ställs andra krav på organisationen vid höjd 

beredskap än vid en krisledning i fredstid. Det behövs även kunskap 

om vilka målsättningar och villkor som ställs från regeringen vid 

höjd beredskap samt vilka rättsliga förutsättningar som gäller vid 

höjd beredskap.  

 

I kartläggningen av vad det politiska uppdraget omfattar vid höjd 

beredskap är det tydligt att uppdraget är omfattande. Kunskap 

behövs kring vilka tillkommande uppdrag som kommunen har vid 

höjd beredskap, till exempel vad som ingår i lokal 

krigstidsverksamhet.  

 

o Förarbete 

I kunskapsinhämtningen har det blivit tydligt att det krävs ett 

gediget förarbete för att den politiska organisationen ska vara 

funktionell vid höjd beredskap. Överenskommelsen mellan SKR 

och MSB tyder också på att förberedelsearbetet i Sverige är i ett 

uppstartsläge. Ängelholm har, precis som andra kommuner, enligt 

överenskommelsen i uppgift att arbeta med de prioriterade delarna.  

 

Uppdraget för kommunen är att all verksamhet ska bedrivas så 

normalt som möjligt. Dock tillkommer det uppdrag och lagstadgade 

prioriteringar vid höjd beredskap och en prioritering av kommunens 
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samhällsviktiga verksamheter kommer högst sannolikt att behövas. 

Utifrån detta kan det finnas behov av att tydliggöra det politiska 

ansvaret för uppgifter som kan tillkomma vid höjd beredskap vilket i 

sin tur ger tydliga ansvarsområden för nämnderna vid höjd 

beredskap. Vidare borde det ske ett fortsatt arbete, utifrån antagen 

RSA, med en prioritering av samhällsviktig verksamhet vid höjd 

beredskap. Om inte detta är gjort i stora drag kommer det innebära 

en stor utmaning för den politiska ledningen  

 

o Att störningar i samhället hanteras   

För att klara det politiska uppdraget vid höjd beredskap krävs 

grundläggande funktionalitet i samhället. I ett läge med höjd 

beredskap finns risk för störningar och avbrott av viktiga 

försörjningssystem. Till exempel i system för el, IT, bränsle, 

drivmedel, vatten, avlopp, värme och kyla. Det är även sannolikt 

att det finns störningar i leveranser av varor och tjänster vilket får 

konsekvenser för försörjning till såväl befolkning som de 

kommunala verksamheterna.  

 

o Tydlig och hållbar politisk ledning 

Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila 

försvaret som kommunen ska bedriva. I ett läge med höjd 

beredskap måste den politiska ledningen både hantera egen 

verksamhet som uppdrag i det geografiska områdesansvaret. Det 

geografiska området innebär samverkan med andra kommuner, 

avlastning till Ängelholms sjukhus, och stöd till försvaret, dvs det 

kommer ett utökat ansvar vid höjd beredskap på det geografiska 

området. Det ställer krav på att det finns tillräckligt med tillgängliga 

politiker för uthållighet.  

 

Det pågår arbete i tjänsteorganisationen avseende krigsplacering av 

personal. Det är av yttersta vikt att det finns tillgängliga 

förtroendevalda framför allt av kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges presidium och helst av alla ledamöter i 

kommunstyrelsen så att det finns bemanning. Om det är så att 

politiker är krigsplacerade i annan tjänst är det upp till det partiet att 

finna en ersättare. Detta bör förberedas inför höjd beredskap av 

partierna som är valda till kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Som nämnts ovan rekommenderas att det sker en 

prioritering på förhand av samhällsviktig verksamhet. Därefter bör 

politiken ta ställning till om det behöver fastställas en annorlunda 

politisk nämndsorganisation i ett läge vid höjd beredskap.  

 

Vid höjd beredskap vilar ett stort ansvar på den politiska ledningen i 

det geografiska områdesansvaret. Det kommer att vara en utmaning 



22 
 

 

  

att få ihop samverkan med andra aktörer och att få 

kommunikationen att fungera. Det lokala krishanteringsrådet är en 

grund att bygga vidare på och utveckla för att få förutsättningar att 

kunna ta det geografiska områdesansvaret. Här kommer 

ansvarsprincipen in att i ett krigsläge även vara ansvarig för ordinarie 

verksamhet samt sitt geografiska område.  

 

För att klara det politiska uppdraget vid höjd beredskap med 

fungerande ärendehantering och beslutsprocesser krävs ett 

tillgängligt stöd från tjänsteorganisationen. Det behöver finnas en 

administrativ beredskap för att underlätta beslutsfattande och 

verkställande av beslut samtidigt som de demokratiska principerna 

och rättssäkerheten värnas. Kommunstyrelsen delegationsordning 

bör omfatta åtgärder som kan bli aktuella i ett läge vid höjd 

beredskap så att det finns möjlighet att i vissa fall ta snabba beslut. 

Vad som sker med delegationsordningen vid höjd beredskap har 

presidiet inte fått svar på varken från MSB eller Länsstyrelsen. Detta 

behöver följas upp. 

 

Den fysiska ledningsplatsen behöver bra fysiska förutsättningar. 

 

Enligt krisledningsnämndens reglemente fullgör nämnden uppgifter 

under extraordinära händelser enligt lag om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (2006:544). Krisledningsnämnden består av 

kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 

och tre ersättare (som även ingår i kommunstyrelsen). 

 

o Övning 

Det finns en ingen eller begränsad erfarenhet av politisk ledning vid höjd 

beredskap även om krisledningsnämnden har deltagit i övningar. För att 

få erfarenhet behöver framförallt kommunstyrelsen öva på att leda under 

höjd beredskap. Viss övning kommer troligtvis att ske genom 

totalförsvarsövningen 2020 men en kontinuerlig övning hade varit 

önskvärt. En övning med höjd beredskap som scenario hade varit 

önskvärt att genomföra på bred front, dvs då kommunstyrelse, nämnder 

och tjänsteorganisation aktiveras. 
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7 Slutsats  
Planeringen av totalförsvaret är sen 2015 beslutat av regeringen, alla har en roll 

och kommunen är en viktig del av det civila försvaret och samhällets 

funktionalitet. Då en kommun är en politiskt styrd organisation behöver detta 

vara integrerat i arbetet.   

 

Presidiet har gjort en noggrann analys av vad kravet på höjd beredskap innebär 

för politiken i Ängelholms kommun. Ett stort fokus har riktats till 

kravspecifikationen av vad höjd beredskap innebär för kommunens 

verksamhetsområden som inkluderar rättsliga förutsättningar. Arbetet med en 

krigsorganisation som gäller vid höjd beredskap är viktigt för allmänheten och 

är ett krav enligt lagstiftningen.45 Det handlar om en viktig del i 

beredskapsplaneringen och ökar förmågan att hantera kriser i en gråzon som 

MSB lyfter. Det centrala som kommit fram är att det krävs en funktionalitet i 

den politiska organisationen och att den är tydliggjord då de demokratiska 

processerna ska fortgå under höjd beredskap. Om detta sker genom 

kommunstyrelsen, krigsledningsnämnden eller kommunfullmäktige beror på 

vilken nivå av höjd beredskap som råder och vad de förtroendevalda i 

Ängelholms kommun beslutar. Vid höjd beredskap ska de flesta organisationer 

fortsätta som vanligt i den utsträckning det är möjligt, detta gäller även den 

politiska organisationen. Förutsättningar för detta behöver skapas.46 

 

Uppdraget är komplext och Ängelholms kommun är inte ensamma om att 

förbereda sig för höjd beredskap. Länsstyrelsen i Skåne är regeringens 

företrädare och vid kontakter med tjänstepersoner från länsstyrelsen framkom 

att även de inte har sjösatt sin krigsorganisation. Med detta uppdrag har vi 

således kommit längre än andra enligt dem. 

 

Arbetet med att skapa en krigsorganisation som krävs för en höjd beredskap 

förutsätter att kommunen har en tydlig beskrivning för de uppgifter den skall 

utföras i händelse av höjd beredskap. MBS:s instruktioner som beskrivs i ”Rätt 

person på rätt plats - kommuner” är instruktiv och ger god vägledning för 

processen att ta fram en krigsorganisation. 

 

7.1 Kravspecifikation  

I uppdragsbeskrivningen står det att i rapporten ska det framgå vad som krävs 

för att klara av det politiska uppdraget vid höjd beredskap. Presidiet har 

kommit fram till en rad områden beskrivna i en kravspecifikation nedan, detta 

utifrån den kunskapsinhämtning som skett. De presenteras i två kategorier: på 

kort sikt som presidiet anses behöver fokuseras på och områden på längre sikt 

                                                 
45 Lag 1992:1403 §7 
46 MSB. 2019a. 
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som är nödvändiga men inte lika akuta enligt presidiets bedömning. 

Sammanfattningsvis krävs det en funktionalitet av den politiska uppdraget 

vilket ställer krav på kunskap, tydlighet i ledningsrollerna, 

kommunikationskanaler samt politisk organisation vid höjd beredskap. 

 

7.1.1 Kort sikt 

Kommunstyrelsens ledningsroll 

Kommunstyrelsen ledningsroll bör beskrivas, detta område i 

kravspecifikationen går hand i hand med nedan beskrivna åtgärd om 

krigsorganisation. I analysen har det framkommit att vilket politiskt organ som 

beslutar behöver tydliggöras i enlighet med rådande lagstiftning och 

styrdokument. MSB och SKR säger att detta måste vara tydligt, när och vem 

som har ansvar för vad. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens 

verksamhet under höjd beredskap (Lag 2019:925). Det är därför viktigt att den 

högsta politiska ledningen och tjänstepersonsledningen tar ansvar för att 

förbereda organisationen för höjd beredskap. Ansvaret kan inte delegeras till 

enskild person. Ansvarsrollerna mellan kommunstyrelsens ledningsroll, 

kommunfullmäktige och krisledningsnämnden behöver således tydliggöras och 

formuleras. Här är det även viktigt att kolla på hur kommunstyrelsen, 

krigsledningsnämnden och kommunfullmäktige samverkar. Detta är centralt då 

MSB poängterar att höjd beredskap kan råda under en lång tidsperiod och då 

är detta frågor som behöver vara utredda då de demokratiska institutionerna 

ska fortgå. Ledningsfunktioner och politiska organ behöver fungera under en 

lång tid, med varierande intensitet.  

 

Krigsorganisation  

Kopplat till föregående rubrik angående kommunstyrelsens ledningsroll vill 

presidiet lyfta tankar om modell på organisation just för att påbörja arbetet 

med att förtydliga ansvarsrollerna vid höjd beredskap. Även om uppdraget inte 

innefattade förslag på politisk organisation är detta vad som framkommit under 

dialog med andra och i kunskapsinhämtningen en väsentlig förberedelse för de 

förtroendevalda vid höjd beredskap. Det är viktigt att gå från krisberedskap till 

höjd beredskap vilket kan innebära en krigsorganisation. Eftersom det redan 

existerar en väl fungerande krisorganisation i Ängelholms kommun som 

arbetar enligt de direktiv som regleras i krisledningsplanen kan nämnda 

organisation även fungera som krigsorganisation om än med vissa 

tilläggsdirektiv angående styrning och rapportering, se bild 7. 

 

Att det behövs säkerställas en funktionell politisk organisation vid höjd 

beredskap är tydligt. Att skapa en politisk krigsorganisation bör följa MSB:s 

steg för detta:  

 

1. Gör frågan till en ledningsfråga,  

2. Säkerställ intern samordning,  
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3. Kartlägg planeringsförutsättningarna, 

4. Analysera och beakta kommunens ansvar, 

5. Beakta ledningsförhållanden och samverkansförmåga, 

6. Identifiera och prioritera den politiska organisationens viktigaste 

verksamheter, 

7. Analysera det politiska beslutsfattandets/organisationens kritiska 

beroenden, 

8. Skapa den politiska krigsorganisationen, 

9. Fastställ krigsorganisationens form.47 

 

Delar av detta har redan gjorts i och med denna rapport, exempelvis steg 8 och 

modellvarianten bild 7. 

 

Bild 7. Krigsorganisation politisk modellvariant 

 

*Vissa verksamheter så som grundskola, vård och omsorg ska fungera som vanligt även vid 

höjd beredskap vilket är kommunens ansvar. 

Källa: Utifrån Ängelholms kommuns tjänstepersons krisorganisation. 

 

Kartläggning av förtroendevalda som krigsplaceras i sin ordinarie tjänst 

Genomföra en kartläggning av förtroendevalda och vilka som inom sin tjänst 

kan krigsplaceras av försvarsmakten så att ersättare finns och politiska organ så 

som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fortfarande är beslutförda.  

 

 

 

                                                 
47 MSB. 2019c. med vissa moderationer. 
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Kunskap 

För att förtroendevalda ska vara förberedda och för att 

tjänstepersonsorganisationen vet hur en funktionell politisk organisation ska 

hanteras vid höjd beredskap är utbildning viktigt. För att få kunskap om 

hanteringen behöver utbildning ske om beslutsgången och vad som sker vid 

höjd beredskap. Länsstyrelsen och MSB erbjuder utbildningar även för 

förtroendevalda vilket vi bör dra nytta av.  

 

Med tanke på att förtroendevalda kan krigsplaceras inom sin ordinarie tjänst är 

det viktigt att fler än nyckelaktörer utbildas så att fler kan ersätta. 

 

7.1.2 Lång sikt 

Ärendehantering 

Då politiska beslut vilar på handlingar och dokument från kommunen behövs 

ärendehanteringen ses över hur detta sker under höjd beredskap. Hur ska de 

förtroendevalda kunna fatta beslut om det sker en cyberattack etc. hur ska vi 

säkra att handlingar kan sändas och mottas under höjd beredskap och säkra 

säkerhetsskyddet. Detta är också viktigt ur synpunkten om de förtroendevalda 

inte kan ta sig till ett fysiskt möte vilket mycket väl är möjligt enligt MSB samt 

om elen går. 

 

Övning 

Utöver kunskap krävs det även övning för förtroendevalda för situationer i 

höjd beredskap. Detta för att säkerställa att de förtroendevalda känner att de 

har kunskap och kan nyttja detta i övningar. Enligt lag ska 

krisledningsnämnden öva en gång per mandatperiod, vilket ska ses som ett 

minimum. Övning bör även ske av krigsledningsnämnden, dvs 

kommunstyrelsen, hur det är att ingå i en krigsorganisation och dess 

verksamhet. Även här erbjuder Länsstyrelsen och MSB stöd.   

 

Säkerhetsprövning av förtroendevalda 

Enligt den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) som trädde i kraft 1 april 2019 

framgår det av 3 kap. 1§ att säkerhetsprövning inte ska ske för uppdrag i 

kommunfullmäktige. Det står dock att den som genom en anställning eller på 

något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas.  

 

Att leda en krigsorganisation som kommunstyrelsen gör vid höjd beredskap 

kan ses som en sådan säkerhetskänslig verksamhet då det behandlar ärenden 

som anses sårbara ur säkerhetssynpunkt. Således bör en utredning om dess 

ledamöter ska säkerhetsprövas inledas. Detta är något som andra svenska 

kommuner utreder och som har genomförts av vissa. Det är dock 

omdebatterat då lagen inte är helt tydlig. Syftet med en säkerhetsprövning är att 

klargöra om en ledamot antas vara lojal mot de intressen som specificeras i 

säkerhetskyddslagstiftningen och är i övrigt pålitlig ur en säkerhetssynpunkt. 
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Ledningscentral 

Det är även av central vikt att en alternativ ledningscentral etableras för 

kommunens krigsledningsorganisation. 

7.2 Sammanfattning  

För att svara på uppdragets syfte vad det är som krävs för att klara av det 
politiska uppdraget vid höjd beredskap, är det en funktionell politisk 
organisation som krävs. En funktionell politisk organisation under höjd 
beredskap innebär:  
 

o Beslutsförmåga: Den politiska organisationen måste kunna fatta 
beslut och göra prioriteringar, 

o Förmåga att ta ansvar: Den politiska organisationen måste kunna ta 
ansvar för att kommunen uppfyller de villkor som ställs och för att 
verksamhet som ska bedrivas fungerar. 

 
För att uppnå detta krävs: 
 

o Tillräcklig med tillgängliga förtroendevalda, fungerande 
ärendehantering och beslutsprocesser, samt tillgängligt stöd från 
tjänsteorganisationen, 

o Tydliga ansvarsområden för nämnderna vid höjd beredskap, 
o Kunskap om vilka lagar som träder i kraft och gäller vid höjd 

beredskap, dvs vilka juridiska förutsättningar som finns, 
o Kunskap om vilka målsättningar och villkor som ställs från 

regeringen vid höjd beredskap, 
o Utbildning och övning. 

 
Avslutningsvis vill presidiet poängtera att för att det politiska uppdraget ska gå 
att genomföra vid höjd beredskap är den interna samordningen av yttersta vikt. 
Samordningen mellan den politiska- och tjänstepersonsorganisationen måste 
vara funktionell och samstämt för att klara av kommunens uppdrag vid höjd 
beredskap. Här bör även ansvaret i det geografiska området och samverkan 
samt kommunikation med andra aktörer vägas in. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – punkt 3 i SKR:s och MSB:s överenskommelse i 

fredstid 2019-2021 

5.3 Planering 

Lagtext 

• Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje 
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser (2 kap. 1 § LEH). 
• Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag). 
• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska 
leda förvaltningen under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också 
fastställa kommundirektörens övriga uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag). 
Kommunens uppgifter 
• Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och 
innehålla: 
 

o övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
o förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 
o kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 
o kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
o områdesansvar. 
o vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 
o kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

 
• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 
• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka 
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap. 
• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. 
 
Planen ska innehålla: 
 

o hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 
o hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva 

samverkan 
o och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 
o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och 

ledning som disponeras vid extraordinära händelser. 
 
• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. 
 
Förtydliganden 
• Styrdokumentet: 

o ska beslutas av kommunfullmäktige. 
o kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till 
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o exempel skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, 
samt 

o informations- och cybersäkerhet. 
o får utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i 
o kommunens struktur för styrdokument. 

• Reglementet för krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige. 
• Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst 
kommundirektören. 
• Utbildnings- och övningsplanen ska beslutas av lägst kommundirektören. 
• Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för 
hantering av extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen 
ska vara beslutade senast 31 december under den nya mandatperiodens 
första år. 
• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ta ställning till 
vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med 
krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och 
kommunens organisation för krisledning. Kommundirektören behöver inte 
nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen. 
• Exempel på planering som kommunen bör ta fram eller uppdatera under 
mandatperioden kan gälla: 

o planering för personella och materiella resurser som kommunen 
o behöver för att hantera extraordinära händelser (till exempel 
o resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser, 
o samt planering för att ta emot förstärkningsresurser). 
o planering för specifika funktioner (till exempel krisstöd). 
o planering för specifika händelser (till exempel värmebölja, 
o skogsbrand eller oljeutsläpp). 
o kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

 

Källa: MSB & SKR. 2018. 
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9.2 Bilaga 2 – punkt 3 i SKR:s och MSB:s överenskommelse 

Det ligger i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala 

krisberedskapen utvecklas på ett bra sätt. En viktig förutsättning är att staten 

ger stöd till kommunernas arbete med krisberedskap. Utgångspunkten för 

stödet är att det ska ges av den nivå och aktör som är bäst lämpad för 

uppgiften 

och som kan göra det på det mest kostnadseffektiva sättet. 

Nedan anges det generella stödet från MSB och länsstyrelserna till 

kommunerna. 

 

MSB ska 

 leda ett nationellt forum i syfte att utveckla den kommunala beredskapen. I 

 detta forum kommer fokus vara att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas 

 för att utveckla kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. 

 verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser, 

 bland annat avseende metodutveckling. 

 beakta det kommunala perspektivet vid initiering av forskning och studier 

 inom krisberedskap. 

 verka för att goda exempel i arbetet med krisberedskap sprids till 

 kommunerna, till exempel från utvecklingsprojekt som finansierats av MSB. 

 etablera en löpande analysprocess för den information som staten hämtar in 

 från kommunerna avseende krisberedskap, som även inkluderar 

 återkoppling av relevant information till kommunerna. MSB ska även 

 utreda en självskattningsmodell för kommunernas krisberedskap. 

 i samarbete med SKL och berörda myndigheter ta fram en handbok i 

 kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet. 

 samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats. 

 utöva sitt särskilda ansvar för att stödja utvecklingen av den kommunala 

 räddningstjänstens krisberedskap. 

 

Källa: MSB & SKR. 2018. 
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9.3 Bilaga 3 – information från Helsingborgs stad 

Kompetenshöjande insatser 
Totalförsvarsplaneringen är främmande för många av våra medarbetare och vi 
ser ett stort behov av att utbilda dels oss själva (som ska driva arbetet), dels 
förtroendevalda samt andra befattningar inom staden som kommer att beröras 
av arbetet. I linje med det så har vi integrerat avsnitt om civilt försvar i alla våra 
utbildningar och övningar. T.ex. 
  

 Vi har utbildat och övat vår Krisledningsnämnd 

 Vi använder typiska ”höjd beredskap” scenarion när vi övar förvaltningar och 

bolag. Till exempel allvarliga störningar i el- och kommunikationsförsörjning. 

 Vi har i samband med vårt risk- och sårbarhetsanalysarbete träffat samtliga 

förvaltningar och bolag där vi har utbildat/diskuterat i frågor kopplat till civilt 

försvar. I arbetet har vi även identifierat så kallat totalförsvarsviktig 

verksamhet.  

 Vi avser inom kort att genomföra fokuserad utbildning för kommunstyrelse 

och chefer för förvaltningar och bolag. 

  
Säkerhetsskydd 
Kommuner har haft ett ansvar sedan 1996 att arbeta med säkerhetsskydd. Det 
är emellertid inte förrän under senare år frågan har blivit prioriterad från 
statsmaktens håll. Exempel på åtgärder: 
  

 En säkerhetsskyddsanalys har tagits fram. 

 Stadsdirektören har utsett säkerhetsskyddschef och biträdande 

säkerhetsskyddschef 

 Rutiner har utvecklats, t.ex. gällande hur vi genomför säkerhetsprövning av 

personal.  

 Berörda medarbetare har genomgått säkerhetsskyddsutbildning.  

 Säkerhetsskydd och civilt försvar har integrerats tillsammans med en särskild 

förmågebedömning i vår process för risk- och sårbarhetsanalyser. 

  
Krigsorganisation och krigsplacering 
Detta är det utvecklingsområde som vi bedömer har utvecklats starkast. 
Framförallt vad gäller att lägga grunden för en ”krigsorganisation”.  
Vi gjorde tidigt bedömningen att vi inte ska ha parallella strukturer och 
processer inom krisberedskap och civilt försvar. Från vårt perspektiv (och även 
regeringens) så bygger förmågan att hantera ett väpnat angrepp ytterst på den 
fredstida krisberedskapsförmågan. 
  
Den stora skillnaden mellan en förmåga att kunna hantera fredstida kriser är 
dimensioneringsgrunden. En krigsorganisation ska ha en förmåga att 
mobilisera hela kommunapparaten och även övriga berörda aktörer som t.ex. 
näringsliv, frivilliga m.fl. inom det geografiska området. 
  
För att skapa denna förmåga på sikt, har vi genomfört ett större 
utvecklingsarbete med målet att skapa ”stadens krisorganisation”. Vi beskriver 
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denna i ett styrdokument som beslutats av kommunstyrelsen. Vi betraktar 
denna organisation som vår ”krigsorganisation”. Dock kommer delar av den 
utvecklas ytterligare i takt med att nationell styrning faller på plats. Vi håller för 
närvarande på och utbildar samtliga förvaltnings- och bolagschefer för att de 
ska få en ökad kunskap om organisationen, deras roll i inför och vid en 
samhällsstörning (ytterst höjd beredskap) m.m.  
  
Krigsplacering har vi inte genomfört. Här konstaterar vi emellertid att det 
kommer att handla om s.k. ”tjänsteplikt”. Vi avser att genomföra en 
disponibilitetskontroll hos Rekryteringsmyndigheten för att se vilka 
nyckelbefattningar som redan är krigsplacerade i de militära förbanden och 
därmed inte tillgängliga för tjänstgöring i vår krigsorganisation vid höjd 
beredskap. 
  
Övrigt 
Övriga åtgärder vi arbetar med och som vi anser angränsar till uppgifterna i 
civilt försvar är: 

 Forum mellan staden och försvarsfrivilliga organisationer, FFO 

 Deltar i civilt försvar övningar med bl.a. Länsstyrelsen Skåne 

 Deltar i Länsstyrelsen Skåne arbetsgrupp för civilt försvar (AGCF) 

 Deltar i Länsstyrelsen Skåne arbetsgrupp för jurister (krigslagstiftning) 

 Utveckling av rutiner för tillträde till försvarsrelaterade anläggningar 

 RAKEL 

 Signalskydd SIGNE 

 Projekt kopplat till ökad resiliens mot allvarliga avbrott i el- och 

kommunikationsförsörjning. 

 M.fl. 

 

Källa: Helsingborgs stad. 2020. E-mail 20 februari. < carl.danielsson@helsingborg.se > 
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      Kommunfullmäktige 

Uppdrag till presidiet i fast beredning 1 att utreda en       
politisk organisation vid höjd beredskap 

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

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

Det pågår ett arbete om kris i Ängelholms kommun i enlighet med lagar, direktiv och beslutade 
överenskommelser. Som en del i det arbetet har presidiet i beredning 1 under hösten 2019 och 
våren 2020 genomfört en kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap. I slutrap-
porten specificerades det i slutsatsen några områden som behöver bearbetas för att uppnå en 
funktionell politisk organisation. Bland andra att utreda den politiska organisationen vidare med 
fokus på ansvar och roller samt politikens styrning vid höjd beredskap. 

Som en del i det fortsatta arbetet i kommunen och utifrån det behov av vidare utredning som be-
skrivits i presidiets tidigare rapport finns det anledning att fördjupa sig mer i frågan om den poli-
tiska organisationen. Syftet är att utreda, analysera samt ge förslag på en politisk organisation vid 
höjd beredskap. Detta för att förtydliga den politiska ledningsförmågan och dess ansvar och roller 
enligt rådande lagar och förordningar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, daterat 2020-04-14
Uppdragsbeskrivning till presidiet i fast beredning 1, daterat 2020-04-14

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge presidiet i sin fasta beredning 1 i uppdrag att utreda och ge förslag på en politisk organisa-
tion i Ängelholms kommun vid höjd beredskap. 
_____

För kommunfullmäktiges presidium,
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Uppdrag att utreda en politisk organisation vid höjd beredskap  

 

Uppdrag  
Kommunfullmäktige ger presidiet i sin fasta beredning 1 i uppdrag att utreda, analysera samt 
ge förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap. Uppdraget ges mot bakgrund av 
åtgärder i beredningens föregående uppdrag Politiska uppdraget vid höjd beredskap. Rapporten ska 
även innehålla förslag på ansvar och roller för ett förtydligande i ledningsförmågan enligt 
rådande lagar och förordningar. 

Bakgrund 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen 
för höjd beredskap, civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska planering för civilt 
försvar ske i samtliga kommuner. I proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 
2016-2020 (2014/15:109) redovisar regeringen den politiska inriktningen med anvisningar som 
anger formerna för den återupptagna totalförsvarsplaneringen.  
 
Verksamheterna inom kommuner och landsting är av grundläggande betydelse för förmågorna 
inom civilt försvar. Skyldigheterna för kommuner och landsting regleras bland annat genom 
SFS 2006:544, Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, (LEH). Vidare innehåller Förordningen 2006:637 om 
kommuners och landstigs åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap bestämmelser som ansluter till lagen 2006:544.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för perioden 2018-
2020 med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete 
med civilt försvar. Kommunerna ska i arbetet med civilt försvar prioritera följande uppgifter:  
  
o Kompetenshöjning gällande totalförsvar, 
o Säkerhetsskydd, 
o Krigsorganisation och krigsplacering av personal. 
 
Det pågår ett arbete angående kris i Ängelholms kommun i enlighet med lagar, direktiv och 
beslutade överenskommelser. Som en del i arbetet finns det behov av att kartlägga vad det 
politiska uppdraget omfattar vid höjd beredskap.  
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Presidiet i beredning 1 har under hösten 2019 och våren 2020 genomfört en kartläggning av 
det politiska uppdraget vid höjd beredskap. I slutrapporten gavs det bland andra förslag på 
åtgärder att se över ansvar och roller och styrningen vid höjd beredskap, dvs:  
 
o Kommunstyrelsens ledningsroll, 
o Politisk organisation vid höjd beredskap. 
 
I beredningens analys har det framkommit att det är viktigt att specificera kommunstyrelsens 
ledningsroll samt dess relation och samverkan med andra politiska forum under höjd 
beredskap. Det är därför viktigt att vi tar ansvar för att förbereda organisationen för höjd 
beredskap. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamhet under höjd beredskap 
(Lag 2019:925). Ansvarsrollerna mellan kommunstyrelsens ledningsroll, kommunfullmäktige, 
krisledningsnämnden och övriga nämnder behöver således tydliggöras och formuleras i 
enlighet med rådande lagstiftning och styrdokument. MSB och SKR understryker att det 
måste vara tydligt, när och vem som har ansvar för vad i och med att de demokratiska 
institutionerna ska upprätthållas i en sådan situation. Höjd beredskap kan även pågå under en 
längre tid och tydlighet samt funktionalitet är därför viktigt.   
 
Angående en politisk organisation vid höjd beredskap är detta ett sätt att förtydliga 
ansvarsrollerna i en sådan situation. Detta har framkommit i dialog med andra kommuner och 
aktörer att detta är en väsentlig del i förberedelsen för de förtroendevalda vid höjd beredskap. 
Att det behövs säkerställas en funktionell politisk organisation vid höjd beredskap är tydligt. 

 
Beredning 1 får i uppdrag att utreda, analysera och ge förslag på en politisk organisation vid 
höjd beredskap. Rapporten ska även innehålla förslag på ansvar och roller för ett förtydligande 
i ledningsförmågan enligt rådande lagar och förordningar. Att ge beredningen detta i uppdrag 
är både agilt och effektivt då det innebär en vidare utredning på de åtgärder som beskrivits i 
föregående uppdrag. Detta förslag på nytt uppdrag om politisk organisation bör ses som en 
förlängning av det föregående uppdraget. Detta då det i kristider uppdagas vara allt mer viktigt 
med tydliga roller och ansvarsområden. 

Syfte  
Syftet är att utreda, analysera samt ge förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap. 
Detta för att förtydliga den politiska ledningsförmågan och dess ansvar och roller enligt 
rådande lagar och förordningar.  
 
Vidare är syftet med rapporten även att fortsätta öka kunskap och förståelse hos 
förtroendevalda och tjänstepersoner om det politiska uppdraget vid höjd beredskap.  

Planeringshorisont (tidsperspektiv) 
Uppdraget är av en mer kortsiktig strategisk karaktär och kommer utgöra en del av det 
underlag till fortsatt arbete och fastställande av en politisk organisation vid höjd beredskap.  
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Avgränsning 
Uppdraget omfattar inte att ge förslag på tjänstepersonsorganisation vid höjd beredskap eller i 
kris.   

Resultat av rapport  
Slutrapporten ska utgöra en del av underlag för kommande utvecklingsarbete kring politisk 
organisation och funktion vid höjd beredskap alternativt vid krigsläge, i enlighet med delar av 
punkt 3 av de prioriterade uppgifterna som finns i överenskommelsen mellan SKR och MSB 
om kommunernas krisberedskap 2019-2022.   

Koppling till styrdokument  
 
Framtidsförklaring 
- Rätten att känna sig trygg  
- Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt  
 
Kommunfullmäktiges perspektiv/mål 
- Medborgarfokus. Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda 

kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.  
 
 
Andra styrdokument 
Krisledningsplan 2019-2022 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 
Plan för trygghet och säkerhet 2018-2028 

Tidsplan 
Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i december 2020 genom en 
information samt genom att uppdraget anmäls skriftligen. 
 
I uppdraget ingår en avstämning med det samlade presidiet i september 2020 och en 
slutrapport i november 2020. 
 
Löpande avstämning med kommunfullmäktiges presidium. 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 62 Dnr. KS 2020/141   

Ombudgetering av investeringsanslag från 2019 till 2020

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 2019 
års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. Samtliga 
framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Yrkanden 
Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Liss Böcker (C), Johan Wifralius (SD), 
Lars Nyander (S) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 15 999 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 515 tkr för familje- och utbildningsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 2 466 tkr för nämnden för omsorg och stöd,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 5 832 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 25 373 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 30 791 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 50,2 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram,

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 30,8 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

Beslutet ska expedieras till
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 42 Dnr. KS 2020/141  

Ombudgetering av investeringsanslag från 2019 till 2020

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 2019 
års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. Samtliga 
framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Föredragande tjänsteperson

Yrkanden 
Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall.

Beslut
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 15 999 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 515 tkr för familje- och utbildningsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 2 466 tkr för nämnden för omsorg och stöd,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 5 832 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 25 373 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 30 791 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 50,2 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram,

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 30,8 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

Beslutet ska expedieras till
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder
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Budgetchef 
Fredrik Karlsson
0431-468189
Fredrik.karlsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

Ombudgetering av anslag från 2019 till 2020

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 2019 års 
budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. Samtliga 
framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Utredning
De begärda ombudgeteringarna för den skattefinansierade verksamheten uppgår sammanlagt 
till 50,2 mnkr medan de uppgår till 30,8 mnkr för den avgiftsfinansierade verksamheten.

Ingen av framställningarna på projektnivå överstiger de medel som finns kvar i projekten 
förutom projekt 91960 Ombyggnad runt Villanskolan under Samhällsbyggnadsnämndens 
skattefinansierade verksamhet. Där fanns en budget på 1 101 tkr för år 2019 och utfallet 
landade på 2 149 tkr, det vill säga ett överskridande på 1 048 tkr. Trots detta begärs 2 900 tkr 
att ombudgeteras till år 2020. Finansieringen av detta projekt sker istället genom överskott på 
andra projekt som inte föreslås överföras. Eftersom Samhällsbyggnadsnämnden totala 
ombudgeteringar inte överstiger det samlade överskottet i investeringsbudgeten för nämnden 
så föreslås att ombudgeteringen medges.

För övriga nämnder överstiger heller inte ombudgeteringarna det totala utrymmet för varje 
nämnd. Förslag till beslut är därför att alla ombudgeteringar medges.

Investeringsbudget 
(mnkr)

Ursprunglig 
budget 2019

Förslag till 
ombudgetering

Ursprunglig 
budget 2020

Ny total 
budget 2020

Skattefinansierad 
verksamhet

129,9 50,2 119,6 169,8

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

100,5 30,8   86,3 117,1

Totalt 230,4 81,0 205,9 286,9
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
15 999 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
515 tkr för familje- och utbildningsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
2 466 tkr för nämnden för omsorg och stöd,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
5 832 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
25 373 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt 
30 791 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet,

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 50,2 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad låneram,

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 30,8 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad låneram.

_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder



Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr) Bilaga

Skattefinansierad verksamhet, specificering

Kommunstyrelsen
Kommunledning och Servicestöd Budget 2019 Utfall 2019 Återstår 2019 Ombudgeteras  Budget 2020 Ny budget 2020
90710 - IT-säkerhet centralt anslag 9 050 0 9 050 9 050 0 9 050
90905 - Utveckling av system EoK 500 143 357 200 200 400
90906 - Digitalisering kommunövergr. 5 698 572 5 126 4 199 1 000 5 199
90907 - Ny webb 490 299 191 191 0 191
90911 - Nytt intranät 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
91200 - Allmän markreserv 3 000 1 764 1 236 1 236 3 000 4 236
Summa Servicestöd, KS 19 738 2 778 16 960 15 876

Lärande och familj Budget 2019 Utfall 2019 Återstår 2019 Ombudgeteras  Budget 2020 Ny budget 2020
95905 - Digitalisering försörjningstöd 263 140 123 123 0 123
Summa Lärande och familj, KS 263 140 123 123

Familje- och utbildningsnämnd
Budget 2019 Utfall 2019 Återstår 2019 Ombudgeteras  Budget 2020 Ny budget 2020

94102 - Reinvesterring digital utrustning 1 500 1 349 151 151 0 151
94103 - En dator per elev 4 200 3 911 289 289 4 200 4 489
94104  - Upprustning IT 500 425 75 75 500 575
Summa Familje- och utbildningsnämnden 6 200 5 685 515 515

Nämnden för omsorg och stöd
Budget 2019 Utfall 2019 Återstår 2019 Ombudgeteras  Budget 2020 Ny budget 2020

95003 - Möbler Metallgatan 1 230 0 1 230 1 230 0 1 230
95205 - Inköp av tekniska hjälpmedel 300 0 300 300 300 600
95278 - IT Äldrevården 2 028 905 1 123 756 900 1 656
95354 - Ny gruppbostad psykiatrin 500 320 180 180 500 680
Summa Nämnden för omsorg och stöd 4 058 1 225 2 833 2 466

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Budget 2019 Utfall 2019 Återstår 2019 Ombudgeteras  Budget 2020 Ny budget 2020

96169 - Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps ip 2 000 29 1 972 1 972 0 1 972
96178 - BMX-bana 2 000 31 1 969 1 969 0 1 969
96185 - Upprustning IP med skötselbidrag 2 147 743 1 404 876 375 1 251
96200 - Projektering / oförutsedda investeringar 730 370 360 360 400 760
96218 - Klubbstuga, ryttarförening 500 0 500 500 0 500
96182 - Inventarier fritidsgårdsverksamhet 100 45 55 55 100 155
94694 - Inventarier, kulturskola 100 0 100 100 150 250
Summa Nämnden för kultur, idrott och fritid 7 577 1 218 6 360 5 832



Samhällsbyggnadsnämnd
Budget 2019 Utfall 2019 Återstår 2019 Ombudgeteras  Budget 2020 Ny budget 2020

90155 - Utveckling av Rönneå 2 121 124 1 997 1 997 700 2 697
90157 - Översyn järnvägsövergångar 500 65 435 435 250 685
90165 - Pågatågsstation Barkåkra,proj 600 0 600 600 0 600
90166 - Sibirientunneln 75 0 75 75 700 775
91100 - Transportmedel o maskiner 1 929 970 959 429 4 420 4 849
91511 - Ny/ombyggnad busshållplatser 2 300 335 1 965 800 800 1 600
91541 - Gc-tunnel, Stationen 626 66 560 560 0 560
91559 - Spont Östergatan 5 420 3 536 1 884 1 884 4 000 5 884
91560 - Broar och konstbyggnader 2 000 1 466 534 534 2 000 2 534
91650 - Gatubelysning upprustning 6 500 2 670 3 830 3 830 4 560 8 390
91926 - Stortorget 500 86 414 414 1 000 1 414
91960 - Ombyggnad runt Villanskolan 1 101 2 149 -1 048 2 900 2 600 5 500
91970 - Asfaltsplan 8 000 7 907 93 93 9 500 9 593
92000 - Badstränder,upprustning 750 585 165 165 750 915
92010 - Strandberedning 1 400 1 005 395 395 1 500 1 895
92015 - Översvämningsåtgärder 1 000 242 758 758 1 000 1 758
92016 - Upprustn offentliga toaletter 5 100 106 4 994 4 858 2 100 6 958
92540 - Storköksutrustning, utbyte 1 000 624 376 376 1 000 1 376
93630 - Errarpsvägen 1 000 228 772 772 0 772
93928 - Södra vägen 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
93930 - Garvaregatan 500 0 500 500 0 500
93937 - Östra Järnvägsgatan m.fl. 2 411 2 237 174 174 0 174
96005 - Renovering, Magnarps hamn 1 500 614 886 886 0 886
96007 - Småbåtshamnar 1 662 749 913 913 3 000 3 913
98009 - 3D-införande 500 475 25 25 250 275
Summa Samhällsbyggnadsnämnd 49 495 26 239 23 256 25 373

Avgiftsfinansierad verksamhet, specificering

Samhällsbyggnadsnämnd
VA-verksamhet Budget 2019 Utfall 2019 Återstår 2019 Ombudgeteras  Budget 2020 Ny budget 2020
93502 - Kronotorpsområdet VA 1 100 254 846 846 10 000 10 846
93524 - Vattenskyddsområde/vattendom 1 000 776 224 224 1 000 1 224
93601 - Bärnstensvägen 6 200 3 703 2 497 2 497 0 2 497
93679 - Oföruts omläggningar 3 500 134 3 366 3 366 3 000 6 366
99102 - S4, Strövelstorp-SPU20 1 291 919 372 372 23 000 23 372
99115 - S25 Kyrkogatan m fl 9 500 4 976 4 524 4 524 0 4 524
99116 - ARV, Avloppsreningsverk 64 920 45 958 18 962 18 962 2 500 21 462
Summa Samhällsbyggnadsnämnd, VA 87 511 56 720 30 791 30 791

 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Maria Sjödin-Nilssson

Verksamhet

92138 Central IT

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Servicestöd

03

9 050 0

Budget 
2019 2019 2020

0

Ny 
totalbudgetÅterstår Budget 

2020

9 050

90710Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Ursprunglig

(år, månad)(år, månad)

1990710 IT Säkerhet centralt anslag

Inkomst

9 050 9 050

Beskrivning och motivering 
Inventering och upphandlingar har genomförts under 2019. Köp kommer att ske under 2020.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Stefan Marthinsson

Verksamhet

92111 Ekonomi

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Servicestöd

01

200 200

Budget 
2019 2019 2020

0

Ny 
totalbudgetÅterstår Budget 

2020

400

90905Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Ursprunglig

(år, månad)(år, månad)

1990905 Utveckling av system EoK

Inkomst

500 357

Beskrivning och motivering 
Ej gjort några större investeringar under 2019 men under 2020 kommer en modul för inköpsanalys att köpas in till kommunens 
beslutstödssystem. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Maria Sjödin-Nilssson

Kommunstyrelsen/Servicestöd 92134 Digitalisering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90906

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90906 Digitalisering kommunöverg

(år, månad) (år, månad)

19 03

Ursprunglig Ny 
Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget

2020

Utgift 5 698 5 126 4 199 1 000 5 199

2019 2019 2020

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Inventering och upphandlingar har genomförts under 2019. Inköp kommer ske under 2020.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Ludvig Bayerlein, Enhetschef kommunikationsenheten

Inkomst 0

Verksamhet

92131 Kommunikation

Projektnamn

02

Återstår Budget 

(år, månad)(år, månad)

191

Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen / Servicestöd

2020

2020

Utgift

Belopp i tkr

90907Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Ursprunglig Ny 

Nämnd/huvuduppdrag

01

191 0

Budget 
2019 2019 2020

2018Ny webb

490 191

totalbudget

Beskrivning och motivering 
Under 2018 lanserades Ängelholms kommuns nya webbplats. Webbplatsen har efter lansering fortsatt utvecklas efter uppkommna 
behov (enligt budget och planering). Under andra halvan av 2019 planerades en större förbättring av kommunens 
evenemangskalender på webbplatsen med kvarvarande medel. Dock var vi så pass missnöjda med vår dåvarande 
webbutvecklingsleverantör att vi fick sätta igång en process att få leverantören utbytt. Processen som nyligen avslutades resulterade 
i att vi nu har en ny leverantör på plats som är redo att sätta igång arbetet under början av 2020. Därför önskar vi få flytta över 
kvarvarande medel för att avsluta det påbörjade arbetet. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Ludvig Bayerlein, Enhetschef kommunikationsenheten

Verksamhet

92131 Kommunikation

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen / Servicestöd

01

1 000 0

Budget 
2019 2019 2020

0

Ny 
totalbudgetÅterstår Budget 

2020

2020 12

1 000

90911Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Ursprunglig

(år, månad)(år, månad)

2018Nytt intranät

Inkomst

1 000 1 000

Beskrivning och motivering 
Under 2018 och början av 2019 genomfördes en omfattande förstudie kring ett nytt intranät i Ängelholms kommun. Resultatet 
blev att vi fick ta ett steg tillbaka och omvärdera Intranätet och dess plats i vår framtida digitala arbetsplats. Först under 2020 är 
tiden mogen att börja arbeta för det nya intranätet som en del av helheten "Digital arbetsplats". Därför önskar vi få flytta medel 
från 2019 till 2020 för att påbörja arbetet.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Mårten Nilsson

91200Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

3 000 1 236 4 236

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

1991200 - Allmän markreserv 01

1 236 3 000

Budget 
2019 2019 2020

Budget 
2020

0

Verksamhet

21571 Markreserv

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen / Kommunledning

Beskrivning och motivering 
Flytt av ej utnyttjade medel för markinköp under 2019. Större investering görs 2020. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Barbara Boron

01

123 0

Budget 
2019 2019 2020

18Digitalisering försörjningsstöd

263 123

totalbudget

95905Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Ursprunglig Ny 

Nämnd/huvuduppdrag

123

Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Lärande och familj

2020

20

Utgift

Belopp i tkr

Inkomst 0

Verksamhet

57511  Försörjningsstöd

Projektnamn

31

Återstår Budget 

(år, månad)(år, månad)

Beskrivning och motivering 
Inom verksamhetsområde Individ- och familj fanns för år 2018 upptaget 336 tkr för digitalisering av försörjningsstöd. Av dessa 
ombudgeterades 263 tkr till år 2019. Av dessa medel är återstår 123 tkr. Verksamheten kommer under 2020 fortsätta arbetet med 
digitalisering inom verksamheten och ser det av ytterst vikt att digitaliseringsarbetet kan fortsätta. 
 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Jonas Trulsson

94102Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

1 500 151 151

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

19Reinvestering digital utrustning 01

151 0

Budget 
2019 2019 2020

Budget 
2020

0

Verksamhet

44020 Grundskola, Lärverktyg

Projektnamn Projektstart Driftstart

Familje- och utbildningsnämnden/LoF

Beskrivning och motivering 
  
Under åren 2018-2019 har familje- och utbildningsnämnden haft ett årligt investeringsanslag på 1,5 mnkr för reinvesteringar 
i digital utrustning såsom  projektorer och interaktiva tavlor mm för kommunens skolor.  För en fortsatt utveckling av de 
digitala klassrummen har denna utrustning en central roll. Genom dessa medel har en förbättring av denna utrustning skett 
på många av skolor. Dock är det nödvändigt att denna satsning fortsätter och familje- och utbildningsnämnden begär därför 
om en ombudgetering av resterande medel för år 2019. 
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Jonas Trulsson

Familje- och utbildningsnämnden/LoF 44020 Grundskola, Lärverktyg

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 94103

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

En dator per elev

(år, månad) (år, månad)

19 01

Ursprunglig Ny 

4 489

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 4 200 289 289 4 200

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
  
Investeringsmedel motsvarande 4,2 mnkr finns årligen upptaget för inköp av datorer till elever från åk 1- åk 6.  
För år 2019 redovisas ett överskott på 289 tkr, vilket familje- och utbildningsnämnden önskar få ombudgeterat till år 2020. 
Medlen är tänkta att utgöra en delfinanasiering för utbyte och komplettering av Ipads inom förskoleverksamheten. 
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Lindholm

Familje- och utbildningsnämnden/LoF 46021 Övergripande skola/förskola

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 94104

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Upprustning IT

(år, månad) (år, månad)

19 01

Ursprunglig Ny 

575

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 500 75 75 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
  
Projektmedlen avser förtätning av wifi miljön samt elarbeten  på grundskolorna som har genomförts under 2019. Vissa 
elarbeten har ännu inte blivit utförda och fakturerade på år 2019 och därför begärs en ombudgetering av  
kvarvarande medel till år 2020. 
  
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Filippa Kurdve

Inkomst

1 230 1 230 1 230

95003Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Ursprunglig

(år, månad)(år, månad)

20Möbler Metallgatan

Budget 
2020

20

1 230 0

Budget 
2019 2019 2020

0

Ny 
totalbudgetÅterstår 

Verksamhet

51058 Lokaler egna utförare

Projektnamn Projektstart Driftstart

NOS/Hälsa

Befintliga lokaler för hjälpmedelslager lämnas i början på året till förmån för nya ändamålsenliga lokaler, varpå nytt lagersystem 
behöver införskaffas. 
På Viktoriagården ska inrymmas lokaler för kontinuerlig avlastning varpå möbler till såväl boenderum som allmänytor behöver 
införskaffas. 
Ej förbrukade medel för 2019 önskas föras över. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Filippa Kurdve

Inkomst

300 300 600

95205Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Ursprunglig

(år, månad)(år, månad)

20Inköp tekniska hjälpmedel

Budget 
2020

20

300 300

Budget 
2019 2019 2020

0

Ny 
totalbudgetÅterstår 

Verksamhet

51024 Tekniska hjälpmedel

Projektnamn Projektstart Driftstart

NOS/Hälsa

Vårdsängarna inom huvuduppdrag Hälsa har behov av att bytas ut över tid, utbytesplan finns.  
Ej förbrukade medel för 2019 önskas föras över. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Filippa Kurdve

Inkomst 0

Verksamhet

54022 IT Hälsa

Projektnamn

Återstår Budget 

(år, månad)(år, månad)

1 656

Projektstart Driftstart

NOS/Hälsa

2020

20

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

2 028 1 123

95278Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Ursprunglig Ny 
totalbudget

756 900

Budget 
2019 2019 2020

20IT Äldrevården

Vårt sätt att hämnta och lämna data (API) till Tietos produkter kommer ändras under 2020 då Tieto slutar stödja sin gamla 
lösning. Detta föranleder behov av inköp av nya lösningar. Uppskalning av flera pilotprojekt kan också komma att kräva nya 
investeringar utöver den budgeten som ligger för 2020. 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Rickard Olsson

95354Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

500 180 680

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

20Ny gruppbostad psykiatri

180 500

Budget 
2019 2019 2020

Budget 
2020

20

0

Verksamhet

51311 Gruppbostäder LSS internt

Projektnamn Projektstart Driftstart

NOS/Hälsa

Förhyrning av nya bostäder inom funktionsstöd kräver nya möbler. Ej förbrukade medel för 2019 önskas föras över. 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96169

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps ip

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

1 972

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 2 000 1 972 1 972 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Projektering med bygglovshantering är påbörjat för att bygga en ny omklädnadsmodul. Avrop har gjorts till MVB och Karin 
Pettersson arkitektbyrå håller på att ta fram bygglovshandlingar. Det finns ett stort behov av att färdigställa detta projekt då det 
finns två befintliga omklädnadsrum som är mer eller mindre utdömda. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96178

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

BMX-bana

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

1 969

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 2 000 1 969 1 969 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Avrop på kontrollansvarig och avrop på entreprenör är gjort. Bygglovshantering är pågående. Föreningen har stort behov av 
denna lösning för att kunna fortsätta utvecklas. Byggnation kommer att stå färdigt under sommaren 2020 om inget oförutsett 
händer. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96185

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Upprustning IP med skötselbidrag

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

1 251

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 2 147 1 404 876 375

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Stort behov av att fortsätta upprustning på kommunens idrottsplatser, framförallt omklädnadsrummen. Efter utförd inventering 
2018 följs nu en åtgärdsplan upprättad tillsammans med MVB.  Kostnader för upprustning av Össjö IP har inte fakturerats då det 
återstår en del mindre arbete.  
 
Budget för 2020 på 375 tkr  räcker inte till att fortsätta planen med att upprusta omklädnadsfaciliteterna på kommunens IP. 
Nämnden äskade 525 tkr inom ramen för miljöanpassade invetseringar för att göra uppvärmning, varmvattenförbrukning mm 
hållbar. Detta äskande avslogs. 
 
Vi är beroende av det önskade ombudgeteringsbeloppet för att kunna fortsätta med åtgärdsplanen. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96200

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Projektering / oförutsedda investeringar

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

760

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 730 360 360 400

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Vejby IP har behov av en ny gräsklippare inför säsongen 2020 vilket motsvarar begärd ombudgetering.  
 
Budget för 2020 kommer att behövas för liknande oförutsedda investeringar.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96218

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Klubbstuga, ryttarförening

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 500 500 500 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Arbetet är utfört i slutet 2019 av MVB men har inte fakturerats ännu. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Lars Persson

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 35011

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96182

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Inventarier fritidsgårdsverksamhet

(år, månad) (år, månad)

2020 01 2020 01

Ursprunglig Ny 

155

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 100 55 55 100

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Vi har investeringar i inventerier vi behöver göra som inte ryms inom ramen för 2020 därför skulle vi behöva föra över detta 
överskott. 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Per Tholin

100 100 100 150

Inkomst 0

250

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Inventarier, kulturskola

(år, månad) (år, månad)

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 94694

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Anförskaffning av ny flygel till Kulturskolan 
100 tkr från början från LoF. 
150 tkr beviljat anslag för 2020 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Tony Bohman

2 121 1 997 1 997 700

Inkomst 0

2 697

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Utveckling av Rönneå

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 25062 Bryggor

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90155

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Det mesta av budgeten ska gå in i projekt nr 91559 Spont Östergatan. Orsaken till överskottet är att projektet ligger lite efter 
ursprungstidplanen och att kostnaderna under 2019 togs på 91559 Spont Östergatan. Budgeten kommer att behövas 2020 när 
projeket slutförs. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Henrik Bertheden

500 435 435 250

Inkomst 0

685

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Översyn järnvägsövergångar

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24906 Gata grund

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90157

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motiveringar 
Projektet avser kommunens åtaganden mot Trafikverket i den pågående utbyggnaden av dubbelspår Ängelholm - 
Maria. Detta projekt kommer pågå till 2024, och intensifieras under 2020 då entreprenör är på plats. Pengarna behövs 
därför även 2020.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Anders Lundin

600 600 600 0

Inkomst 0

600

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Pågatågsstation Barkåkra

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90165

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Detta projekt innebär att kommunen ska utöka befintlig pendlarparkering. Kommunen har utökat med platser utan att behöva 
ändra detaljplanen. Ska parkeringen utökas ytterligare, så kräv att man ändrar detaljplanen. Arbetet har prioriterats ner på grund av 
resursbrist hos Stadsmiljöenheten. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Henrik Bertheden

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90166

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Sibirientunneln

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

775

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 75 75 75 700

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Projektering för ombyggnad av tunneln pågår i Trafikverkets regi. Debitering från Trafikverket har emellertid inte skett 
under 2019 i förväntad omfattning. Medel behöver överföras till 2020.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 92337 Verkstad, maskiner o fordon Intraprenad

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91100

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Transportmedel och maskiner

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

4 849

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 1 929 959 429 4 420

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Då den restnoterade plåten till en gavel på skärmtaket till Gårdslagret inte levererades förrän efter årsskiftet kommer 
slutfakturan på taket inte att betalas förrän i början av 2020. Slutfakturan uppgår till ca 429 tkr. 



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Björn Adlerberth

2 300 1 965 800 800

Inkomst 0

1 600

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Ny/ombyggnad busshållsplatser busshållplatser

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 91511

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Ombyggnad av hållplatser vid Barkåkra station blev inte utförda under 2019 men planeras istället att 
utföras 2020. 
 
Skånetrafiken kommer medfinansiera ombyggnaden med 750 000 kr. 
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Henrik Bertheden

Samhälle 24920 Gc-väg allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91541

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Gc-tunnel, stationen

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Ursprunglig Ny 

560

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 626 560 560 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Projektet handlar om att utreda sträckning och ombyggnad av gc-tunnel samt omgivning med anledning av att 
Trafikverket kommer att bygga om Västkustbanan i området. Utredningen pågår och medel behövs för att fortsätta.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Tony Bohman

5 420 1 884 1 884 4 000

Inkomst 0

5 884

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Spont Östergatan

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24940 Broar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91559

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering:  
Upphandlings- och projekteringstiden blev mer omfattande och starten för utförandet började under sen höst 2019. 
Utförandetiden drar in på 2020 varför resterande budget för 2019 behöver föras över till 2020. 
 
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Helena Persson

2 000 534 534 2 000

Inkomst 0

2 534

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Broar och konstbyggnader

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24940 Broar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91560

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Kostnaderna för tätskiktsbyten blev lägre än planerat 2019. Pengarna är tänkta att användas till stor översyn av koner på alla broar. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Rickard Dahl

6 500 3 830 3 830 4 560

Inkomst 0

8 390

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Gatubelysning upprustning

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 24963 Armatur, stolpar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91650

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
På grund av förseningar med materielleveranser drar utförandetiden in på 2020 varför resterande budget för 2019 
behöver föras över till 2020. 
Fortsatt utbyte av äldre trästolpar och luftledning som är uppe för beslut hos SNB 
Utbyte av äldre belysningsarmaturer med högtrycksnatrium. 
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Anders Lundin

500 414 414 1 000

Inkomst 0

1 414

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

500
Projektnamn Projektstart Driftstart

Stortorget

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91926

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Utredning av Stortorget enligt politiskt antagen vision pågår. Hittills har kostnaderna varit något mindre än beräknat. 
Ombudgetering behövs för det fortsatta arbetet. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Tony Bohman

1 101 -1 048 2 900 2 600

Inkomst 0

5 500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Ombyggnad runt Villanskolan

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91960

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Villanskolans projekt etapp 1 gällande gator och gångvägar har avstämts vad gäller mängder och utförda arbeten. 
Denna summa togs upp i slutprognosen för 2019 på 4 850 tkr. Denna summa är vi överens med entreprenören om att 
betala. Dock föreligger en tvist om ett överskjutande belopp gällande en post för belysningsfundament där vi motsätter 
oss Peabs krav helt och hållet. 
 
Den överenskomna summan och tvistesumman ligger i samma faktura vilket lett till att kommunen inte 2019 betalade 
det överenskomna beloppet, ca 2 700 tkr. Därför vill vi föra över denna summa till 2020 för att kunna göra rätt för oss i 
denna fråga samtidigt som tvisten fortsätter. Med hänsyn till osäkerhet kring hur tvisten faller ut behövs ytterligare 200 
tkr.  
 
Av anslaget till projektet 2019 återstod ingenting, men för det ovan nämnda fanns finansiering i andra projekt.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Jerry Palm

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91970

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Asfaltsplan

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Ursprunglig Ny 

9 593

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 8 000 93 93 9 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
De sista beställningarna blev mindre kostsamma än beräknat, och det fanns inte tid för ytterligare beställningar.  



Budgeten avser genomförande av tillståndsprocessser (enl kontinentalsockellagen och miljöbalken).
Det första tillståndet erhölls 2019, men blev överklagat. Ärendet ligger hos regeringen nu.
Det andra tillståndsförfarandet har påbörjats 2019 med samråd med allmänheten. 
Arbetet med bägge processer pågår parallellt under våren 2020.
Slutliga tillståndsbeslut  väntas dröja till minst 2021.

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Geraldine Thiere

Samhälle 26311 Strand- och vattenvård

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92000

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Badstränder, upprustning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

915

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 750 165 165 750

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Geraldine Thiere

1 400 395 395 1 500

Inkomst 0

1 895

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Strandberedning

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 26315 Klimatanpassning

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92010

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Projektet omfattar ett flertal parallella delprojekt för utredning och genomförande av klimatanpassningsåtgärder/strand.  Under 
2019 har utredningar avslutats för skyfallskartering, vågmodell, erosionsskydd Björkhagen. Erosionsskydd ska byggas med start 
2020. Under 2019 har även bottenmätningen av Rönne å genomförts.  För 2020 tillkommer där utgifter för detaljutredningar av 
erosion och tekniska skydd, t ex för underhåll av pirarmar samt pågående detaljplaner.  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Geraldine Thiere

1 000 758 758 1 000

Inkomst 0

1 758

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Översvämningsåtgärder

(år, månad) (år, månad)

2019 01

Samhälle 26315 Klimatanpassning

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92015

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Utredningar för tekniska översvämningsskydd för Havsbaden påbörjades 2019. 2020 ska ett av skydden byggas. 
 
I övrigt omfattar budgeten medel för blågrön infrastruktur såsom våtmarker. Genomförande av två projekt har beslutats politiskt 
och börjar 2020.  



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Josefine Karlsson

Samhälle 25050 Offentliga toaletter

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92016

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Upprustning offentliga toaletter

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

6 958

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 5 100 4 994 4 858 2 100

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 
Upphandling av offentliga toaletter överklagades i kammarrätten. Upphandling blev avbruten och ny upphanding skall göras under 
2020 för att kunna anlägga nya toaletter.  



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Emely Lindholm

1 000 376 376 1 000

Inkomst 0

1 376

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Storköksutrustning, utbyte

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 92321 Måltidsservice övergripande

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92540

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Serveringslinjer till två skolor beställda 2019, levereras och faktureras 2020, ca 240 tkr. 
Värmeskåp ca 55 tkr. 
Utrustning för uppstart av ny förskola ca 75tkr. 
 



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Anders Lundin

1 000 772 772 0

Inkomst 0

772

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Errarpsvägen

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93630

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering:  
Ombyggnaden av Errarpsvägen stoppades och sköts upp. 
 
Många projekt  är i gång i närområdet och dessa kommer med stor sannolikhet att beröra Errarpsvägens 
utformning i någon form. Bl.a. finns planer på skola på Adolfsfält och anslutningsvägarna till denna kommer att 
behöva ses över och åtgärdas i någon form efter att trafikutredningar färdigställts. Mycket bebyggelse i anslutning 
till vägen pågår varför det sannolikt kan komma att behövas åtgärder för denna belastning också. 
 
Vi förordar att pengar förs över så att dessa åtgärder kan snabbt projekteras och eventuellt utföras. 
 



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Anders Lundin

1 000 1 000 1 000 0

Inkomst 0

1 000

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Södra vägen

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93928

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Projektet var beroende av Lindhagatunneln och därför har det inte påbörjats tidigare. Nu är det klart att 
Lindhagatunneln inte ska utföras och då kan Södra vägen byggas om utan att påverkas av annat projekt.  



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Anders Lundin

500 500 500 0

Inkomst 0

500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Garvaregatan

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93930

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Projektet innebär en anpassning till Rönnen 1 och 2. Kan inte färdigställas förrän Rönnen 1 är klar, vilket är 
planerat hösten 2021. Budgeten flyttas med tills dess. 



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Johan Reinholdz

Inkomst 0

174

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 2 411 174 174 0

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Östra Järnvägsgatan m.fl.

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeri Projektnummer: 93937

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Överflyttning från 2019 till 2020 för återstående asfalteringsarbete som ska utföras 2020 inom projektet. 



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Helena Persson

Inkomst 0

886

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 1 500 886 886 0

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Renovering, Magnarps hamn

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 34020 Småbåtshamnar

Ombudgetering pågående investeri Projektnummer: 96005

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Det var inga entreprenörer som lämnade pris på muddring, så vi gjorde en billigare tånglyft. Ska handla upp 
muddring i år. 



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Helena Persson

Inkomst 0

3 913

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 1 662 913 913 3 000

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Småbåtshamnar

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 34020 Småbåtshamnar

Ombudgetering pågående investeri Projektnummer: 96007

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering 
Tillstånden från Länsstyrelsen blev inte klara under 2019 och har inte kunnat uföra ombyggnad av bryggor osv. 
 



Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Åsa Bjäräng

Inkomst 0

275

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 500 25 25 250

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

3D-införande

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 21510 Mätverksamhet

Ombudgetering pågående investeri Projektnummer: 98009

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering:  
Överföring av resterande medel i 2019 års budget behövs för att slutföra inköp under 2020.  
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Cornelia Ljungerud

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93502

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kronotorpsområdet VA

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

10 846

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 1 100 846 846 10 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering:  
Projektet avser förnyelse av ledningsnätet i kronotorpsområdet i Ängelholm.  
 
Under 2019 har området ledningsfilmats för att få kännedom om ledningsstatus vilket ligger till grund för fortsatt utredning 
och projektering. Då upphandlad entreprenör för ledningsfilmning haft hög arbetsbelastning under året har filmning av 
ledningarna dragit ut på tiden vilket föranlett förseningar av utredning och projektering.   
 
Överflyttning av resterande medel i projektet önskas nu för att kunna slutföra utredning och projektering.  
 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Cornelia Ljungerud

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93524

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Vattenskyddsområde / vattendom

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

1 224

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 1 000 224 224 1 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering:  
Fortsatt arbete med vattenskyddsområde och vattendomar. 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Cornelia Ljungerud

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93601

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Bärnstensvägen

(år, månad) (år, månad)

1901

Ursprunglig Ny 

2 497

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 6 200 2 497 2 497 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering:  
Förnyelse av ledningsnätet i Bärnstensvägen i Strövelstorp påbörjades under 2019 och utförs av kommunens 
intraprenadenhet. Under våren 2019 genomförde Intraprenad en verksamhetsflytt till nya lokaler inom kommunen. Denna 
flytt har medfört att de entreprenader som skulle utfört under året har blivit försenade. Överflyttning av resterande pengar i 
projektet önskas nu för att kunna slutföra entreprenaden 2020.  
 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Cornelia Ljungerud

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93679

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Oförutsedda omläggningar

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

6 366

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 3 500 3 366 3 366 3 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering:  
Syftet med detta projekt är att säkerställa att ekonomiska medel finns för oförutsedda arbeten som uppstår, men som 
nödvändigtvis inte är kopplade till ett specifikt planerat projekt.  
 
Under året 2019 har ett förnyelseprojekt av ledningsnätet startats upp i Strövelstorp, närmare bestämt på Bärnstensvägen. 
Då det under denna entreprenad uppstått merarbeten i anslutande gator samt att arbete i Bärnstensvägen kvarstår, önskas 
kvarvarande medel i detta projekt (93679) överföras till projekt 93601 för att slutföra entreprenaden. 
 
 
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99102

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

S4, Strövelstorp-SPU20

(år, månad) (år, månad)

19 01

Ursprunglig Ny 

23 372

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 1 291 372 372 23 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering:  
Projektet avser ny överföringsledning mellan Ängelholm och Strövelstorp och är en del i den så kallade Stora VA-
utbyggnaden. Under året 2019 har utredningar och flödesberäkningar företagits för att kunna dimensionera och projektera 
denna ledning. Då den upphandlade utredningskonsulten haft hög arbetsbelastning samt att tillförlitlig flödesdata har varit 
svår att få fram har utredningen dragit ut på tiden varför resterande pengar för utredning önskas flyttas till kommande år för 
att avsluta utredningen. 
 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99115

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

S25, Kyrkogatan m fl

(år, månad) (år, månad)

1901

Ursprunglig Ny 

4 524

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 9 500 4 524 4 524 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering:  
Förnyelse av ledningsnätet i Kyrkogatan i Munka Ljungby påbörjades under 2019 och utförs av kommunen 
intraprenadenhet. Under våren 2019 genomförde intraprenadavdelningen en verksamhetsflytt till nya lokaler inom 
kommunen. Denna flytt har medfört att de entreprenader som skulle utfört under året har blivit försenade. Överflyttning av 
resterande pengar i projektet önskas nu för att kunna slutföra entreprenaden 2020.  
 
  



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Cornelia Ljungerud

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8655 Reningsverk

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99116

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

ARV, Avloppsreningsverket

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

21 462

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2019 2019 2020 2020

Utgift 64 920 18 962 18 962 2 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering:  
Flerårigt projekt. Betalningsplanen löper även under 2020 då intrimning och färdigställning av avloppsreningsverket kommer 
att ske. Som del av projektet kommer ett kallförråd byggas på reningsverket för att kunna förvara bl a de mobila 
reservkraftsaggregaten som kommunen innehar. Rötkammare 2 ska tätas och utemiljön ska återställas 2020. 
Även processprovning av hela avloppsreningsverket kommer att ske under 2020-2022. Olika utredningar ska tas fram enligt 
Länsstyrelsens nya villkor på avloppsreningsverket 2020-2024. 
 
   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 63 Dnr. KS 2020/36   

Uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändring avseende kommunens övergripande 
ekonomistyrning

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändringar avseende kommunens övergripande ekonomistyrning gällande 
kommunövergripande resursfördelning, fördelning av medel för lönerevision och 
hanteringen att investeringsprojekt som löper över flera år. Uppdraget lämnades i samband 
med kommunstyrelsens beslut om budgetdirektiv i maj 2019.

Dessutom har Kommunstyrelsen i samband med budgetbeslutet i november 
2019 fått uppdraget att utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya 
områden, gator och cykelvägar etc. enligt Helsingborgsmodell. Uppdraget ska 
Återrapporteras senast 2020-03-31.

 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23

Yrkanden 
Maija Rampe (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD), Johan Wifralius (SD) och Liss Böcker (C) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse uppdragen återrapporterade, samt

att överlämna rapporten för hantering i budgetprocessen.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & Kvalitet och HR
Samtliga Huvuduppdrag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 43 Dnr. KS 2020/36   

Uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändring avseende kommunens övergripande 
ekonomistyrning

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändringar avseende kommunens övergripande ekonomistyrning gällande 
kommunövergripande resursfördelning, fördelning av medel för lönerevision och 
hanteringen att investeringsprojekt som löper över flera år. Uppdraget lämnades i samband 
med kommunstyrelsens beslut om budgetdirektiv i maj 2019.

Dessutom har Kommunstyrelsen i samband med budgetbeslutet i november 
2019 fått uppdraget att utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya 
områden, gator och cykelvägar etc. enligt Helsingborgsmodell. Uppdraget ska 
Återrapporteras senast 2020-03-31.

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall, Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD) och 
Linda Persson (KD)  instämmer. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse uppdragen återrapporterade, samt

att överlämna för hantering i budgetprocessen.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & Kvalitet och HR
Samtliga Huvuduppdrag
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Uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändringar avseende kommunens övergripande ekonomistyrning

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändringar avseende kommunens övergripande ekonomistyrning gällande 
kommunövergripande resursfördelning, fördelning av medel för lönerevision och hanteringen 
att investeringsprojekt som löper över flera år. Uppdraget lämnades i samband med 
kommunstyrelsens beslut om budgetdirektiv i maj 2019.

Dessutom har Kommunstyrelsen i samband med budgetbeslutet i november 2019 
fått uppdraget att utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya 
områden, gator och cykelvägar etc. enligt Helsingborgsmodell. Uppdraget ska 
Återrapporteras senast 2020-03-31.
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23

Utredning

Resursfördelning
Bakgrund
Kommunen har sedan 2010 ett kommunövergripande resursfördelningssystem. Systemet 
korrigerar med automatik för befolkningsförändringar inom förskola, grundskola, 
gymnasieskola samt inom äldreomsorg. Inom dessa sektorer finns en tydlig koppling mellan 
verksamheternas kostnader och befolkningsförändringar. Inom andra kommunala 
verksamhetsområden är inte kopplingen mellan kostnader och befolkningsförändringar lika 
tydlig, vilket är den främsta anledningen till att dessa inte omfattas av systemet. 

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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Utjämningssystemets prislappar 
Till grund för kompensationen ligger de ”prislappar” som finns i kostnadsutjämningen för 
olika åldersgrupper. Till exempel så kostar ett barn i förskolan i åldern 1-5 år ca 110 tkr och en 
person i åldern 80-89 år ca 119 tkr. Enligt fullmäktiges beslut så kompenserar 
resursfördelningssystemet verksamheten för 80 % av kostnaden utifrån dessa prislappar. 
Anledningen till detta är att kostnaden för en tillkommande person inom till exempel 
äldreomsorgen inte är lika hög som för de första. Det handlar bland annat om att man inte 
anställer ny personal för någon enstaka tillkommande person, utan detta sker ”trappstegsvis”. 
Andra kostnader som inte påverkas direkt är till exempel administration och 
ledningsfunktioner. Lokalkostnader ligger utanför resursfördelningen. När nya lokaler 
tillkommer erhåller nämnderna vanligtvis full kompensation för dessa.

Befolkningsprognosen en viktig utgångspunkt
Utgångspunkten för resursfördelningen är kommunens årliga befolkningsprognos. Utifrån 
denna kompenseras nämnderna med automatik i budgetramarna inför nästa år. En avstämning 
sker till nästa år då den faktiska befolkningsutvecklingen beaktas. Systemet kan innebära såväl 
utökade som minskade ekonomiska resurser beroende på befolkningsutvecklingen i olika 
åldersgrupper.     

Kompensationsgrad på 80%
Från tid till annan har synpunkter framförts på hur systemet fungerar. Dessa har framförallt 
berört kompensationsgraden på 80 % som en del verksamheter menar är för låg. En del 
verksamheter som inte omfattas av resursfördelningen anser att det är rimligt att den även ska 
omfatta deras områden. Vissa verksamheter har också tagit kompensationen för given och har 
därutöver önskemål om ytterligare resurser.  

Om resursfördelningen ska utökas till att omfatta samtliga verksamheter så finns en uppenbar 
risk att de tillgängliga resurserna inte kommer att vara tillräckliga. Detsamma gäller om 
kompensationsgraden ska höjas.  Det innebär i så fall att nämnderna först ska kompenseras via 
det resursfördelningssystem som fastställts och därefter måste kommunledningen lägga ut 
besparingar i nämndernas verksamhet. En sådan situation är både pedagogiskt svår och 
problematisk att kommunicera ur ett politiskt perspektiv.

Resursfördelningssystemet tillför resurser till nämnderna i budgetramen utan något särskilt 
politiskt beslut. Därigenom synliggörs inte vilka resurser som faktiskt tillförs på ett lika tydligt 
sätt som gäller för övriga beslut rörande budgeten. 

Förslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att resursfördelning kopplat till demografi inte ska 
omfatta fler  verksamheter än vad som är fallet idag. Dessutom föreslås att den automatiska 
resursfördelningen i sin nuvarande form upphör. Modellen bör istället användas som ett 
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underlag för politiska beslut om den kompensation som ska tillföras förskola, skola och 
äldreomsorg och utgöra en utgångspunkt för budgetberedningen på våren året innan 
budgetåret. Resursfördelningen beaktas därmed vid beslut om nämndernas budgetramar.

Underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya områden
Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av 
nya områden, gator och vägar, grönytor etc. Servicestöd har undersökt hur de tekniska 
verksamheterna i Familjen Helsingborg kompenseras för utökad verksamhet och om det finns 
någon kommun som har det som en del i sin resursfördelning. Inom Familjen Helsingborg är 
det enbart Helsingborg stad som har en modell där Stadsbyggnadsnämnden får en ersättning i 
budgeten om 3 000 kr för varje nyproducerad bostad. Modellen är enkel och ersättningen är 
en schablon som är tänkt att finansiera ökade underhållskostnader för bland annat gator, vägar 
och grönytor.

Om man utgår från antalet färdigställda bostäder i Ängelholms kommun för åren 2013-2018 
så skulle ett tillämpande av Helsingborgsmodellen innebära ett tillskott för 
Samhällsbyggnadsnämnden på mellan 0,2 mnkr och 0,6 mnkr årligen.

Förslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att det årligen tas fram en beräkning av antalet 
färdigställda bostäder föregående år (senaste publikt fastställda årliga siffror över 
bostadsbyggande). Denna beräkning utgör en utgångspunkt för budgetberedningen på våren 
året innan budgetåret. Underlaget beaktas därmed vid beslut om nämndernas budgetramar.

Hantering av investeringsprojekt som löper över flera år
Bakgrund
Det finns ett flertal investeringsprojekt som löper över mer än ett budgetår. En del av dessa är 
av löpande karaktär, som t.ex. gång- och cykelvägar och asfaltering. Men de flesta fleråriga 
investeringsprojekt har ett tydligt start- respektive slutförandeår. Hur stor totalbudgeten är för 
denna typ av projekt som löper över flera år är inte alltid tydlig vid beslutstillfället. 

Ett problem med specifika investeringsprojekt som löper över flera år är att den beräknade 
budgeten per år sällan stämmer överens med verkligheten. Det innebär att det vanligtvis 
uppstår över- eller underskott i förhållande till den årliga budgeten. Avvikelsen förs därefter 
över till kommande budgetår i samband med kommunfullmäktiges beslut om överföringar. 
Utifrån ett styrningsperspektiv är den årliga avvikelsen för varje enskilt projekt mindre viktig. 
Istället är det avstämningen av projektets totala utfall i förhållande till total projektbudget som 
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är intressant. Den årliga budgeten/utfallet är endast viktig ut ett likviditetsperspektiv och för 
att stämma av kommunens totala årliga investeringsvolym. 

Förslag
I syfte att underlätta uppföljning av större investeringsprojekt som löper över flera år ska 
projektets totala investeringsutgift tydliggöras i budgetunderlagen. Projektets totala budget ska 
fördelas över aktuellt budgetår och planåren (år 2 och 3 i budgeten) samt eventuell budget 
bortom planåren. Det kan då se ut enligt följande:

Projekt Total 
budget

2021 2022 2023 2024-

Ny idrottsanl 50,0 10,0 20,0 15,0 5,0

I samband med det årliga beslutet om överföring av investeringsanslag ska budgetavvikelsen 
överföras till nästkommande år. Därigenom tydliggörs hur stor den kvarvarande 
investeringsbudgeten är för varje enskilt projekt. 

Fördelning av medel för lönerevision
Bakgrund
Ängelholm har en modell där budgetmedlen fördelas efter att löneöversynen är avslutad för 
samtliga personalgrupper. De avsatta medlen under kommunstyrelsen fördelas då till 
respektive verksamhet genom att budgeten räknats upp med samma belopp som respektive 
verksamhet har fått i löneökningsutrymme. 

Innan löneöversynen är påbörjad har dessutom Servicestöd gått igenom hur mycket som finns 
avsatt och hur mycket utrymmet räcker till för olika grupper. Detta för att säkerställa att inga 
stora differenser uppstår när den slutliga fördelningen görs efter avslutad löneöversyn. Det 
innebär alltså att verksamheterna får full kompensation för löneökningar avseende befintlig 
personal. Nuvarande process är väldigt styrd och administrativt omfattande.

Studiebesök har gjorts till Helsingborg som har en helt annan modell för hanteringen. I 
samband med att budgetramarna fastställs erhåller respektive nämnd en generell uppräkning 
av nettobudgetramen som kan användas till kostnader för löneökningar och andra 
kostnadsökningar inom verksamheten. Respektive verksamhet ansvarar för sin totala ekonomi 
och således även för att lönekostnadsökningar ryms inom befintlig budget. Verksamheter som 
genomför besparingar inom sin verksamhet kan till exempel skapa ett större utrymme för 
löneökningar. HR har en mer konsultativ roll i processen och ger verksamheterna råd och stöd 
i arbetet. Helsingborgs modell har utvecklats under en tioårsperiod.
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Förslag
Som beskrivits ovan är nuvarande modell väldigt styrd. På sikt behöver respektive HU/SST:s 
chefer ta ett helhetsansvar som inkluderar löneöversynsprocessen. Detta är ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som bör ske stegvis. HR gör dock bedömningen att frågan om den framtida 
processen behöver förankras med huvuduppdragen. 

Förslagsvis kan lönepotten fördelas ut i samband med att ramarna fastställs och att 
löneökningsutrymmet även fortsättningsvis fastställs årligen i samband med budgetprocessen. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse uppdragen återrapporterade.

_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Servicestöd Ekonomi & Kvalitet och HR
Samtliga Huvuduppdrag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 64 Dnr. KS 2019/115   

Försäljning av del av Vejby 242:1 till Vejbystrands 
Fastigheter AB

Ärendebeskrivning
Vejbystrands Fastigheter AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, 
förvärva del av Vejby 242:1 (ca 1 900 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i 
Vejbystrand, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga lokaler om 720 m² (20x36m) för kontor och lager, se skiss 
byggnad. Lokalerna består av 7st ”fack” som kommer att hyras ut till Vejbystrands El AB, 
Akerö Elservice och andra lokala företag. Etableringen sker i linje med inriktningen för 
Vejby industriområde och i enlighet med gällande detaljplan. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejbystrands Fastigheter AB 
upprättat förslag till köpekontrakt. Vejbystrands Fastigheter AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 27 februari 2020
Av Vejbystrands Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
Kartskiss 
Skiss byggnad

Yrkanden 
Maija Rampe (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, Linda Persson (KD), Liss Böcker, 
Lars Nyander (S), Johan Wifralius (SD) och Eric Sahlvall (L) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbystrands Fastigheter AB avseende del av 
Vejby 242:1.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 46 Dnr. KS 2019/115  

Försäljning av del av Vejby 242:1 till Vejbystrands 
Fastigheter AB

Ärendebeskrivning
Vejbystrands Fastigheter AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, 
förvärva del av Vejby 242:1 (ca 1 900 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i 
Vejbystrand, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga lokaler om 720 m² (20x36m) för kontor och lager, se skiss 
byggnad. Lokalerna består av 7st ”fack” som kommer att hyras ut till Vejbystrands El AB, 
Akerö Elservice och andra lokala företag. Etableringen sker i linje med inriktningen för 
Vejby industriområde och i enlighet med gällande detaljplan. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejbystrands Fastigheter AB 
upprättat förslag till köpekontrakt. Vejbystrands Fastigheter AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 27 februari 2020
Av Vejbystrands Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
Kartskiss 
Skiss byggnad

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall, Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD) och 
Patrik Ohlsson (SD) instämmer

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige   
besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbystrands Fastigheter AB avseende del av 
Vejby 242:1.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med ett köpekontrakt i original.
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 Sara Elmefjärd
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Försäljning av del av Vejby 242:1, Vejby 
verksamhetsområde, till Vejbystrands Fastigheter AB

Ärendebeskrivning
Vejbystrands Fastigheter AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av Vejby 242:1 (ca 1 900 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i Vejbystrand, se 
kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga lokaler om 720 m² (20x36m) för kontor och lager, se skiss 
byggnad. Lokalerna består av 7st ”fack” som kommer att hyras ut till Vejbystrands El AB, 
Akerö Elservice och andra lokala företag. Etableringen sker i linje med inriktningen för Vejby 
industriområde och i enlighet med gällande detaljplan. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejbystrands Fastigheter AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Vejbystrands Fastigheter AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 27 februari 2020
Av Vejbystrands Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
Kartskiss 
Skiss byggnad

Utredning
Bolaget
Sebastian Akerö bedriver idag Vejbystrands El AB och Akerö Elservice, belägna i 
Vejbystrand. Vejbystrands El AB med 4 medarbetare har kontor och lager i Sebastians hem. 
Bolaget behöver en lokal med större lagermöjligheter och kontor. Inom Akerö Elservice 
arbetar Sebastian med lastbil och grävmaskin. Bolaget äger även ett släp och ett antal 
containrar i anslutning till lastbilen. Dessa är i dagsläget utplacerade på flera olika platser.
Bolaget behöver ha fordon och tillbehör samlade på en och samma plats.

Vejbystrands fastigheter AB är ett av Sebastian Akerö nystartat bolag i anslutning till planerad 
byggnation inom Vejby 242:1. 
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Projektet
Planerad byggnation inom fastigheten är lokaler för kontor och lager om 720 m² (20x36m). 
Byggnaden kommer att ha grå plåtfasad, svart tak och silverfärgade portar, se skiss byggnation. 

Till en början blir det 7 st. fack i byggnaden, 5 st. om ca 120 m² och 2 st. om ca 60 m². Varje 
yta om 60 m² i hallen kommer att vara förberedda med el, vatten, avlopp och värme. Detta för 
att möjliggöra ändring av planlösningen till 12 st. fack om 60 m² som då alla har tillgång till el, 
vatten, avlopp och värme. Det finns även möjlighet att kunna hyra större ytor eftersom hela 
hallen är självbärande och innerväggarna inte är bärande konstruktioner.
Så med denna hall kan man hyra ut till både större och mindre företag. 

Utöver Sebastian Akerös egna företag har han tre sammarbetspartners som är i behov av att 
hyra lokaler. I dagsläget är lite mer än halva lokalen tingad. Nuvarande möjligheter att hyra 
verksamhetslokaler i Vejbystrand  är väldigt begränsade.

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 1 900 m² och är anpassat efter företagets behov, se 
köpekontrakt.  Priset på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige vid tidigare 
försäljningar beslutat till 200 kronor/m². Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast 2020-10-27.
Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. 
Med påbörjad byggnation avses här färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat 
byggnationen inom föreskriven tid utgår ett vite motsvarande 380 000 kronor i det fall 
förseningen beror på omständigheter köparen råder över.

Kommunen ansöker om Lantmäteriförrättning. Köparen svarar för avstyckningskostnaderna. 
Vid förrättningen kommer nybildad fastighet att anslutas till Vejby GA:29 (entrégatan) med 
andelstal 1. Kommunen svarar för kostnaden för att ansluta Fastigheten till Vejby GA:29.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbystrands Fastigheter AB avseende del av 
Vejby 242:1.

_____

Lilian Eriksson Mårten Nilsson
Kommundirektör Mark- och exploateringschef

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



I<.öpekontrakt 

Säljare Ängelholms kommun (212000-0977) 
262 80 Ängelholm, nedan kallad "Säljaren" 

Köpare Vejbystrands Fastigheter AB (559240-8487) 
Fias väg 3 
266 55 Vejbystrand, nedan kallad "Köparen" 

Fastighet Del av Ängelholm Vejby 242:1, se figur 1 i karta nedan. Området 
uppgår till ca 1 900m2

• Området benämns hädanefter "Fastigheten". 
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Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen för en överenskommen 
köpeskilling om 200 kr/ m2 och på följande villkor i övrigt. 

Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 
Köparen får utföra förberedande schaktarbeten och erforderliga markundersökningar före 
tillträdesdagen. Om markens höjdläge väsentligt ändras (mer än + /- 0,5 meter) krävs marklov. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. Parterna upprättar då köpebrev och lagfart kan 
beviljas. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva köpet. 

Villkor 
Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal, samt att 
Köparen erhåller bygglov för lager, kontor och maskinhall till bolagets pågående verksamhet. 



Köparen ska senast 2020-10-27 ansöka om bygglov. 

Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här fardigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat 
byggnationen inom föreskriven tid, utgår ett vite om 380 000 kronor i det fall förseningen beror 
på omständigheter köparen råder över. 

Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar ej för på fastigheten rådande 
grundförhållanden. Geotekniken är känd genom angränsande byggprojekt, t ex fJärrvärmeverket. 
Köparen svarar för detaljerade geotekniska undersökningar. Arkeologisk undersökning är 
genomförd i området och inget arkeologiskt hinder föreligger för exploatering. Om fynd skulle 
påträffas kräver det dock alltid anmälan enligt gällande lagstiftning. 

Inga indikationer finns på föroreningar i marken. Om förorenade massor (MKM) ändå skulle 
finnas i en koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, 
sortering och transporter upp till 50 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för kostnaderna som kan 
medföras av saneringen. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och 
upptagningen av massorna. Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för 
uppkomna kostnader. 

Rättigheter, panträtt 
Fastigheten är belastad av avtalsservitut för el- och fiberledningar till förmån för Bjärekraft, 
se bilaga 1. Servitutet ska belasta Fastigheten efter genomförd fastighetsbildning. 

Fastigheten är belastad av nyttjanderätt för telekabel till förmån för Telia Skanova Access AB, se 
bilaga 2. Nyttjanderätten ska belasta Fastigheten efter genomförd fastighetsbildning. Ledningen 
kommer i samband med att Fastigheten bebyggs flyttas till nytt läge utmed Fastighetens norra 
gräns. Flytten bekostas av Säljaren. Köparen förbinder sig att teckna nytt avtal med 
ledningshavaren för att säkerställa ledningens nya läge. Upplåtelsen sker utan ersättning. 

Fastigheten är belastad av avtalsservitut för fJärrvärmeledning till förmån för Ängelholms Energi 
AB, se bilaga 3. Servitutet ska belasta Fastigheten efter genomförd fastighetsbildning. 

Entregatan till industriområdet ligger på kvartersmark och utgör inte gatumark/allmän plats. 
Fastigheter inom planområdet svarar för drift, underhåll och förnyelse av entregatan genom en 
gemensamhetsanläggning, Vejby GA:29. Fastigheten kommer vid fastighetsbildningen tilldelas 
andelstal i gemensamhetsanläggningen. 

Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar. 

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

VA 
Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. Anläggningsavgift betalas enligt gällande 
taxa. Köparen tar del av förbindelsepunktens läge i samband med upprättande av 
nybyggnadskarta. 



Dnr 2 ol9vus 

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

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

Fastighets bildning 
Säljaren ansöker om Lantmäteriförrättning för att avstycka Fastigheten. Köparen svarar för 
förrättningskostnaderna. Köparen biträder genom detta avtal förrättningsansökan. Parterna är 
medvetna om att avvikelse med+/- 10 % i förhållande till överenskommen areal, kan ske vid 
fastighetsbildningen. Uppskattad handläggningstid för fastighetsbildningen är ca 6 månader från 
ansökningscia tum. 

Vid förrättningen kommer nybildad fastighet att anslutas till Vejby GA:29 (entregatan) med 
andelstal l. Kommunen svarar för kostnaden för att ansluta Fastigheten till Vejby GA:29. 

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

Datum: Datum: 

För Ängelholms kommun 

Datum: 

F ör Ängelholms kommun 

Bevittning av Säljarens underskrift: 



Bilaga 1 till köpekontraktLANTMÄTERIET 

Överenskommelse om ledningsrätt 2015-12-15 

1. Fastighet 
Vejby 242:1 i Vejbystrand, Ängelholms kommun 

2. Ansökan 

sid 1(2) 
Aktbilaga ÖK 

Överenskommelse gäller ledningsrätt som belastar Vejby 242:1 i Vejbystrand, 
Ängelholms kommun till förmån för Bjäre Kraft ek.för. 

3. Överenskommelse 
Undertecknade är överens om följande: 
Ledningsrätt, omfattande ledningssystem, enligt bifogad karta. 

Ledningsägaren får: 
• Inom upplåtet utrymme utföra arbeten med ledningen och utföra tillsyn av den. 

• Inom upplåtet utrymme ta bort träd och buskar som är till hinder för ledningen 
eller farliga för dess säkerhet. Avverkade träd tillhör fastighetsägaren. 

• Ta väg eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten med 
ledningen. I den mån det kan ske utan avsevärd olägenhet skall fastighetsägarens 
anvisningar om väg och vägval därvid följas. 

Ledningsägaren skall: 
• Utöva de befogenheter som följer med ledningsrätten så att belastad fastighet inte 

betungas mer än nödvändigt. 

Fastighetsägaren får inte: 
• Ändra markanvändningen i närheten av ledningen genom att exempelvis uppföra 

byggnad eller utföra annan anläggning, plantera träd eller anordna upplag så att 
ledningen kan skadas eller kan komma att inte längre uppfylla gällande 
säkerhetsföreskrifter. 

• Utan medgivande av ledningens innehavare spränga, fålla träd, schakta, borra eller 
på annat sätt ändra marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medföra 
fara för ledningen. 
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4. Ersättning 
Ersättning är reglerad i samband med nedläggning. 

5. Tillträde 
Tillträde har skett efter muntlig överenskommelse. 

6. Förrättningskostnad 
Kostnaden för ledningsrätten skall betalas av Bjäre Kraft ek. för. 

7. Aktmottagare 
Ägare till fastigheten Vejby 242:1 i Vejbystrand: Ängelholms kommun 

8. Underskrifter 

Datum 
2015-

Underskrift 

Hans Ljungström 
För Bjäre Kraft ek.för 

Datum 
2015- ~~. /6 

Underskrift 

o(~ ......... ...... -~-.. -.. -.. -.. -.. . -.. -------
F ör Än lm s kommun. ,(. 4 >rl: • C.. L 11 

.. • .. "' t...~._... ..... v "-"-1' ' ......... Vejby 242:1 Angelholms kommun u 

sid 2(2) 
Aktbilaga ÖK 
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Bilaga 2 till köpekontrakt

sKanova 
Avtalsnummer 

Ledningssträcka 

VEJ. K78-79 50p EUALEV samt PV50 
Mottagare av engångsersättnlng: namn, postadress 

Nyttjanderätt/Ledningsrätt för teleanläggning 
Fastighet (inkl kommun) 

Ängelholm Vejby 242:1 >4 
Samtliga fastighetsägare: namn, personnummer 

Ängelholms Kommun org.nr 212000-0977 
26280 Ängelholm 

Fastighetsägaren medger TeliaSonera Skanova Access AB (nedan Skanova) 
rätt att: 

på fastigheten anlägga och bibehålla ovanstående anläggning med 
tillhörande anordningar i den huvudsakliga sträckning som utstakats på 
marken och angivits på bifogad karta. 

l kanalisation samt på stalplinje nu och senare anlägga, ha och underhålla 
teleledningar. 

för anläggande och bibehållande borttaga träd och andra föremål, som är 
till hinder för anläggningen eller är till direkt men för dess säkerhet. 
Avverkade träd tillhör fastighetsägaren. Skanova skall, om inte 
fastighetsägaren själv vill ta hand om träden, lösa in och bortforsla dessa 
samt svara för skogsskyddet 

vid arbete med anläggningen disponera ett arbetsområde normalt om 4 
meters bredd (beträffande tomtmark: se inskränkning nedan) 

äga tillträde till fastigheten för arbete med och tillsyn av anläggningen. 

Skanova skall eftersträva att minsta möjliga intrång och olägenhet uppkommer 
för fastighetsägaren. Härvid skall bl a följande iakttas: 

På jordbruks- och skogsmark förutsätts att jordkablar förläggs så att 
normalt brukande av jord kan bedrivas och så att skogsbruk inte 
onödigtvis försvåras. 

På tomtmark skall särskild försiktighet iakttas. Träd och buskar får endast 
borttas om så inte utan olägenhet kan undvikas. Bredare arbetsområde 
får inte nyttjas än som erfordras för arbetet. 

För rätten att utföra och bibehålla anläggningen skall Skanova erlägga 
ovanstående engångsersättning. Skanova skall därutöver snarast möjligt 
åtgärda eller ersätta skada, som uppkommit vid Skanovas arbeten. Skanova 
ersätter de merkostnader som kan uppstå vid dikning genom att maskin ej kan 
användas där teleledning är nedlagd. 

WBS Sidnr 

Nyttjanderättsavtal 1 (2) 
Avtalet gäller fr.o.m. Avtalet gäller med en avtalstid om 50 

år (25 år inom detaljplan) 

Utbetalning: plusgiro eller bankgiro Avtalet får läggas till grund för 

ledningsrätt (ej tidsbegränsad) D 

181 Markförlagd kanalisation för telekabel 
181 Direktförlagd kabel i mark 
D stalplinje 

Engångsersättning, kr (spec se nedan) l Längd l l~ft l Längd i jord 
o 35m 
Fortsättning samtliga fastighetsägare: namn, personnummer 

Fastighetsägaren får inte uppföra byggnad, framdraga väg eller utföra annan 
åtgärd, så att Skanovas brukande och bibehållande av anläggningen hindras 
eller försvåras. 

Dock skall Skanova om fastighetsägaren önskar utföra sådan åtgärd 
och, om denna avser jord- och skogsbruk, på begäran flytta eller ändra 
anläggningen eller på annat sätt se till att åtgärden inte hindras under 
förutsättning att begäran därom är rimlig. 

Vidare skall Skanova om fastighetsägaren önskar utföra åtgärd som 
innebär komplettering med byggnad e d på vid upplåtelsen befintlig 
tomtmark, på begäran flytta eller ändra anläggningen eller på annat sätt 
se till att åtgärden inte hindras under förutsättning att begäran därom är 
rimlig. 

Fastighetsägaren skall i god tid till Skanova anmäla trädfällning, schaktning, 
sprängning eller annan åtgärd som kan medföra fara för anläggningen. 
Skanova skall vid behov kostnadsfritt utmärka ledningssträckningen på 
marken och anvisa lämpliga skyddsåtgärder samt ersätta fastighetsägaren 
för kostnader som uppkommer till följd av anvisad skyddsåtgärd. Alagandet 
är begränsat till åtgärder inom ramen för pågående markanvändning. 

Denna överenskommelse skall, i det fall upplåtelsen läggs till grund för 
ledningsrätt, betraktas som överenskommelse enligt 14 § första stycket 
ledningsrättslagen. Avtalet får som nyttjanderätt inskrivas på fastigheten 
enligt jordabalken. 

Fastighetsägaren skall vid försäljning av fastigheten eller vid upplåtelse av 
arrende informera om Skanovas rätt enligt denna överenskommelse. Anm. 
Informationsskyldigheten vid försäljning bortfaller om ledningsrätt bildats 
enligt avtalet, eller inskrivning gjorts av detta. 

Skanova förbinder sig följa överenskommelsen även i förhållande till ny ägare 
av fastigheten. 

Detta avtal får av Skanova överlåtas till bolag inom samma koncern som 
Skanova 

Specifikation av engångsersättning (skall erläggas inom tre månader från fastighetsägarens underskrift) 

Grundersättning Längd x å-pris Belopp, kr 

Skogsmark 
Grundersättning för övrig marktyp 

D Jordbruk O Tomt D Park Ersättning för rotstående skog 

D 
eller fördyrad avverkning samt 

skador såsom skördeskador, 

skador på trädgårdsanlägg-
Markvärde och för tidig awerkning (skogsmark)__ ________________________ ________________ ______ 

ningar m.m. regleras särskilt. 
Antal stolpar 

Ersättning för stolpar (åkermark) ______________________ .. 

Inskrivning beviljad, datum 

Ersättning för förstärkarutrustning, kabellåda, skåp mm ____________ ___ ____ ___________ _____ 

Ledningsrättsbeslut, datum 
Annan ersättning (tomtmark e.dyi.L_ _____________________________________ ____________ ______ ____ 

SUMMA ENGÅNGSERSÄTTNING 
Engångsersättning erlagd, datum 

o ............... _.. ... .. .. ... _.. ............................ .... .. ........... 

TeliaSonera Skanova Access AB 

TS 1209202509 1. 7 2014-04-29 



Bilaga 2 till köpekontrakt WBS Sldnr 

sKanova Nyttjanderättsavtal 2 (2) 

• 
Avtalsnummer 

Övrigt 

50p koppar EUALEV samt 1 st PV50 rör är anlagd i tomtmark enligt karta 

jtiCJd Ce. 

7c:-(oCJC 

h,_l- ~-~k 

( b/, 'v c. ._k (?-~.sa.- -

L,._,t; "~~~~ ... :~o) 
l tJ .{' 

Datum J Fastighetsägarens underskrift 1 ev makas/makes medgivande och underskrift 

2tJI$',1Z.. .o &J~ ,.. 

~~~~~i9ande: - -L~-r~:G·~~-n - -- ~d~ig~~~~- ------- ----- --- ---.l::-.----------- -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 1- --------- ---- ------ -------------------------------------------------

-------------------------------- ------------------1·------ ----------------------------------------- -- ----- --------------

Datum 1 För Tellasonera Skanova Access AB 

206,::· D 4 ---f/;L/4;~~p---
rörtydti9ande: ~ OäVicf Bfl{nstru 

Datum 1 Arrendatorns underskrift 

Tellasonera Skanova Access AB 1 Godkänns med förbehåll om ersättning för skada. 

TS 1209202509 1. 7 2014-04-29 
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bilaga 3 till köpekontrakt

Markupplåtelseavtal för ledning i mark 

Mellan undertecknad/e, nedan benämnda fastighetsägaren respektive ledningsägaren är följande över
enskommelse träffad till förmån för ledningsägarens fastighet. 

Fastighetsägare Ledningsägare 

Ängelholms kommun Ängelholms Energi AB 
Fastighet Fastighet 

Vejby 242:1 Gåsen l 
Kommun Kommun 

Ängelholm Ängelholm 
Län Län 

Skåne Skåne 

§l Upplåtelsens omfattning 

Fastighetsägaren medger ledningsägaren rätt 

a) att nedlägga och för all framtid bibehålla distributionsanläggning för fjärrvärme jämte 
tillhörande anordningar i den sträckning som blivit utstakad på marken och redovisas på 
bifogade kartskiss. I det följande används benämningen ledningen även om avtalet enligt 
kartskissen omfattar flera ledningar. 

b) att i erforderlig omfattning få tillträde till egendomen för ledningens nedläggande samt till
syn, underhåll, omläggning och reparation, varvid ledningsägaren har att, i den mån detta 
kan ske utan väsentlig olägenhet, iakttaga av upplåtaren givna anvisningar med avseende på 
rätten att ta väg; 

c) att på egendomen, nu och framledes, fålla för ledningen eller dess drift hinderliga träd och 
buskar, vilka förblir fastighetsägarens egenom. Såvitt gäller skogsmark får detta ske inom 
skogsgatan som engångsersätts. 
skogsgatans bredd anges i värderingsprotokolL 

§ 2 Föreskrifter 

a) Ledningsägaren skall utöva rättigheterna så att egendomen inte betungas mer än nödvändigt. 

b) Om ledningen inte längre skall nyttjas åtar sig ledningsägaren att på sin bekostnad tillse att 
egendomen befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen. Om det är 
påkallat från allmän eller enskild synpunkt skallledningsägaren i samband härmed tillse att 
ledningen med tillhörande anordningar tas bort. 

c) Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen genom att exempelvis 
uppföra byggnad eller annan anläggning. så att ledningens bibehållande äventyras. 
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Ledningsägarens åtaganden att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgär
der eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt dettta moment är be
gränsade till oförändrad markanvändning. 

e) Fastighetsägare, arrendator eller deras arbetstagare svarar ej gentemot ledningsägaren för 
skada på ledning, som uppkommit vid normalt brukande av åker och skog. Ledningsägaren 
ställer ej heller krav på ersättning för skada som uppkommit vid markarbete i det fall att led
ningen varit felaktigt förlagd eller felaktigt markerad. 

§ 3 Tillträde 

Ledningsägaren får omedelbart ta i anspråk de i enlighet med § l upplåtna rättigheterna. Rättigheterna 
anses ha tagits i anspråk då ledningsförläggningen eller avverkning för ledningen påbörjats. Med av
verkning skall dock inte förstås borttagande av enstaka träd och buskar i samband med stakningsarbe
ten. 

§ 4 Ersättning för bestående skada 

a) För bestående skada och intrång, som uppkommer genom ledningens nedläggande och bibe
hållande, skallledningsägaren betala en engångsersättning som skall beräknas efter de värde
ringsgrunder för ledningsintrång som allmänt tillämpas vid tidpunkten för tillträdet. 

b) Överenskommen ersättning skall, såvida inte lagfarts- eller inteckningsförhållandena i fas
tigheten utgör hinder, utbetalas senast tre månader efter det överenskommelse träffats. 

Har tillträde ägt rum innan ersättningen erlägges, skall denna uppräknas enligt 4 kap 4 § 
expropriationslagen från den dag tillträdet skett enligt definitionen i 3 § till tidpunkten för 
träffande av överenskommelse om erättningen. Ränta skall enligt expropriationslagen utgå 
på det uppräknade beloppet från och med tillträdesdagen till och med betalningsdagen. 

c) Är egendomen eller den del därav som berörs av upplåtelsen utarrenderad, skall särskild 
överenskommelse enligt§ 4 a) och b) träffas med arrendatom för bestämmande av den er
sättning som denne är berättigad till. 

§ 5 Ersättning för tillfällig skada 

a) För tillfållilga skador som kan uppkomma vid och som följd av ledningens anläggande, till
syn, underhåll, ombyggnad och reparation skall ersättning utgå i varje särskilt fall. När 
abonnemangsförhållande föreligger skall ersättning dock inte utgå för obetydlig skada. 

b) Skador enligt § 5 a) skall värderas och regleras snarast möjligt efter skadans uppkomst. Kan 
överenskommelse i ersättningsfrågan inte träffas, skall tvisten avgöras vid ledningsförrätt

om sådan pågår eller av domstol. 

c) Är egendomen eller den del därav som berörs av upplåtelsen utarrenderad, skall särskild 
övt~reJ1skorrLmf~lse enligt§ 5 a) med arrendatom för av den "'.,."'"t-t-n'ncr 

h.a.-r•r:>tt1.rr<:>rl till. 
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§7 Inlösen av skog m m 

Om fastighetsägaren efter förfrågan från ledningsägaren ej åtar sig att avverka och tillvarata den skog 
som skall fållas för ledningens framdragande skallledningsägaren inlösa den rotstående skogen. 

Den som svarar för avverkning vid ledningens framdragande eller i samband med underhåll har att 
tillse att avverkningsrester icke kvarlämnas så att fara för insektsangrepp i skogsvårdslagens bemär
kelse uppstår. 

§8 Ledningsförrrättning m m 

Detta avtal får, med undantag av§ 6 och 10, läggas till grund för beslut om ledningsrätt såsom över
enskommelse enligt§ 14 första stycket ledningsrättslagen. Avtalet får alternativt inskrivas som servi
tut. Innan ledningsbeslutet vunnit laga kraft eller avtalet inskrivits är fastighetsägaren skyldig att vid 
överlåtelse eller upplåtelse av egendom eller av ledningen berörd del därav göra förbehåll om detta 
avtals bestånd. 

Därest ledningsägaren med stöd av denna bestämmelse ansöker om ledningsrätt motsätter sig inte 
markägaren/arrendatom ansökan. 

§9 Överlåtelse av ledningen 

Ledningsägaren har rätt och skyldighet att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe 
beträffande rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 

§ 10 Särskilda bestämmelser 

Återställning av marken utföres till samma skick som tidigare. 

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. 

Ort: Datum: Ängelholm Datum: 

Ängelholm För Ängelholms Energi AB: 

'"'--'-E~'"' ... , ... ,_,..._u ....... kommun Håkan Axelsson 
Stadshuset, att. L-G Ludvigsson 262 80 Ängelholm 

Egendomen eller del därav som berörs av 
ledningen eller annan anläggning som om
fattas av detta avtal är inte utarrenderad 

Såsom arrendator/nyttjanderättshavare av 
ovannämnda egendom godkänner jag/vi före-
stående avtal till delar i den omfattning 
"t'Y\n-.l"<r•:....- rätt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 65 Dnr. KS 2018/497   

Uppdrag att utvärdera den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för den 
politiska organisationen. De nya nämnderna har nu funnits i strax över ett år och det är 
aktuellt att följa upp och utvärdera förändringen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 200

Yrkanden 
Hannes Pettersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att utse Robin Holmberg som 
ordförande samt att Elisabeth Kullenberg (M) är personlig ersättare för denne. 

Vidare föreslås följande personer:

C, Liss Böcker, ordinarie, Lennart Nilsson ersättare
L, Charlotte Engblom-Carlsson, ordinarie,  Sonny Rosén, ersättare
KD, Linda Persson, ordinarie, Lennart Engström, ersättare
SD, Patrik Ohlsson, Johan Wifralius ersättare
MP, Karl-Otto Rosenqvist, Ann-Marie Lindén ersättare

Åsa Larsson anger att S återkommer till fullmäktige med namn, bifall i övrigt
Sara Gigja anger att V återkommer till fullmäktige med namn



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bilda en parlamentarisk styrgrupp för utvärdering av den politiska organisationen,

att till ledamöter i styrgruppen för utvärdering av den politiska organisationen välja

Ordinarie ledamot Personlig ersättare
Robin Holmberg, tillika ordförande (M) Elisabeth Kullenberg (M)
[NN] (S) [NN] (S)
Patrik Ohlsson (SD) Johan Wifralius (SD)
Linda Persson (KD) Lennart Engström (KD)
Liss Böcker (C) Lennart Nilsson (C)
[NN] (EP) [NN] (EP)
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Anita Rosén (L)
[NN] Karl Otto Rosenqvist (MP) Ann-Marie Lindén (MP)
[NN]  (V) [NN] (V)

att uppdra åt styrgruppen att utvärdera den politiska organisationen samt att i 
förekommande fall lämna förslag på justeringar.

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef Henrik Sandén 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 49 Dnr. KS 2018/497  

Uppdrag att utvärdera den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för den 
politiska organisationen. De nya nämnderna har nu funnits i strax över ett år och det är 
aktuellt att följa upp och utvärdera förändringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 200

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till förslaget samt att ersättare också bör välja och att de 
endast ska tjänstgöra om ordinarie ledamot ej kan tjänstgöra. Patrik Ohlsson (SD) och  
Linda Persson (KD) instämmer. Ola Carlsson (M) instämmer samt nominerar Robin 
Holmberg för Moderaterna som ledamot och tillika ordförande, 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bilda en parlamentarisk styrgrupp för utvärdering av den politiska organisationen,

att till ledamöter i styrgruppen för utvärdering av den politiska organisationen välja

Ordinarie ledamot Personlig ersättare
Robin Holmberg, tillika ordförande (M)
[NN] (S) [NN] (S)
[NN] (SD) [NN] (SD)
[NN] (KD) [NN] (KD)
[NN] (C) [NN] (C)
[NN] (EP) [NN] (EP)
[NN] (L) [NN] (L)
[NN] (MP) [NN] (MP)
[NN] (V) [NN] (V)

att uppdra åt styrgruppen att utvärdera den politiska organisationen samt att i 
förekommande fall lämna förslag på justeringar.

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef Henrik Sandén 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ängelholms 
kommun 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2020-02-26

 

KS 2018/497

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm   
0431–870 00   
info@engelholm.se   
engelholm.se

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

 

Uppdrag att utvärdera den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för den politiska 
organisationen. De nya nämnderna har nu funnits i strax över ett år och det är aktuellt att följa upp 
och utvärdera förändringen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 200

Utredning
Det har funnits en parlamentarisk styrgrupp, bildad av kommunfullmäktige, som utvecklade och 
lämnade förslag på politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. En styrgrupp enligt samma 
modell föreslås bildas, med uppdraget att utvärdera den politiska organisationen samt att i 
förekommande fall lämna förslag på justeringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bilda en parlamentarisk styrgrupp för utvärdering av den politiska organisationen,

att till ledamöter i styrgruppen för utvärdering av den politiska organisationen välja

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

att uppdra åt styrgruppen att utvärdera den politiska organisationen samt att i förekommande fall 
lämna förslag på justeringar.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2020-02-26

 

KS 2018/497

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm   
0431–870 00   
info@engelholm.se   
engelholm.se

Lilian Eriksson Henrik Sandén
Kommundirektör Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Planeringschef Henrik Sandén 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-04

Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 45 Dnr. KS 2020/86  

Uppföljning av bifallna motioner

Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26 september

Utredning
Sedan motionen bifölls den 26 september 2016 har 19 motioner bifallits av kommunfullmäktige. Av 
den bilagda förteckningen framgår status i de olika ärendena.

Det kan konstateras att det finns olika uppfattningar om vad en bifallen motion innebär rent 
praktiskt annat än att fullmäktige ställer sig positiv till det som motionären föreslår. En bifallen 
motion kan innebära att något skall utredas vidare eller att något kräver budgetmedel som inte finns i 
den aktuella verksamheten. 

Framöver bör bifallna motioner förses med ett tydligt uppdrag vid beslut i fullmäktige om vad som 
fullmäktige anser bör göras med motionen i fråga. Exempelvis ett uppdrag att implementera eller 
utreda vidare eller att frågan ska hanteras inom budgetprocessen.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporten

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 35 Dnr. KS 2020/86  

Uppföljning av bifallna motioner

Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26 september

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten

Beslutet expedieras till
Patrik Ohlsson (SD)

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (1)

Diarienummer
2020-02-03

 

KS 2020/86

 

 
 

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

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

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

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

 

Uppföljning av bifallna motioner

Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26 
september

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner

Utredning
Sedan motionen bifölls den 26 september 2016 har 19 motioner bifallits av 
kommunfullmäktige. Av den bilagda förteckningen framgår status i de olika ärendena.

Det kan konstateras att det finns olika uppfattningar om vad en bifallen motion innebär rent 
praktiskt annat än att fullmäktige ställer sig positiv till det som motionären föreslår. En bifallen 
motion kan innebära att något skall utredas vidare eller att något kräver budgetmedel som inte 
finns i den aktuella verksamheten. 

Framöver bör bifallna motioner förses med ett tydligt uppdrag vid beslut i fullmäktige om vad 
som fullmäktige anser bör göras med motionen i fråga. Exempelvis ett uppdrag att 
implementera eller utreda vidare eller att frågan ska hanteras inom budgetprocessen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporten
_____

Lilian Eriksson Mats Ulfwinger
Kommundirektör Enhetschef Nämndkansliet
 
 

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


Bifallna motioner 2016-10-01--2019-12-31

DiarienummerÄmne för motionen Vad har hänt

1 2016/263 Digital justering av protokoll Finns med i pågående digitaliseringsarbete

2 2016/72 Skyltning längs infartsvägar till turistmål

Det har brustit någonstans i återkopplingen till
verksamheten av KFs beslut.  Huvuduppdrag
Samhälle kommer skyndsamt undersöka
möjligheterna att få brunvit vägvisning till fler av
kommunens besöksmål. I dag finns det brunvita
skyltar till Hembygdsparken och Järnvägens
museum.

3 2016/592 Minnestavla över Tullakrok
Framtagning pågår av Kultur och stad
tillsammans med kommunikationsenheten

4 2015/640 Källsortering på allmänna platser

Vi har fem stycken i centrum idag, som ett test.
Resultatet visar att det inte källsorteras i den
omfattning vi skulle önska. Diskussion pågår om
att placera ut fler papperskorgar med
källsortering.

5 2016/313 SMS tjänst vid samhällsstörningar
Teknik finns i dag men inget uppdrag om att
införa har givits.

6 2016/214 Frivillig influensavaccinering till anställda inom vård och omsorg Klart



7 2017/560 Julbelysning, Nya torg

Det har brustit någonstans i återkopplingen till
verksamheten av KFs beslut.  Vi äskar för detta i
kommande budgetprocess. 550 tkr för
gatubelysning och 250 tkr för julbelysning i
investering och 80 tkr i driftbudgeten.

8 2016/882 Utredning av skolornas utemiljöer Återrapporterad

9 2017/478 Snabbare detaljplaneprocesser, Örebromodellen

Arbete pågår. Handlingar är upplagda i EVO
gällande återrapport – Analys av
Örebromodellen i förhållande till Ängelholm.
EVO: SBN 2020/33. Ärendet är lagt till SBNau
2020-02-25.

10 2016/469 Arbeta mer för att skapa fler trygghetsboenden

Ej lagstadgad boendeform, kommunen
uppmuntrar privata aktörer på marknaden och
flera boenden har byggts.

11 2016/758 Arbeta för friskoleetablering i Ängelholm Arbete pågår

12 2017/186 Inrätta ett bygdeforum

Landsbygdspott finns, tillväxtprogram för
tätorterna pågår. I beredningsrapport om
långsiktig målbild för utveckling av tätorterna
finns medel för tätorsutveckling med men medel
är ej beslutade i budget. Ärendet är lämnat till
kultur- och stad för hantering i nämnden för
kultur- idrott och fritid.

13 2017/754 Integrering av funktionsnedsatta, specialpeng att ta med Arbete pågår

14 2017/756 Fritt val av kulturskola inom Familjen Helsingborg

Frågan har diskuterats i Familjen Helsingborgs
nätverk men inget beslut. Per Tholin tar upp
frågan igen vid nästa möte i Fam. HBG.



15 2017/479 Utreda möjligheten att erbjuda miljöbilar genom bruttolöneavdrag Uppdrag har ej givits vidare.

16 2014/310 Avskaffa ofrivilliga delade turer
Inom ramen för "heltid som norm" kommer
översyn göras.

17 2018/217 Utreda alternativ sträckning för buss 507 samt tätare tidtabell

Ängelholms kommun har ett trepartssamarbete
med Skånetrafiken och trafikbolaget Nobina. I
detta forum har den önskade linjedragningen
diskuterats och man har kommit överens om att
frågan ska beaktas i linjenätsanalysen som
kommer att göras under 2020.

18 2017/728 Göra en solkarta för Ängelholms kommun Klart

19 2017/664 Utreda möjligheten till nya påsar för matavfall Ej möjligt i nuläget men NSR bevakar frågan



Expedierad Handläggs av

Kanslichef Kansliet

Planeringschef Samhälle Anki Wiinberg

Planeringschef Samhälle, chef allmänkultur Susann Toft

Planeringschef Samhälle Susann Holmgren

Krisberedsskapssamordnare

Huvuduppdragschef Hälsa



Inte via Evolution, mail till planeringschef Rickard Dahl

Planeringschef Samhälle Helena Östling

Hälsa

Planeringschef Samhälle

Planeringschef, Lärande och familj

Planeringschef Samhälle Per Tholin



 HR chef HR

Planeringschef, Hälsa

Planeringschef, Samhälle Björn Adelberth

Enhetschef miljö



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 66 Dnr. KS 2019/577   

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner 
äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktige en gång på 
våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 5 mars 2020 inte har beretts färdigt 
inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 5 mars 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 51 Dnr. KS 2019/577   

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner 
äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktige en gång på 
våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 5 mars 2020 inte har beretts färdigt 
inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 5 mars 2020.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna redovisningen.



TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer
2020-03-05

 

KS 2019/577

1 (3)

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

 

Redovisning av obesvarade motioner äldre än ett år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktige en gång på våren 
och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 5 mars 2020 inte har beretts färdigt inom ett år 
från inlämnande.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 5 mars 2020.

Utredning

Dnr Inkommen Motion Kommentar
2011/539 2011-11-25 Motion från Karl-Otto 

Rosenqvist (MP) och Rune 
Johanson (M) om att utöka 
Hembygdsparken att omfatta 
Nybroskogen

2012-05-28 har kommunfullmäkti-
ge beslutat att avvakta ställningsta-
gande till motionen i väntan på att 
en ny grönstrukturplan tas fram.

2017/719 2017-10-17 Motion från Eva Kullenberg 
(L) angående Seniorhus

Planeras att behandlas i nämnden 
för kultur, idrott och fritid den
20 april 2020

2017/809 2017-11-13 Motion från Per Skantz (M) m 
fl. om utredning av förskola i 
Össjö

Är behandlad i familje- och utbild-
ningsnämnden den 27 februari 
2020. Planeras att behandlas i kom-
munstyrelsens arbetsutskott den 22 
april 2020.

2017/846 2017-12-10 Motion från Patrik Ohlsson 
(SD) om narkotikahundar

Planeras att behandlas i kommun-
styrelsens arbetsutskott, 22 april 
2020



TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer
2020-03-05

 

KS 2019/577

2 (3)

2017/869 2017-12-19 Motion från Per Skantz (M) m 
fl. om laddstolpar

Planeras att behandlas i samhälls-
byggnadsnämnden den 7 april
2020

2018/204 2018-02-26 Motion från Liss Böcker (C) 
m fl. om schemalagda luncher 
i grundskolan

Planeras att behandlas i kommun-
styrelsens arbetsutskott den 18 
mars 2020

2018/210 2018-02-26 Motion från Liss Böcker (C) 
m fl. om anläggande av en 
strandpromenad

Planeras att behandlas i samhälls-
byggnadsnämnden den 10 mars 
2020

2018/211 2018-02-26 Motion från Jim Brithén (EP) 
om införande av ett äldre-
politiskt program.

Planeras att behandlas i kommun-
styrelsens arbetsutskott den 18 
mars 2020

2018/361 2018-04-23 Motion från Robin Holmberg 
(M) m fl. om bättre förutsätt-
ningar för etablering av frisko-
lor i Ängelholms kommun.

Är behandlad i familje- och utbild-
ningsnämnden den 27 februari 
2020. Planeras att behandlas i kom-
munstyrelsens arbetsutskott den 22 
april 2020.

2018/448 2018-05-23 Motion från Eva Kullenberg 
(L) om att utreda kommunala 
och entreprenadrivna vårdbo-
enden vad gäller kvalitet och 
kostnad för kommunen

Planeras att behandlas i kommun-
styrelsens arbetsutskott den 18 
mars 2020

2018/499 2018-06-19 Motion från Charlotte Eng-
blom Carlsson (L)om en riktig 
scen utifrån kulturföreningar-
nas behov

Planeras att behandlas i nämnden 
för kultur, idrott och fritid den 20 
april 2020

2018/506 2018-06-18 Motion från Pers Skantz (M) 
m fl. om parkeringsavgift och 
toalett vid lastbilsparkeringen 
på Kungsgårdsleden

Planeras att behandlas i samhälls-
byggnadsnämnden den 10 mars 
2020.

2018/663 2018-10-05 Motion från Liss Böcker (C) 
m.fl. rörande förskole-etable-
ring i Bassholma

Är behandlad i familje- och utbild-
ningsnämnden den 27 februari 
2020. Planeras att behandlas i kom-
munstyrelsens arbetsutskott den 22 
april 2020.



TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.

Lilian Eriksson Mats Ulfwinger
Kommundirektör Enhetschef Nämndkansliet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 67 Dnr. KS 2019/300, NKIF 2019/107

Svar på motion från Susanne Sandström (V) om Vattnets 
hus

Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att justera 
priserna för entré på Vattnets Hus så att de ligger i linje med övriga äventyrsbad inom 
Familjen Helsingborg

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Tjänsteutlåtande Kultur och stad 12 augusti 2019
Motion från Susanne Sandström (V) inkommen den 10 juni 2019
Funktionsbeskrivning avseende huvudavtal mellan Ängelholms kommun och 
Kunskapsporten AB 13 oktober 2011
Huvudavtal mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB 13 oktober 2011

Föredragande tjänsteperson

Yrkanden 
Sara Gigja (V) yrkar bifall till motionen 

Maija Rampe (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om avslag till motionen,
Johan Wifralius, Linda Persson (KD), Liss Böcker (C) och Eric Sahlvall (L) instämmer.

Beslutsgång och omröstning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om man bifaller arbetsutskottets förslag om avslag 
till motionen eller om man bifaller motionen.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag om avslag till 
motionen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Sara Gigja (V) reserverar sig mot beslutet:
Vänsterpartiet vill bifalla motionen eftersom att vi anser att Vattnets hus inte håller en 
prissättning som inkluderar gemene person i Ängelholms kommun. Argumentet att ett nytt 
äventyrsbad håller högre priser fungerar enbart när äventyrsbadet sänker sina priser allt 
eftersom tiden går, alternativt håller prisnivån konstant. I detta fall har det redan skett en 
prishöjning, som ju då är svår att motivera. 

Vidare anser Vänsterpartiet att det inte är jämförbart att hänvisa till vare sig 
badanläggningen på Toftabadet eller Vejbybadet de inte är äventyrsbad. Prisjämförelsen 
gäller främst äventyrsbad.

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S) och Åsa Larsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna instämmer i den bild som motionären ger, att inträdesavgiften på 
Vattnets hus är hög. 
Det är problematiskt när kostnaderna att besöka badhuset blir höga för en barnfamilj. 
Möjligheten att kunna ta med sig familjen och bada blir snarare en fråga om ekonomi än 
om vilja.
Att kunna ta med sig familjen och besöka badhuset är en aktivitet som främjar folkhälsan.

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 54 Dnr. KS 2019/300 NKIF 2019/107

Svar på motion från Susanne Sandström (V) om Vattnets 
hus

Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att justera 
priserna för entré på Vattnets Hus så att de ligger i linje med övriga äventyrsbad inom 
Familjen Helsingborg

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Tjänsteutlåtande Kultur och stad 12 augusti 2019
Motion från Susanne Sandström (V) inkommen den 10 juni 2019
Funktionsbeskrivning avseende huvudavtal mellan Ängelholms kommun och 
Kunskapsporten AB 13 oktober 2011
Huvudavtal mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB 13 oktober 2011

Deltar inte i beslutet
Lars Nyander (S) deltar inte i beslutet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD) 
och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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 Enhetschef Nämndkansliet 
 Mats Ulfwinger
 0431-87 000
 Mats.Ulfwinger@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Motion från Susanne Sandström (V) om gällande entrépriser på 
Vattnets Hus

Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att justera priserna 
för entré på Vattnets Hus så att de ligger i linje med övriga äventyrsbad inom Familjen 
Helsingborg

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Tjänsteutlåtande Kultur och stad 12 augusti 2019
Motion från Susanne Sandström (V) inkommen den 10 juni 2019
Funktionsbeskrivning avseende huvudavtal mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten 
AB 13 oktober 2011
Huvudavtal mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB 13 oktober 2011

Utredning
I ärendet och utredningen av Kultur- och stad framgår att det finns ett framförhandlat avtal 
mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten som driver badet och som reglerar 
entrépriserna utifrån badets beskaffenhet och andra likvärdiga anläggningar i Sverige. 

I Ängelholms kommun finns förutom Vattnets Hus ytterligare två bad, Toftabadet och 
Vejbybadet, för en familj om två vuxna och två barn 6-17 år så kostar det 210 kr att bada, om 
barnen är 3-5 kostar det 180 kr för hela familjen. Det finns således andra alternativ att tillgå 
inom kommunen. Med anledning av ovanstående bör motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen
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Henrik Sandén Mats Ulfwinger
Planeringschef Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären
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 Enhetschef
 Peter Björkqvist
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 Peter.bjorkqvist@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Svar på motion från Vänsterpartiet gällande entrepriser på 
Vattnets Hus

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion gällande justering av entrepriserna på Vattnets 
Hus så att de harmonierar med prisbilden på andra äventyrsbad inom Familjen Helsingborg.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Kultur och stad 12 augusti 2019
Motion från Susanne Sandström (V) inkommen den 10 juni 2019
Funktionsbeskrivning avseende huvudavtal mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten 
AB 13 oktober 2011
Huvudavtal mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB 13 oktober 2011

Utredning
Vänsterpartiet anser att prissättningen på inträdet för familjer till Vattnets Hus är för hög i 
förhållande till andra äventyrsbad i Familjen Helsingborg. Vänsterpartiet menar att det ska 
vara möjligt för alla att bada på badhuset oavsett inkomst eller ekonomiska förhållanden. 

Enligt huvudavtalet mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB regleras 
prissättningen på entrépriser under punkt 10 enligt följande formulering:

”Leverantören är skyldig att tillämpa en prissättning för inträde till badanläggningen som ej 
väsentligen överskrider prissättningen hos andra likvärdiga badanläggningar”.

Som medlem på Vattnets Hus betalar en vuxen 210 kr/månad. Vill medlemmen 
motionssimma 2 gånger i veckan blir kostnaden 26,25 kr/gång (2 gånger i veckan under 4 
veckor 210 kr/8 tillfällen = 26,25 kr). Som vuxen medlem kan du också lägga till ditt barn på 
ditt vuxenkort och då betalar barnet endast 75 kr eller 95 kr/månad beroende på barnets ålder. 
Det innebär att om medlemmen vill bada med sitt barn en gång i veckan blir kostnaden för 
barnet 18,75 kr/ gång eller 23,75 kr/gång. Ordinarie pris för en familj som vill bada vid ett 
tillfälle är 300 kr, badar familjen på vardagar är priset 250 kr fram till kl. 15.00. 
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Prissättningen på Vattnets Hus togs fram genom en analys av motsvarande anläggningars 
inträdespriser i Sverige. Utbud, vattenkvalitet, reningsteknik, lokaler och kompletterande delar 
såsom bistro sammanvägdes och utifrån dessa delar tog Kunskapsporten fram en prissättning 
vilken presenterats vid möten med representanter från Ängelholms kommun inför öppnandet 
av Vattnets hus.

Övriga äventyrsbad inom Familjen Helsingborg är betydligt äldre jämfört med Vattnets Hus. 
Kommande renoveringsbehov hos dessa bad kommer framöver att påverka prisbilden vilket 
på sikt kommer att jämna ut skillnaderna i prissättningen.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.

_____

Maria Birgander Peter Björkqvist
Verksamhetschef Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Kultur och stad
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Motion: Vattnets hus 
Som tabellen nedan visar har Vattnets hus i Ängelholm högst priser för familjebiljetter för bad inom 

Familjen Helsingborg. Dessutom höjs priserna under "Högvatten", dvs, efter klockan 15:00 och 
under lov. 

Priser för familjebiljetter för bad inom Familjen Helsingborg. 

Ängelholm* FamiljebiOett 
Örkelljunga badhus F am il jebiljett 
Landskrona badhus* Familjebiljett 
Perstorps badhus* Familjebiljett 
Båstads badhus Familjebiljett 
Klippans badhus Familjebiljett 
Höganäs badhus Familjebiljett 
Bjuvs badhus Familjebiljett 

*F:?J-niljebiljett, Mellan 4-5 personer, varav 1-2 vuxna. 
* ventyrsbad 

250- 300 kr 
175 kr 
150-175 kr 
150 kr 
150 kr 
125 kr 
120 kr 
70-94 kr 

Vänsterpartiet anser att ett badhus ska finnas till för alla och att människor ska ha råd att kunna bada, 
oavsett inkomst eller ekonomiska förhållanden. Det är orimligt att prisnivån i Ängelholm skiljer sig 
så drastiskt från andra badhus inom Familjen Helsingborg, oavsett tillgång till äventyrsland. Både 
barn, ungdomar och vuxna drar nytta av tillgång till badhuset då ökad fysisk aktivitet ger ökat 

välbefinnande både fysiskt och psykiskt. 

Vi föreslår därför 

Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över avtalet med Vattnets Hus, i syfte att sänka 
inträdespriset till nivå med andra äventyrsbad inom Familjen Helsingborg. 

Att: kommunstyrelsen återkommer med förslag på prissänkning senast december 2019 

Vänst:crpan:iet: 
2019 



3. Funktions beskrivning 

3.1 Besöksantal 
Skolbad 
Föreningsbad 

34 200 (2009) 
32 800 (2009) 

Kommunens bedömning är att antalet skolbad och föreningsaktiviteter under den kommande 10-
årsperioden kan komma att öka med upp till20 %, vilket ska rymmas inom angivet offererat pris. 

T uristhesök 
Allmänhetens bad 

15 000 
138 000 

Antalet besökande till allmänhetens bad och antalet turister är en uppskattning från kommunen 
utifrån gjord omvärldsanalys och lämnas enbart som inforn1ation. Uppgiften utgör dock inte 
något avseende någon utfästelse från kommunens sida. Leverantören förutsätts därför själv 
uppskatta eller på annat sätt beräkna antalet besökande. 

3.2.1 Föreningamas behov av tillgänglighet i sportbassäng 
Förenin2"ama förutsätt<> disnonera minst 4 av 1 O banor i snortbassäne under föliande tider 
Måndag~Fredag 0600-0800:1500-2200 Å '"' ' 

Lördag-Söndag 0600-1100, 1500-~100 ·,, 

Observera att vattenpolo behöver halva sportbassängen (djupa delen) 25 x 12,5 meter för 
bedrivande av matchliknande träning, minst 8 timl vecka. 

Dessutom förutsätts föreningarna disponera "skolbadens tider" för egna lov-aktiviteter 
(träningsläger) under läsårets skollediga perioder. 
Föreningar garanteras minst lO heldagar för evenemang per år, förlagt tilllördagar och söndagar. 

3.2.2 Simundervisning l Skolbad 
Leverantören skall tillhandahålla bassänger, omklädnings- och duschrum tillgängliga för skolbad 
under läsåret · 
Måndag-fredag 8800-1200 6 banor 
Måndag-fredag 1200-1500 2 ban9r 

Leverantören skall tillhandahålla simundervisning för klass 2 i modulbassäng under läsåret 
Måndag-fredag 080Q~ t200 

3.2.3 Föreningamas behov av tillgänglighet i modulbassäng 
Föreningarna garanteras disponera en modulbassäng för att bedriva simskola och annan 
föreningsverksamhet under skolans läsår. 
Vardagar: 1000-1200, 1500-2000 
Lö-sö: 0900-1800 

Föreningarna garanteras disponera modulbassäng för bedrivande av ~~mmarsimskola under 
sommarlovet (perioden fastställs av Barn- och utbildningsnämnden, Angelholms Kommun) 
Vardagar: 0800-1300 
~ 
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3.3.1 Sportbassäng 
Utförandet av sportbassäng ska vara godkänd och utrustad enligt Svenska Simförbundets regler 
för nationella tävlingar i kort bana. 

• Sportbassäng 25 x 25meter 
( 1 O banor d 2, 5 treters brrdd) 

• Mobil handikapplift 
• I anslutning till sportbassäng skall finnas hoppanläggning med 1 meters svikt resp. 3 

meters svikt och bassängdjupet i sportbassängen skall uppfylla Svenska Simförbundets 
regler för hoppanläggning. 

• Minimum 2r C vattentemperatur 
• Runt sportbassängen skall finnas åskådarläktare som rymmer 200-250 personer 

3.3.2 Modulbassäng 1 
Modulbassäng, ca 12 x 6 meter avsedd och fullt utrustad (handikapphjälpmedel, musikanläggning, 
ledstänger, flexibla trappor för i- och urstigning etc.) för undervisning, rehab- och gruppträning. 
Längs ena långsidan skall det finnas en försänkning på 90 cm djup för sjukgymnast eller 
motsvarande att bedriva undervisning/behandling från. 

• sluttande botten djup från 90 till200 cm 
• Reglerbartemperatur 29-34° C 
• Modulbassängen skall vara avskild från övrig verksamhet i badet, med handikapptoalett 

och skötbord, eget omklädningsrum för kvinnor respektive män, samt egen ingång i nära 
anslutning till bassängrummet. Modulbassängen ska vara möjlig att skilja av från övrig 
verksamhet. 

Angående modulbassäng 1 
För att uppnå synergieffekter mellan sjukhus och badhus finns möjlighet att utrusta 
modulbassäng 1 så att den anpassas för sjukhusets behov av rehabiliteringsbassäng, se punkt 
1.2.4. Denna anpassning är en affärsrelation mellan Leverantören och Region Service, Region 
Skåne. Anpassningen får inte vara fördyrande för Kommunen. 
Upplysningar och kontaktuppgifter finns i Bilaga 2 "Uppgifter och kontakter kring Hålsostaden" 

3.3.3 Modulbassäng 2 
Modulbassäng, ca 10 x 5 meter fullt utrustad (handikapphjälpmedel, musikanläggning, ledstänger, 
flexibla trappor för i- och urstigning etc.) för undervisning, rehab- och gruppträning. 

• Höj- och sänkbar botten. Djup 0-200 cm 
• Reglerbar temperatur 29-34 o C 

3.4 At:trnktioner i enlighet med Zoetrop 
Bassäng med strandkänsla (sluttande golv) utrustad med vågmaskin. 
Upplevelsebad för små barn (1-4 år) 
2 vattenrutschar 
Bubbelzoner och undervattensmassage 
Fors och/ eller strömkanal 
Ev. ytterligare attraktioner som kommer att värderas som mervärden vid anbudsutvärderingen 

10 



3.5 Frivilliga/ önskvänia funktioner 
Nedanstående funktioner, i enlighet med Zoetrop, kommer att värderas som mervärden i 
anbudsutvärderingen. 

Friskvårdsavdelning med gym- och motionslokal för gruppaktiviteter 
Spa- och behandlingsavdelning för olika kroppsterapier 
Relaxavdelning med ett varierat utbud av bastu 
Cafe/kioskl restaurang i anslutning till såväl entre som upplevelsebad 
Lokaler för föreningar (utöver förvaringsutrymmen) 

3.6 Tillgänglighet 
Badet skall vara öppet dagligen året runt för besökande allmänhet, skolklasser och föreningsliv. 
Anläggningen kan vara stängd enstaka dagar under större helger såsom midsommar, jul, nyår och 
påsk Vid planerat underhåll får anläggningen hållas stängd, dock ska kommunen meddelas minst 
tre månader i förväg. 

3.7 Prissättning och öppettider 
Se kommersiella villkorpunkt 4.11 

3.8 Styrande viktiga principer för badet 
Anläggningen ska kunna användas av olika grupper samtidigt utan att konflikter uppstår i 
användningen av lokaler eller verksamhet. Det betyder att de olika bassängrummen är 
avskiljningsbara från varandra och ska kunna nås neutralt från omklädningsrummen. 

I omklädningsrummet ska finnas åtskilda utrymmen avsedda för funktionshindrade. 

Upplevelsebadet ska inbjuda till flera olika aktiviteter, med utbud för alla åldrar. 
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1. 

Detta avtal f'Avtalet") om projektering, byggnation, finansiering, ägande och drift av en 
badanläggning i Ängelliolm (''Badanläggningen") till vilken Kommunen skall ha viss nytt
janderätt har träffats mellan 

(1) Ängelholms kom1nun, org. nr 212000-0977, 26280 Ängelliolm 

C'Konununen''); 

(2) Kunskapsporten AB, org. nr 556420-7826, Vasagatan 54,411 37 Göteborg 

("Leverantören") 

Kommunen och Leverantören benämns gemensamt "Parterna" och var för sig för "Part". 

1. BAKGRUND 

1.1 Parterna har ingått Avtalet efter att Kommunen genomfört ett upphandlings
förfarande enligt LOU. Parternas syfte med Avtalet är att tillgodose behovet och 
intresset av en modem och arkitektoniskt tilltalande badanläggning hos 
kommunens medlemmar, i kommunen förekommande idrottsföreningar och 
övriga. 

1,2 Avtalet avser ett långvarigt avtalsförhållande, Par.tema är införstådda med att den 
långa avtalstiden innebär att det är uteslutet att nu reglera alla frågor som kan upp
komma över tid. Det är Parternas gemensamma intention att sådana frågor skall 
lösas på ett sätt som är i linje med syftet bakom Avtalet. 

2. AVTALSHANDLINGAR 

För Avtalet gäller nedanstående handlingar ('Avtalshandlingar"). Förekommer i 
dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de sinsemellan i föl
jande rangordning: 

1. Tillii.gg och ändringar till Avtalet 

2. Avtalet inklusive bilagor och kompletteringar 

3. Anbudsinfordran med eventuella förtydliganden och ändrirtgar 

4. Anbudsgivlltens anbud med eventuella kompletteringar 

3. LEVERANTÖRENsATAGANDE 

3.1 Leverantören åtar sig genom Avtalet att för egen räkning projektera, bygga, fi.nansi .. 
era, äga och driva en ny Badanläggning inom fastigheten Lasarettet 1, i Ängelholms 
kom1nun. 

3.2 Leverantören skall utföra samtliga arbeten fackmannamässigt och garantera att 
Badanläggningen ar konsttuerad och utformad i C11lighet med specifikationer i för,. 
frågningsunderlaget. bilaga 2 och övriga handlingar i upphandlingsförfarandet. 

3.3 Levetantören skall tillse att samtliga arbeten utförs i enlighet med inlämnat anbud 
med kompletteringar samt med upprättad tidplan, bllaga_3. Leverantören skall på 
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Konununens begäran lämna uppgift om hur arbetet fortsktider i förhållande till 
t.idp~nen. 

3.4 Leverantöre)l g-.u:anterat att Badanläggningen skall vara fårdigställd och tillgänglig 
för kotnmun~s besiktning senast vid den tidpunkt som framgår av Leverantöt;ens 
tidplan. Levetantören skall skriftligen meddela Kommunen nar Badanläggningen 
fårdigställts. S~dant meddelande sk:1ll lämnas till Kommunen setlast två (2) 
månadet irtnart planerad Dciftsättningsdag. 

3.5 När Leverantören lrunnnt sådant meddelande som anges ovan skall Kotrununen 
medverka vid en besikttling av Badlln.läggoingen. Kommunen skall dokwneotera 
förekottul'HI,tlde fel, brister eller a.ndta avvikelser från avtalade specifikationer i 
besiktni11gsptptokoll, När Leverantören rättat väsentliga dokumenterade felt brister 
.och andra avvikelser, skall Kommunen .skriftligen meddela Levetantören att 

Badanläggningen är godkänd och kan tas i bruk. 

4. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG UNDER PROJEKTERING OCH BYGGTID 

Kommunen skall ersätta Leverantören för kostnader som I~everantören inte kunnat 
förutile vid avtalstecknande och som beror på andringar och tillägg !;lOm föranletts 
av luav från Kommunen. Sädana ändringar och tillägg ·ska gör~s skriFtligen av 
företrädare fot Kommunen samt vara undertecknande av behörig person frän 
K:otnmunen och Leverantören. 

5. LEVERANTÖRENS.DRIFTSATAGANDE 

5.1 När Ba.danHiggningen är fårdig!it.1lld och godkänd vid slutbe~iktnirtg skall Leveran
tören svara för driften av anläggningen under avtals tiden. 

5.2 Leverantören skall under avtalstiden .svara för att Badanläggningen hallas välstädad 
och rengjord srunt särskilt i;tktt.'l vid var tidpunls.t gällande författningar och myn
dighetsbeslut sotn gället för Badanläggningen och verksamheten däri 

5.3 Levetantören skall i värjc avseende tillse att Badanlä.ggningen utformas och drivs så 
:\tt timliga krav pa ordning och säkerhet, t.ex. lås och larm, brandsäkerhet kan till
gt)dases samt sätskilt .iaktta vid vnr tidpunkt gällande fårfattningar och myndig
hetsbeslut som gäller för Badanlliggtlingen och ve.tksamheten däri. 

5.4 Leverantören skall tmder avtalstiden hålla Badanläggningen fullvirdesförsäktad. 

5.5 ·Leverantören skall ,även teckna och under hela avtalstiden vidmnkthålla 
ansvarsförsäkring till täckande a:v det skadeståndsansvar som Leverantören, eller 
annan för vilken han svarar; kan ådra sig till följd av Badanläggningens beskaffen
het elle:r verksamheten däri. 

5.6 Levetantören skall till Kommunen fortlöpande övc.rlätnn<.t köpia av gillande forsäk
rings brev och villkoL 

8. LEVERANTÖRENs VERKSAMHETSANSVAR 

6.1 Leverantören ansvarar gentemot I<.otntnonen för att de tjänster som tillhandahalls i 
Badanläggningen u.tförs tned iakttagande av hög professionell standard och i enlig
het med specifikadonet i förfrågningsonderlaget och övriga Avtalshandlingar. 

,) io 
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6.2 Leve1.1mtÖt"C!l1 skall i erforderlig otnfattnlng h~t personal ·med tjänstgöring i 
Badanläggningen ocb sv:~,ta för ;a,~ all personal är väl utbildad föt sina uppgifter. 
LeveraQtören .skall tillika svara fOr att den personal som ~nnstgör i 
ba$sängavddtl.ingen som minimum :Skall ha shnlärar- och badvakts
/iivtäddarutbilclning. Leverantören kan bedriva verksarn:hetco. med egen artställd 
personal-eUer g~nom underleverantör. 

6:3 Leverantöx.eo fåt inte utan skriftligt godkärmande från behörig beslutsfattare hos 

Kommunen annnt än i .ringa omfattning ändra utfo:rtnn.ingen a:v Badanläggningen 

eller inneballet i verksamhetsutbudet som menlige kan påverka· avtalade funktioner 

och tjän.ster~ sadan ändring sknll dok'wnenteras skriftligen; undertecluias av båda 

·Parte:r och dätefter biläggas Avtalet. 

1. LEVERANTÖ~ENS ANSVAR FÖR ATT UTVECKLAVERKsAMHETEN 

7.1 Patterna är in.forstådda med att Avtalet ingåtts för lång tid och att andra likartade 
IUlliiggningat kan konuna att utvecklas över tiden. För att bibehålla och utveckla. 

Badanläggningens attt-aktionskraft åtar sig LeveratHören att i rimlig omfattning tillse 

att Bacianl~ggtl.ingen anpassas till med tiden förändrade krav p~ modem gestaltning 

och funktioruilitet, 

7.2 

8. 

8.1 

8.2 

8;3 

8.4 

Parterna är inforstådda med att det är Leverantören. som hat det vcrksatnhets
tnässiga och kotrunersiella ansvaret föx Bad~äggningen. Leverantören kan .inte 
hånskjUta sådant ansvar på Kommunen och Kommunen förbinder sig att respek, 
cera dc ·val av kotnnictsiella ·f~rioner sQm Leverantören finner lämpliga; i·över
ensstänunelse med Avtalets anda. Vid ibruktagandet av badanläggningen ·skall dock 

de friVilliga/Önskvärda funktic>nema s.om offererats finnas på plats Qch vara bruk
bara. 

Leverantören skall minst årligen och vid de satntåclsmö:ten som ·P~rtei;:ha skall hålla 
erillgt ponkten 11 nedan, informera Kotntnunen om de plan~r pli utveckling aV' 
Bada.nliiggningen och verksamheten däri som,Leverantoren utarbetat. 

UNDERHALL OCH SKÖTSEL 

Leverantören skall svara för såväl fåtebyggande som löpande underhåll av 

BadAnläggningen så att Badanläggningcn!l standard och attraktionskraft kan bi
behällas och u.tvecklas. Underhållet skall pmfatta alla de ~~rder som kan lttävas 
för att Badanläggningen oro dess funktioner bibehållet det skick som föreskrivits i 
upphandlingsförfamn det. 

Leverantören ttar tätt att stänga Badatlläggningen fOr att kunna utfara· sedvanligt 
förebygg.,.nde. och löpande .underhåll av an:11.ggningen i enlighet rtied sitt under~ 
hållsansv:ar. 

Leverantören sk.'lll se till . att dl:iftavblott pa yund av utförande av underhåll sker 

efter l)amtåd med Kommunen och på tider sötn medför minsta möjliga pävctk~n 
på de ~ ättster som Kommunen betalar fqr. 

Driftsavbrott på grund av föreskrivn~ underhållsåtgärder enligt denna p.unkt :S skall 
inte medföra. r~duceringav Leverantörens rätt till ersättning. 
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8.5 Leverantören skall aven i övrigt $vara för alla erforderliga skötselåtgärder rörande 
fastigheten, Badanläggningen och dess funktioner såsom yttre och iru~ städning, 
·snötojning, balkbekämpning m.tn 

g, LEVERANTÖRENsANSVAR ATT TILLHANDAHALLA VISSA TJÄNSTER 

9.1 Kommunens nyttjande av Badanläggningen 

l.everantören upplåter genom Avtalet rätt för Kommunen eller den som Kommu
neo :bestänuner, att nyt~a Badanläggriiogen enligt följande. 

9.2 -Simundervisntng/skolbad 

L(!verantören ·ansvarar för att Sinnmdervisning/skolbad kan ske i den omfattni11g 
ech på de villkor som närmare anges i avsnitt 3 i förfrågningsunderlaget - Funk
tionsbeskrivning. 

9.3 Föreningars behov av sportbassäng och modulbassäng 

Leverantören ansvarar för att föreningarnas behov av sportbassäng och modul
bassfulg tillgodoses i den omfattning och p:å ·de villkor som närmare anges i avsnitt 
3 i förfrågningsunderluget -Funktions beskrivning. 

9.4 Allmänhetens tillträde till Badanläggningen 

Leverantören är också skyldig att bereda allmänheten tillträde till Badanläggningen 
och att hålla ·Badanläggningen öppen för alltnänheten. i en utsträckning som 
motsvarar öppethållandet enligt punkten 3.6 i förfrågningsunderlaget. 

9.5 övrigt 

Pll!tema är införstådda att s:ivä:l nyttjade ytor och funktioner, liksom de tider ·da 
nyttjandet får sk~. kommer ~tt vara föränderliga över tiden och Leverantören för~ 
binder sig sålede~ att godta de riniliga ändringar som Konuntmen begär och: som 
inte väsentligen inverkar negativt på de kommersiella förursättningarn:t för verk
satnheten. 

10. PRISSÄTTNING 

Leverantören är skyldig att tillämpa en prissättning för intt;äde till Badanläggningen 
som ej väsentligen överskrider prissättningen hos andra, likvärdiga badanläggningar. 

11. SAMRAD 

Konununen och Leverantören skall snarast efter Avtale~ undertecknand.e bilda en 
.sanit:ådsgrupp soni ska underlätta samvetkan mellan Parterna och vara ett forum 
fät dialog och information i syfte att uppna förutsättning för ~tt tlå enighet i t.ex. 
frågor avseende verksamhetsutform~g. marknadsföring tn.m. Sab:itådsgt:uppen 
skall bestii av maximalt tre representanter från respektive Part ocb dessa utses av 
respektive Part. Beslut i samrådsgruppen kan enbart fattas enhälligt. Samråds
gruppen skall mötas till en början med Iii ta .avstämningar. Efter driftstart av bad
huset ska samrådsmöten hällas en g:ing p e~ halvår med början i maj 2014. 
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12. AVSTÄMNINGSMÖTE 

12. 1 Patterna ska.ll utöver de samrådsmoten söm sker enligt pun~ten ovan, vart femte 

år, riUmat frän Avtalets i~afttiädande, träTfas o~h gå igenom Avtalet, dess mekan

istnet: och utfall för .att stänuna av om detta ger ett skäligt resultat med ut~:,rångs

punktern~ &an· ParteJ;flas ~:iyfte vid Avtalet ingående samt föränd&.gar i c:>mvärlden. 

12~2 De af6i.tsrisker soni under avtalstiden åt förknippade med byggnation och driften 
1W verksamhet i Badanläggningen, och spm kan· innebära att intäkter och/ ellct 
kosrnadet avvlker ftiin de i förv~g betäknade, skall bäti\S av Leverantoren oc:h, inte 

vara föremM för reglering. 

12:3 Eftersom Avtalet omfattar en mycket lång avtalsperiod kan emellertid förhållanden 

i omväi:lden som inte kan betecknas som normala af.fursrisker, och som ligger helt 

'bortpm Pattetoas köntroll eller påvetkan,. kömma att påverka det ekonomiska ut
fallet av Avtalet på ett ~ätt som avViker påtn,gligt från vad Pa.rren1a rimligen kan be
akta när Avtalet tecknas. 

Exetnpel på ~ådana förhällanden är förändringar avseende finansieringsvillkor, pris
'sättning på energi, .klimatförhållanden eller andra fårhållanden som inte reglct'ls av 

mekanismer i Avtalet. Otn sädana förhilllanden uppträder under avtalsförhållandet, 
.är Partema eniga om att då uppta fäthandlingar i lojal anda i syfte att u~ämna 
effektetna därav. 

13. TILLTRÄDE OCH INSYN M.M. 

13.1 Leverantören ät skyldig att orogliende .efter begå1-an bereda Kommunen tillträde till 

Badanläggningen o~h möjlighet till fortlöp,mde insyn i BadanHiggningen under av
talstiden. 

1 å.2 Leverantören skall fortlöpande infortnera Kotntnunen om planerade väsentliga 

förändringar i vcrkf!amhetcn eller ägatsamrnansattning. 

14. LEVERANTÖRENsANSVAR MOT KOMMUNEN 

15. 

15.1 

15.1.1 

Leverantören sitall t f'örhålhmde cill I<onununen, i varje avseende svara för säviii 
Leverantörens egna som anlitad underleverantörs bristande fullgorelse av kont:rnk

tuella åt~anden. Leverantören åtar sig också att hålla Kommunen skadeslös för 
vllrje skada som Levetantören eller av denne anlitad underleverantör mä orsaka 
Kotn1nunen eller tredje man. Leverantörens äta!:,~ande omfattar även de kostnadet 
som Kotntnuneil kan kotnma att ha för .att tillvarata eller bevaka sin .rätt. 

LEVERANTÖRENs ERSÄTTNING FRAN .KOMMUNEN M.M. 

Ersättning 

Levetantören hat från och tned den dag Kommunen skriftligen meddelat Leveran~ 
törcn att Badanläggningen är godkänd oc:h den tagits i. bntk 
(''Oriftsättningsdagen"), rätt till en årlig ersättning fr~r Kotrununen för dess 
nyttjande av Badanlliggningen om 18 900 000 SEK, exklusive moms. Betalning 
skall ske kvartalsvis i förskott med vardera en fjärdedel per kvartal till av 
Leverantören anvisat konto. Första betalning skall erläggas det kVartal di 
Badanläggningen har gödkänts av Kommunen och tagits i bruk. 
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15.1.2 Ersättningens storlek påverkas inte av Leverantörens ~ost.nade.r eller intäkter för 
fullgörande av sina åtagande enligt Avtalet. Leverantören fåt• således behålla alla 
intäkter som komttl.e.r ftan besökare och andt.a !lom nyttjat: Badanlliggnihgen. Sam

tidigt ståt Leverantören riskett för att: Badanläggningen b~t sig ekonomiskt. Den ar
liga ersattningep enligt punkten 15.1.1 är den .enda ersättning som Kommbncn är 
skyldig· a:tt utge till LeYetantöten. 

15.2 ArJig, indexreglering 

Den atliga ~:ittning som KOiumunen ska erlägga enligt punkten 15.1 till Leve
tl<\.PtÖren slci till 50 % indexregiexas med KPI solli ba5. Inde~egleringen baseras på 

KPI i oktober de~ 1\t då Badanläggningen godkänts av Kommunen och tagits i bruk 
(Basårct). I den m!'u1 KP1 för oktober .månad något därpå följande :\t öv<:rstiger 
KPI för Basåret, skall .ett tillägg till grunder::;~ttningen for följande kvartal utgå med 
ett belopp som motsvarar d~ pr<;>centuella ökningen av KPI (avseende 50 % ~v er;. 
sättningen) för oktober månad året före det år ersättningen avser. 

15.3 Indexreglering till följd avförsenad byggstart 

Om den planerade Driftsättningsdagen av Badanläggningen försenas på grund av 

omständigheter hänförliga till de kommunala och statliga beslutsprocesserna 

rörande detaljplan och bygglov för Badanläggningen, vilka ligger utom 

&:verantörens kontroll; sk!\ crs·ättningen 1,1nder punkten 15.1 justeras med 50 % ·av 

fdriindi:ingen i KPI för mars månad ,2014 jämfört med tidpunkten för den faktiska 

Driftsättningsdag~. 

I fall som ovan avses, såsom överklagande av kommunalt planbeslut, .skall den 

tidpunkt vld vilken förseningsvite utgår . enligt punkt 18,2 förskjutas i sllmtna mån 
som den tidsutdräkt som föranleds av försening~n. 

15.4 Leverantörens ihtä.kter 

Leverantören får tillgodogöra ·sig samtlig!l intäkter som B'adanläggningen ·genererar. 

1.5.5 Dröjsmålsränta 

Vid dröjsm:ll med betalningen har Part rätt till dröjsmål:sränta enligt räntclngen: 

16.. MARKNADSFÖRING 

16.1 Kotrununen kan1 efter samråd med Leverantören~ marknadsföra Badanläggningen 

genqm turistinformation, på Kommunens publika hemsida eller på annat satt i den 

omfattning. som Kommunen bedömer skälig och lätnplig. 

1 ~:2 Leverantörens mru:knadsföt;ing av artläggningen skall l vatje avseende uppfylla god 
marknadsf0ringssed. Leverantören fh irtte utan Kommunens skriftlig.t medgivande 
nyttja kommunens vapen i sin ma:tkn!ldsföring. 

17. FORCE MAJEURE 

Om Patts rätta fullgörattde av Avtalet förhindras ellet ~lir oskäligt betungande till 
följd .av otnständlghet utanför hans kontroll s~ll detta utgöra befrielsegrund som 
medför framflyttning av tidpun~ten för prestation oc~1 befrielse från vite osili andra 

11 ~(J 
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pHölj'der. Om Avtalets fullgöranc.le till väsentlig del förhindras för längre tid än tre 
månader på grund av viss ovan .angiven o1115tilndighet (fotce tnajeute) har Part tätt 
öch Motpatt skyldighet att Wcda fö.rbandlinggr om hur den uppkomna sjtuationcn 
ska lösas i fOrhållande till den inträffade force majeure-händelsen, pä bästa sätt och 
i avtalets anda. 

18. KONTRAKTUELLA. PAFÖLJDER 

18.1 Leverantörens ansvar att avhjälpa fel vld ·beslktnlng- före Driftsättnings
dagen 

Leverantören skall på Kommunens begäran omgående och utan dröjsmål avhjälpa 
v.ad ~om i besiktningsprotokoll :~,nt.ecl,mat;s ntgöra fel, brister samt l;illse att övriga 
cavvikclser undanröjs. När dessa avhjälpts skall Kenununen meddela Levcrat1tören 
att Badanläggningen ät: .godkänd. 

18.2 Vite vid försenat färdigstililande-före Drift$ättrUngsdagen 

·skulle Lev~antören inte ha fåi'illgställt Badanläggrtingen, tned godkänt besiktnings
resultat, enligt slutgiltig överenskommen tidplan skall Leverantören på anfordran av 
Kommunen utge dtöjsmålsvlte med 25 000 SEK för vat'je påbörjad vecka som för
flyter fdn och mecl den dag Badanläggningen skulle ha fardigstiillts. Dtöjsmll.lsvltct 

kan utgå undet" högst 12 veckor. 

18.3 Leverantörens ,ansvar att avhjälpa fel- efter Driftsättningsdagen 

Leverantören skall avhjiilpa fel och 11ndta funktionsavvils:el$er som· framtr~d~ 
under drifttiden. Leverantören skall avhjälpa sAdaoa fel eller annan funktions
-avvikelse omgående efter Kommunens e.rintan pm rättelse. Avhjälpande får dock 
med Kotntnunens medgivande upps~jlttas, tex. i avvaktan .På lämplig årstid. 

18.4 Driftsavbro~ red~cering av ersättning m.m. -efter Driftsättningsdagen 

Vid driftsavbtott, annat än vad som sägs i' punkt!!O 8~ i hela eller delar av verk
·satnheten som inte betor på Ko11ltnunen och sotn inte ä.r av ringa omfattning dler 
betydelse för de fötpliktelser som Leverantören har enUgt Avtalet, har KommW1en 

tätt att"t utöver de påföljder som K0rnmunen 1 övrigt kan göra gällande mot Leve
rantören, reducera ersättniogen under punkten 15 till .Lev:erantören med ett belopp 
som står i pr0portion till omfattningen på 1\Vbrottet i verksamheten. En förut~ 
sij:ttning ä.r att reduktionen inte ät oskälig tned hänsyn, till de otnstiinclighetcr som 
otsakat driftsavbrottet. Det ankommet pA.· Leverantören att visa att en reduktion 
$kulle vD,ta oskälig. 

Med dri'ftsavbrott förstås att en eller flera verltsantheter t.ex. modulbasslinger, sim
hall, hygknutrymtnen, inte är tillgängliga fö.r användare under avtalade tider. 

Otn driftavbrottet beror p& Kommunens bristande fullgörelse av sin~ förpliktel~er 
enligt Avtalet har uveramören ritt till et11iitmit1g för sin skac1a. 

18.5 VIte vid hinder:- efter Driftsättningsdagen 

Om det uppkommer hinder, för vilket Leverantören ansvarar, vilket väsentligen in
skdnker Kommunens eller av Ko~unen utpehlde nyttjares .möjlighet att nyttja 
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Badaril~ggningeo, t.ex. pa grund av fel ~Uer ·brister i s'äke.rhets- eller häls'Qskydds
häoseende och bjndret kan förväntas fo.religga: mer än en ,månad och Leverantören 
inte oroglitm-de och senast en mAnad efter Kommunens begäran otn rättelse vidtar 

etfotderliga åtgärder för att undanröja hindret,. skall Leverantören på Kotnm\lnens 
anfordran utge vite med 10 000 SEK for varje påbörjad vecka som förflyter fran 
och med den~ d:\ Leverantö1·en senast skulle ha ~dtagit rättelsen. Dröjsmålsvitet 
kan utga und~ högst 12 veckor. 

18.6 HäVning m.m. 

18,6, 1 Färdigställande av Badanläggninaen 

Om Badatiläggningen inte är fåtdigställd vid den tidpunkt da Kommunen har rii,tt 
till maximalt dröjsmålsvite enligt punkten .t 8.~; bar Kommunen rätt att genom 
skriftligt meddelande till Leveyantören fastatälla en skälig slutlig frist fOr f.-irdigstäl
lande av Badanläggningen och darvid ange att Korrununen har rätt att häva Avtalet, 
om fårdigställande inte sker inom denna frist Fristen fiir ir1te vara kortare än 16 
veckor; Otn fårdigstiillan<;le av 13adanläggrungen inte skett inom den slutliga frist 
som Komnmnen fastställt, har Kotnlliuneti· rätt ·att häva Artalet genom skri'ftligt 

meddelande till Leverantören. Under den ~lutlj~ ft1sten har Kommunen ratt till 
såväl .mä.X.in1alt dröjsmålsvite enligt punkten 18.2, som crsät:thing av Leverantoren 
fqr den ·skada Konununen lider på gron<;l av det försenade fårdigställandet av Bad

anläggningen. Vid hilVJJ.ing av Avtalet har Konununan tätt till ersättning av Leve
rantören för d~n skada Kommunen lider på grund av Leverantörens dröjsmål. 

Se punkt 17 angående Force majuere. 

18.6.2 Hinder efter Driftsättningsdagen 

Kommunen har vidare rätt att häva Avtalet om hinder uppkomtner som väsentli

.gen irisktäriker Konununcos cllet ·av Koll'lttl.uneo utpekade nyttjares möjlighet att 
nyttja· Badanläggningen och Kommunens rätt · till vite enligt punkten 18,5 överstiger 
mer än 12 veckor. 

Se punkt 17 2ngående Force tnajuere. 

18.6.3 Övrigt 

Kommunen har vidare rätt att häva Avtalet otn Leverantören· försätts i konkurs 
eller till 'följd 'll\7 obestånd inte kan fullgöra sina· åtaganden. Denna rätt gäller <;lock ej 
om .annat bolag i samma koncern. som Leverantören, och som upptyller i avtalet 
punkt 22 stäUdn krav, skriftligen garante.rar.avtalf!ts rätta fullgö.rande. 

Part äger därutöver rli.tt att 'säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Part 
bryter mot bestämmelse i Avtalet eller inte fllllgöt sina skyldigheter ~nligt vid var 
tidpunkt giillande {ö.rfnttningar och sådan overttädclse eller bristande fullgötellie är 
av väsentlig betydelse samt full rättelse inte skett inom trettio (30) dagar, efter 
skriftlig Anmaning därom. 

Vad ovan sagts gäller också om part vid .upprepade tillfåUen gör sig skyldig till 
övertradelset eller brister i rätta fullgörandet ~v av!lVet och dessa överträdelser 

sammantaget är av väsentlig betydelse. J11o 
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19. AVTALSTID 

~9.1 Avtalet gäller från den dag det undertecknats av båda Parter och dätefter till och 

med 2044-03-31. 

19;2 Avtalet upphör vid avtalstidens utgång utan föregående uppsägning. 

20. FÖRLÄNGNING AV AVTALET 

20.1 Avtalstiden kan dock; om Parterna träffar skriftlig överenskommelse härom, för

längas i yttetligare maximalt 5 är. 

20.2 Den Part sotn vill .påkalla förliingning av Avtalet skall skriftligen göra en sådan 
framställan till den andra Patten senast 36 månadet innan avtalstidens utgång. Om 
Avtalet sållU1da förläng~. upphör Avtalet att giillå efter förlängningstidens utgång 

utan föregående uppsägning. 

21. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET 

Ändringar i och tillägg till Avtalet skall för att :vara gällande göras i form av skrift
liga tilL~ggsavtal Tilläggsavtal skall för sin giltighet vara undertecknande av behörig 
person frän Kommunen och Leverantören. 

22. ÖVERLATELSE AV AVTALET M.M. 

22; 1 Leverantören f'ar inte ut~ Kommunens skriftliga medgivande överlåta, upplåta 
eller pantsatta rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet; ej heller på annat sätt 

sätta '!Innan i sitt ställe. 

22.2 En förutsättning för att Kommunen skall godta en ny leverantör är att denne klarar 
de kvalificeringskrav sotn Kommun<m uppställt i kvilificeringskraven, att Avtalet 
inte i väsendigt avseende ändras till följd av leverantörsbytet samt att leverantöts
bytet i övrigt kan godtas med hänsyn till vid var tidpunkt gällande regler och sätts
praxis. 

22,3 Leverantören skall dock äga rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Av
talet till annat bolag C Koncern bolaget") som ingår i· samma koncern som Leve
rantören, do.c.k skall Leverantoren därvid gentemot Kofilinunert garantera Kon
cernbolagets .ciitta fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. 

22.4 Förändringar i det direkta ellf!r indirekta ~~det i Leve.tantöten. som är av 
betydelse för l{ontrollen över Leverantören f'at endast ske om KommWlen 

skriftligen lätn11at sitt samtycke dättill. K<:>nununen skall skynds~t lämna sådant 
samtycke om 

i) en ny ägare uppfyller de kvalifikationskrav som Kommunen uppstillit .i: 
kvalificeringsfasen, och 

ii) att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 §§ LOU inte föreligger beträffande 
denne, 

22.5 Levetantören åtar sig att ej anlita underleverantörer som underlåtit att till fullo be" 
tala i lag för~skrivna skatter och avgifter eller som pl annat sätt gjort sig skyldiga till 
allvarliga fel i yrkesutövningen. 

11 
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23. MEDDELANDEN 

Varje meddelande eller påkallande enligt Avtalet skall av Patt översändas till den 

andte Parten pi\ sätt som ,anges i denna punkt uch till d.en ~dress som angivits ovan 

(eller till den adress som Part sena,re skr(ftligen meddelat den andre Pil!ten, med 

iakttagande av bestlimmdsettla i denna punkt). Sli.9Ant meddelande skall anses ha 

kommit mottagaren tillbanda 

a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; eller 

b) om avsänt med brev; tte (3) dagar efter avlämnande för postbefordtM. 

24. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

Skulle nllgon bestiitn1tlelse i Avtalet (eller del .dätav) vara ogiltig, skall detta inte 

innebåta att Avtalet eller bestiitnmelsen i sin helhet är ogiltigt. Ist:allet skall, i den 
mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts rä,ttigheter eller skyldigheter enligt Av

talet, skatig jämkrting ske i Avtalet. 

25. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar i och t:illligg till Avtid.et skall för att vara gällande gör~ts i form av skrif~
lig~ tilläggsavtal. Tilläggsavtal skall för att vara gällande vara behörigen underteck

nat av vardera Part. 

26. PASSIVITET 

Parts underlåtenhet att utnyt~a nigon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att

påtala v.iS~t förhållande hänfödigt till Avtalet skall inte innebära att Part frånfallit sin 

rätt i såcbnt avseende. 

27. FASTJGHETSFRAGOR M.M. 

27. 1 Kotntnunen har genom avtal den 5 tnaj 2010· förvärvat del av fastigheten 

Ängelliolm Lasarettet 1 (''Området") av Hälsöst!lden, bilaga l. Syftet med 

Kc>tnmunens förvärv är att vidareöverlåta Området till·den leverantör som tilld~lats 
kontra~t i d~t upphandijngsförfarande som m,1 lett fram till Avtalet Konununen 

har ho_s Lantmäterimyndigheten ansökt om att Otntådet skall avstyckas till en 

separat registetfastighet. Lantmäterimyndigheten har ännu inte beslutat i ärendet. 

Partema är införstådda med att den slutliga utbredningen och arealen a,vseende den 

nyskapade fa!itigheten är beroende av beslut om detaljplan~ byggnadens slutliga 

inplacering,. parkeringslösning samt placering av in~ och utfart. 

27.2 Fot Onu:~det gäller vid tidpunkten för ingåendet av detta Avtal en stadsplan med 

beteckningen Bl, upprattad den 1 m:1-j 1949, ful~d den 1 september 1949 samt 

antagen den 29 december 1949 av korrtm~tionsdepattementet, med der 

pla.tuniissiga ~daniålet ·~Mark fot allinänt ändamål/sjukhusändatru\1". 
Iansptäktagande av Området föt Badanläggningen och dänned ~ammanhängande 
funktiouer har bcuubtts förutsätta en ·plartändting. Konununen har sålunda inlett 

ett planfötfarande, syftande till att åstadkomma nödvändiga förändringar av 

plansit:uatl0P,~O. ;t::i Q 
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27.3 Parterna är införstadda med att den. närmare tidpunkten då en ny detaljplan antagits 

och vunnit laga kraft, för närvarande inte kan förutsägas. Parterna ät dätför också 
införstådda med att den tidpunkt då Badanläggningen, enligt Levetantörens tidplan, 
skall vara fiit:digställd, av Leverantören kan komtna att förskjutas i sådan mån som 

motsvarar en eventuell senareläggning av detaljplanens lagakraftvinnande. 

28. 

28.1 Partema är vidare överens om att Leverantören, omedelbart efter den tidpunkt då 

beslut om avstyckning av Området vunnit laga kraft, skall förvärva den sålunda 
bildade fastigheten. Förvärvet skall ske till sanuna villkor som finns i kommunens 
köpekontrakt, oaktat att den nybildade fastigheten kan karruna att erhålla en något 

anhan utbredning och areal än vad som ursprungligen antagits. 

28.2 I fastighetsbildningen skapas rättighet för infartsväg i form av skaft eller servitut 

och dessutom skapas en gemensamhetsanläggning för det parkeringshus som krävs 
för att tillgodose badanläggningen och Hälsostadens parkeringsbehov. 

Leverantören är informerad om att parkeringsutredning och förprojektering bör 

ligga som underlag då gemensamhetsanläggningen tillskapas. 

28.3 Avtalets giltighet och bestånd är villkorat av att Leverantören fullgör sitt förvärv av 

dert registerfastighet som bildats genotn avstyckning av Området 

29. TVIST M.M. 

Tvist mellan Partema i anledning av Avtalet skall i första hand avgöras i förhand

ling tnellan Parterna, därefter avgeras i svensk alltnärt domstol med tillämpning av 
svensk rätt. 

Avtalet bar upprättats i två likalydande, av vilka Partema erhållitvar sitt 

Ångelholni 2011-10-21 Göteborg 2011-10:-21 

För Kotntnunep. För Leverantören e.... '"1 t. f J/ ... ,. k t 

LX~~~ 
AsaHerbst 

Bilagor: 

1. Avtal mellan Hälsostadert Angelholm AB och Ängelholms kommun den 5 maj 201 O 
om förvärv av del a v fastigheten Ängelholm Lasarettet 1, Bilaga·l . 

2. Förfr~gn:ingsunde.tlag irtklusive inbjudan att lämna. anbud samt tillhörande bilagor, 
Bilaga 2. 

3. Anbud med kompletteringat samt upprättad tidplan, Bilaga 3. 
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FULLMAKT 

för Joakim Ollen, 521202-4359, att underteckna avtal mellan Kunskapsporten AB och 
Ängelholms kommun avseende projektering, byggnation, finansiering, ägande och drift av 
badanläggning, med tillhörande bilagor. ' 

Joakim Ollen befullmäktigas också att ingå avtal om entreprenad avseende nämnda projekt 
och därtill hörande rättshandlingar. 

GOteborg den 20 oktober 2011 

Erik Selin 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 68 Dnr. KS 2018/448 NOS 2019/205

Svar på motion från Eva Kullenberg (L) angående att 
utreda kommunala respektive entreprenaddrivna 
vårdboenden vad gäller kvalitet och kostnad för 
kommunen

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom ( L) har inkommit med en motion om att utreda 
den årliga kostnaden om Solhaga, Munka ljungbygården, Kvarnliden, Åsbytorp och 
Viktoriagården lades ut på entreprenad.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat motionen den 21 januari 2020,

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Motion daterad 2018-05-27
Sammanträdesprotokoll KS 2018/448 §124, Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till kommunstyrelsen
Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms
kommun, KS 2019/328
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-12-05
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, daterat 2020-02-21

Yrkanden 
Eric Sahlvall (L) yrkar att motionen ska anses besvarad, Hannes Pettersson (M), 
Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) instämmer

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 55 Dnr. KS 2018/448 NOS 2019/205

Svar på motion från Eva Kullenberg (L) angående att 
utreda kommunala respektive entreprenaddrivna 
vårdboenden vad gäller kvalitet och kostnad för 
kommunen

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom ( L) har inkommit med en motion om att utreda 
den årliga kostnaden om Solhaga, Munka ljungbygården, Kvarnliden, Åsbytorp och 
Viktoriagården lades ut på entreprenad.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat motionen den 21 januari 2020,

Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-05-27
Sammanträdesprotokoll KS 2018/448 §124, Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till kommunstyrelsen
Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms
kommun, KS 2019/328
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-12-05
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, daterat 2020-02-21

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2020-02-21

 

KS 2018/448

Annat diarienummer
NOS 2019/205

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm   
0431–870 00   
info@engelholm.se   
engelholm.se

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

 

Svar på motion om att utreda kostnaden för att lägga ut 
vårdboenden och demensboenden på entrepenad

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom ( L) har inkommit med en motion om att utreda den
årliga kostnaden om Solhaga, Munka ljungbygården, Kvarnliden, Åsbytorp och Viktoriagården
lades ut på entreprenad.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat motionen den 21 januari 2020,
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-05-27
Sammanträdesprotokoll KS 2018/448 §124, Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till kommunstyrelsen
Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms
kommun, KS 2019/328
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-12-05
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, daterat 2020-02-21

Utredning
I motionen föreslås att kommunen utreder vad den årliga kostnaden skulle bli i jämförelse
med dagens kostnad om Solhaga, Munka Ljungbygården, Kvarnliden, Karlsgården, Åsbytorp
och viktoriagården lades ut på entreprenad.

Av huvuduppdrag Hälsa utredning framgår att beräkning av kostnaderna på det sättet som 
motionärerna önskar är komplicerat. Faktorer i detta är en stor variation i de anbud som tidigare har 
lämnats, att boenden belägna centralt i Ängelholm är mer attraktiva än utanför centralorten. 
Storleken på kommunens kvarstående kostnader är också en osäker faktor i ett sådant scenario.

Vidare finns ett uppdrag från kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 om att utreda ett införande av 
LOV där analys av vad det kostar att driva boenden i entrepenadform ingår.

Med hänsyn till ovanstående föreslås att motionen avslås.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2020-02-21

 

KS 2018/448

Annat diarienummer
NOS 2019/205

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm   
0431–870 00   
info@engelholm.se   
engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Henrik Sandén Filippa Kurdve
Planeringschef Tf chef huvuduppdrag Hälsa

Beslutet expedieras till:
Motionärerna 



Motion 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2018 -05- 2 3 

Dnr ............................... . 

Till Kommunfullmäktige i Ängelholm 

Liberalerna 

Utred de kommunala respektive entreprenaddrivna vårdboenden vad gäller 
kvalitet och kostnad för kommunen. 

Ängelholms kommuns budget för sociala verksamheter har ständigt dragits med 
underskott på ca 17 miljoner mot budget. Det är alltid svårt att budgetera för 
sociala utgifter. Trots flera skattehöjningar de senaste åren kvarstår underskotten. 
Med detta som bakgrund kan det vara på sin plats att titta över de olika områden 
inom vård och omsorg och se om det går att göra på annat sätt. l grunden handlar 
det om att ta ansvar för varje skattekrona som våra medborgare betalar. 

En jämförelse mellan nuvarande vårdboenden och demensboenden för äldre som 
finns på entreprenad, med de som finns i kommunal regi visar att det är en icke 
oväsentlig kostnads skillnad. De kommunala är mer än 1 O miljoner kronor dyrare att 
driva. Jämförelsen är gjord utifrån nuvarande avtal med entreprenörer och vårdpris 
per dygn, med det vårdpris per dygn som gäller för de kommunala. Detta ger ett 
betydligt lägre snittpris per vårddygn för de entreprenaddrivna vårdboendena. 

En viktig faktor vis sådan jämförelse är kvaliten, hur den upplevs av de boende. 
Med Socialstyrelsens brukarundersökning för 2017 som bas, kan man konstatera att 
skillnaden mellan de entreprenaddrivna boende och kommunala var ca 3% högre 
för de kommunala, vilket kan vara en felmarginal, då alla kommunala inte deltog i 
undersökningen. 

Det är viktigt att kvaliten på de olika boenden är den bästa möjliga och får inte 
äventyras. Vi är övertygade om att Ängelholms kommun kan få vård och 
demensboenden av bästa kvalitet samtidigt som det finns en väsentlig besparingar 
göra genom att fler boenden drivs på entreprenad. 



Liberalerna föreslår därför 

Att kommunen utreder vad den årliga kostnaden skulle bli i jämförelse med dagens 
kostnad om Solhaga, Munka Ljungbygården, Kvarn/iden, Karlsgården, Asbytorp och 
Viktoriagården lades ut på entreprenad. 
Villans vårdboende och Kungshaga skall kvarstå i Kommunal regi. 

Ängelholm, den 27 maj 2018 

Eva Kullenberg 
Charlotte Engblom 

(_~V\q~~ \ 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2019-10-10

 

KS 2019/328

 

Annat diarienummer
Annat diarienummer

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

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

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Kommunstyrelsen ordförande
 Robin Holmberg
 0431-870 00
 Robin.Holmberg@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda 
boenden i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
De flesta av kommunens särskilda boenden är uppförda under 1960- respektive 1990-talet. 
För att möta dagens arbetsmiljö- och säkerhetskrav behöver flera av kommunens boenden 
renoveras.

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag daterat den 10 oktober 2019
Protokollsutdrag KSAU den 2 oktober 2019, § 119
Tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2019
Planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun 
Framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022, antagen i kommunfullmäktige den 25 
mars 2019
PM – Politisk inriktning för utveckling av Ängelholms kommuns äldreomsorg, daterat den 13 
maj 2019

Utredning
En utredning presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019. Detta 
ordförandeförslag innehåller förändringar på följande punkter:

 renoveringsplanen tidigareläggs
 de första evakueringsboendeplatserna ska handlas upp av extern utförare eller köpas 

genom befintligt ramavtal

Samtidigt är det den blågröna majoritetens vilja att ett nytt särskilt boende på Fridhem ska 
byggas och drivas i extern regi. Innan det kan fattas ett beslut i den frågan behöver vissa 
frågetecken redas ut gällande bland annat markanvisning och upphandling. Därför föreslås att 
denna specifika fråga lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare beredning.

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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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/ 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Planering av renoveringar av särskilda boenden i Ängelholms kommun, med 
följande justeringar:
 renoveringsplanen tidigareläggs att starta med första evakuering under 2020.
 de evakueringsboendeplatser som krävs för att genomföra renoveringsplanen ska 

tillförsäkras genom att i första hand handlas upp av extern utförare, i andra hand 
inom ramen för befintligt ramavtal,

att uppdra åt kommundirektören att inarbeta planering av renoveringar av särskilda 
boenden i Lokalresursplanen,

att notera att dialog pågår med räddningstjänsten angående behovet av 
brandskyddsåtgärder på vissa boenden,

att uppdra åt kommunstyrelsen arbetsutskott att lämna ett förslag på upplägg för 
byggnation och drift av särskilt boende på Fridhem i privat regi.

att uppdra åt Nämnden för omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka 
särskilda boenden i kommunen som:
 har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut, 
 kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
 det är aktuellt att avveckla.

Uppdraget ska återrapporteras senast januari 2021, med delrapport i april 2020 
avseende Åsbytorp, Karlsgården och Kungshamn.

att uppdraget att utreda ett införande av Lag om valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende 
i Ängelholms kommun ska återrapporteras senast oktober 2020.

_____

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

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 2020-01-21

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOS § 5                  Dnr   NOS 2019/205  

Svar på Motion att utreda vad den årliga kostnaden skulle bli i 
jämförelse med dagens kostnad om Solhaga, Munka 
Ljungbygården, Kvarnliden, Karlsgården, Åsbytorp och 
Viktoriagården lades ut på entreprenad.

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom (L) har inkommit med en motion om att utreda den 
årliga kostnaden om Solhaga, Munka ljungbygården, Kvarnliden, Åsbytorp och Viktoriagården 
lades ut på entreprenad.

Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-05-27
Sammanträdesprotokoll KS 2018/448 §124, Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till kommunstyrelsen 
Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms 
kommun, KS 2019/328
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-12-05

Yrkanden 
Sonny Rosén (L) yrkar bifall till förslag till beslut. Ann Hörnebrant Sturesson (C) instämmer i 
yrkandet. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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NOS 2019/205

 

 

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

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

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Planeringschef
 Ulrika Wattman
 0431-46 91 49
 ulrika.wattman@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

 

Svar på motion att utreda vad den årliga kostnaden skulle bli i 
jämförelse med dagens kostnad om Solhaga, Munka 
Ljungbygården, Kvarnliden, Karlsgården, Åsbytorp och 
Viktoriagården lades ut på entreprenad.

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom ( L) har inkommit med en motion om att utreda den 
årliga kostnaden om Solhaga, Munka ljungbygården, Kvarnliden, Åsbytorp och Viktoriagården 
lades ut på entreprenad.

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-05-27
Sammanträdesprotokoll KS 2018/448 §124, Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till kommunstyrelsen 
Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms 
kommun, KS 2019/328
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-12-05

Utredning
I motionen föreslås att kommunen utreder vad den årliga kostnaden skulle bli i jämförelse 
med dagens kostnad om Solhaga, Munka Ljungbygården, Kvarnliden, Karlsgården, Åsbytorp 
och viktoriagården lades ut på entreprenad.

Kommunen har lång erfarenhet av att upphandla drift av särskilda boenden. Över tid kan 
konstateras att antalet lämnade anbud varierar stort, dels utifrån vilket boende som är aktuellt 
för upphandling men även utifrån boendets geografiska placering. Särskilda boenden med 
central geografisk placering är mer intressanta för leverantörerna att lämna anbud på i 
förhållande till de särskilda boenden som är geografiskt placerade utanför centralorten. 

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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Dygnspriset på lämnade anbud varierar stort, dels från samma leverantör från en upphandling 
till en annan, men även leverantörerna emellan. Andra faktorer som också behöver tas i 
beaktan i samband med att privat drift utökas, är ökade kostnader för kommunen i form av 
kontrollfunktioner, eftersom kommunen är yttersta huvudman. Likaså kan kommunen komma 
att stå med en övertalighet av enhetschefer och viss legitimerad personal, då dessa inte är 
självklara yrkeskategorier som omfattas i en verksamhetsövergång.

Det är komplicerat att räkna på vad den faktiska kostnaden skulle komma att bli genom att 
lägga ut nämnda särskilda boenden på entreprenad. Det kommer att krävas ett omfattande 
utredningsarbete för att kunna presentera tillförlitliga ekonomiska underlag med utökning av 
entreprenaddriven drift enligt motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-16 § 185, att uppdra att utreda ett införande av Lag om 
valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende i Ängelholms kommun. Uppdraget ska 
återrapporteras senast i oktober 2020. I utredningsarbetet för ett införande av LOV kommer 
analys av kostnader för entreprenaddriven drift att ingå.

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

att anse motionen besvarad
_____

Filippa Kurdve Ulrika Wattman
TF Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 134                  Dnr   KS 2018/448

Motion från Eva Kullenberg (L) angående att utreda kommunala 
respektive entreprenaddrivna vårdboenden vad gäller kvalitet och 
kostnad för kommunen

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) har inkommit med en motion angående att utreda kommunala respektive 
entreprenaddrivna vårdboenden vad gäller kvalitet och kostnad för kommunen. 

Beslutsunderlag
Motion från Eva Kullenberg (L), inkommen den 23 maj 2018. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Planeringschef Hälsa



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 69 Dnr. KS 2018/211, NOS 2019/175

Svar på motion från Jim Brithén m.fl. (EP) angående 
införande av ett "äldrepolitiskt program" i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m.fl. har lämnat en motion om att införa ett ”Äldrepolitiskt program” i
Ängelholms kommun.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet den 21 januari 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Motion angående införande av Äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun
daterad 2018-02-26
Beslut KF § 48 2018-02-26, Dnr KS 2018/211
Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun – Kommunfullmäktiges beredning för
omsorg KF 2015/60
Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg KF 2015/60, 2017-02-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ängelholms kommun KF 2018/497
Boendemiljö och livskvalitet – slutrapport KF 2016/43
Strategi för trygg och säker kommun, KS 2016/41
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-11-24
Tjänsteutlåtande från Nämndkansliet, daterat 2020-02-21

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen

Liss Böcker yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut.

Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad samt yrkar att lämna en 
protokollsanteckning. Ola Carlsson (M), Eric Sahlvall (L) instämmer. Johan Wifralius (SD) 
instämmer samt yrkar att lämna en protokollsanteckning.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång och omröstning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om man bifaller arbetsutskottets förslag till beslut, 
yrkandet om bifall till motionen eller yrkandet om att anse motionen besvarad.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet anser motionen ska anses 
besvarad.

Omröstning begärs.

Omröstning motförslag:

Ordföranden anger att ja-röst är för bifall till motionen samt att nej-röst är bifall 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Med röstsiffrorna, 3 ja, 2 nej och 8 avstår utses bifall till motion till motförslag till 
huvudvoteringen

Huvudomröstning:

Ordföranden anger att ja-röst är för att anse motionen besvarad och nej-röst är bifall till 
motionen

Med röstsiffrorna 9 ja, 3 nej och 1 avstår beslutar kommunstyrelsen att motionen ska anses 
besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

Reservation
Lars Nyander (S) och Åsa Larsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Bifall till 
motionen.

Socialdemokraterna är positiva till att Ängelholms kommun tar ett större ansvar gällande 
våra äldre i kommunen. Vi anser därför att införandet av ett äldrepolitiskt program i 
kommunen skulle gynna våra äldre.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Linda Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
Ett gediget arbete har lagts ner av beredningarna för att arbeta fram bl. a dokumenten 
Framtidens äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalité, Strategi för trygg och säker 
kommun. Vi vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja att dessa dokument 
publiceras lättillgängligt på kommunens hemsida”

Johan Wifralius (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna finner att motionen har ett lovvärt syfte, men också att den går i linje 
med kommunens pågående arbete i samma riktning. Därför menar vi att motionen borde 
ha ansetts besvarad, liksom föreslogs av nämnden för Omsorg och Stöd. Vi samtycker 
också med nämndens slutsats att beredningarnas tidigare dokument som Framtidens 
äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalitet och Strategi för trygg och säker kommun, borde 
synliggöras på kommunens hemsida.

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 56 Dnr. KS 2018/211,  NOS 2019/175

Svar på motion från Jim Brithén m.fl. (EP) angående 
införande av ett "äldrepolitiskt program" i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m.fl. har lämnat en motion om att införa ett ”Äldrepolitiskt program” i
Ängelholms kommun.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet den 21 januari 2020.

Beslutsunderlag
Motion angående införande av Äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun
daterad 2018-02-26
Beslut KF § 48 2018-02-26, Dnr KS 2018/211
Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun – Kommunfullmäktiges beredning för
omsorg KF 2015/60
Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg KF 2015/60, 2017-02-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ängelholms kommun KF 2018/497
Boendemiljö och livskvalitet – slutrapport KF 2016/43
Strategi för trygg och säker kommun, KS 2016/41
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-11-24
Tjänsteutlåtande från Nämndkansliet, daterat 2020-02-21

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.

Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget om att avslå motionen.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad samt anhåller om få lov att 
lämna en protokollsanteckning

Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad samt anhåller om få lov att 
lämna en protokollsanteckning



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels avslag till motionen och 
dels till att anse motionen besvarad.

Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Omröstning begärs.

Omröstning motförslag
För att få fram motförslag till omröstningen ställer ordföranden proposition på yrkandet 
om att bifalla motionen resp. yrkandet om att avslå motionen. Ordföranden finner att 
yrkandet om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begärs.

Ledamot som vill att avslag till motionen ska vara motförslag röstar ja och ledamot som vill 
att bifall till motionen röstar nej.

JA-röster: Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Liss Böcker (C)
NEJ-röst Lars Nyander (S)
AVSTÅR: Ola Carlsson (M)

Således har utskottet beslutat att avslag till motionen ska utgöra motförslag i voteringen.

Huvudomröstning

Den som vill avslå motionen röstar JA och den som vill anse motionen besvarad röstar 
NEJ

JA-röster: Liss Böcker (C), Ola Carlsson (M)
NEJ-röst Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD),
AVSTÅR: Lars Nyander (S)

Omröstningen utfaller med 2 ja-röster, 2 nej-röster och 1 som avstår. Med ordförandens 
utslagsröst avslås motionen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt yrkande som avslagits, reserverar sig Lars Nyander (S).

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna finner att motionen har ett lovvärt syfte, men också att den går i linje 
med kommunens pågående arbete i samma riktning. Därför menar vi att motionen borde 
ha ansetts besvarad, liksom föreslogs av nämnden för Omsorg och Stöd. Vi samtycker 
också med nämndens slutsats att beredningarnas tidigare dokument som Framtidens 
äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalitet och Strategi för trygg och säker kommun, borde 
synliggöras på kommunens hemsida.

Linda Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Ett gediget arbete har lagts ner av beredningarna för att arbeta fram bl. a dokumenten 
Framtidens äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalité, Strategi för trygg och säker 
kommun. Vi vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja att dessa dokument 
publiceras lättillgängligt på kommunens hemsida”

Beslutet ska expedieras till
Motionärerna



TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Diarienummer
2020-02-21

 

KS 2018/211

Annat diarienummer
NOS 2019/175

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm   
0431–870 00   
info@engelholm.se   
engelholm.se

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

 

Svar på motion från Jim Brithén (EP) m fl om att införa ett 
äldrepolitiskt program

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m.fl. har lämnat en motion om att införa ett ”Äldrepolitiskt program” i
Ängelholms kommun.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet den 21 januari 2020.

Beslutsunderlag 
Motion angående införande av Äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun
daterad 2018-02-26
Beslut KF § 48 2018-02-26, Dnr KS 2018/211
Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun – Kommunfullmäktiges beredning för
omsorg KF 2015/60
Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg KF 2015/60, 2017-02-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ängelholms kommun KF 2018/497
Boendemiljö och livskvalitet – slutrapport KF 2016/43
Strategi för trygg och säker kommun, KS 2016/41
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-11-24
Tjänsteutlåtande från Nämndkansliet, daterat 2020-02-21

Utredning
I motionen föreslås att ett ”Äldrepolitiskt program” införs för invånare som uppnått 65 års
ålder och att samråd ska ske med pensionärsorganisationerna vid framtagandet. Enligt
motionsställaren är syftet med ett ”Äldrepolitiskt program” att säkerställa att de äldres behov
och intressen tas tillvara samt att delaktighet och möjlighet till inflytande beaktas i verksamheter och 
planering.

Beredningsuppdragen om ”strategi för framtidens äldreomsorg” samt ”strategi för trygg och säker 
kommun” samt slutrapport ”boendemiljö och livskvalitet” bedöms kunna likställas med det som 
motionären efterfrågar. Berörda pensionärsorganisationer har också varit involverade i arbetet

Med hänsyn till ovanstående föreslås att motionen avslås.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
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KS 2018/211

Annat diarienummer
NOS 2019/175

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm   
0431–870 00   
info@engelholm.se   
engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Henrik Sandén Filippa Kurdve
Planeringschef Tf chef Hälsa

Beslutet expedieras till:
Motionärerna



EngelholmsPartiet ;::::; = 
Människan i fokus • Sida 1 (l) 

Motion angående införande av "Äidrepolitiskt program" i 
Ängelholms Kommun" 

I Ängelholms kommun finns det drygt 10.000 invånare som uppnått 
åldern 65 år. Därför anser EngelholmsPartiet att ett" Äldrepolitiskt 
program" skall införas för dessa invånare. 

I ett antal kommuner har det redan införts ett "Äldrepolitiskt program". 

Syftet med ett införande av ett" Äldrepolitiskt program" är att 
säkerställa att äldres behov och intressen tillvaratas samt att 
delaktighet och möjlighet till inflytande beaktas i verksamheter 
och planering. 

Detta är en förutsättning för att tillgodose den äldre befolkningens 
möjligheter till ett meningsfullt liv. 

Exempel på vad ett "Äidrepolitiskt program" bör innehålla är bland annat: 

• samhällsplanering. 
• tillgänglighet. 
• boendefrågor, såväl i ordinärt som särskilt boende. 
• kollektivtrafik. 
• kultur och fritid 
• medborgerligt deltagande och inflytande. 
• kommunikation och teknik. 
• omsorg, vård och service. 

Med anledning av ovanstående yrkar EngelholmsPartiet därför: 

att Ängelholms kommun snarast inför ett "Äidrepolitiskt program" för 
invånare som uppnått 65 års ålder. 

att samråd tas med pensionärsorganisationerna innan fastställande. 

Ängelholm 2018-02-26 

För EngelholmsPartiet: 

~-~---
Fre~~t~r~åi~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

201a -oz- 2 6 

Dnr .................. ............. . 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-21

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOS § 4                  Dnr   NOS 2019/175  

Svar på motion från Jim Brithén m fl EP angående införande av ett 
äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m.fl. har lämnat en motion om att införa ett ”Äldrepolitiskt program” i 
Ängelholms kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen/huvuduppdrag Hälsa.

Beslutsunderlag
Motion angående införande av Äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun 
daterad 2018-02-26
Beslut KF § 48 2018-02-26,  Dnr KS 2018/211 
Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun – Kommunfullmäktiges beredning för 
omsorg KF 2015/60 
Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg KF 2015/60, 2017-02-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ängelholms kommun KF 2018/497
Boendemiljö och livskvalitet – slutrapport KF 2016/43
Strategi för trygg och säker kommun, KS 2016/41
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-11-24

Yrkanden 
Katarina Nilsson (KD) yrkar att beredningarnas tidigare dokument som Framtidens 
äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalité och strategi för trygg och säker kommun publiceras 
lättillgängligt på kommunens hemsida. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att  anse motionen besvarad, samt

att beredningarnas tidigare dokument som Framtidens äldreomsorg, Boendemiljö och 
livskvalité och Strategi för trygg och säker kommun publiceras lättillgängligt på 
kommunens hemsida. 

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-21

Nämnden för omsorg och stöd

Just. sign. Utdragsbestyrkande

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

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

Planeringschef 
Ulrika Wattman
0431-87 000
Ulrika.wattman@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

Svar på motion från Jim Brithén (EP) m.fl. om att införa 
”Äldrepolitiskt program” i Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m.fl. har lämnat en motion om att införa ett ”Äldrepolitiskt program” i 
Ängelholms kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen/huvuduppdrag Hälsa.

Beslutsunderlag 
Motion angående införande av Äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun 
daterad 2018-02-26
Beslut KF § 48 2018-02-26,  Dnr KS 2018/211 
Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun – Kommunfullmäktiges beredning för 
omsorg KF 2015/60 
Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg KF 2015/60, 2017-02-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ängelholms kommun KF 2018/497
Boendemiljö och livskvalitet – slutrapport KF 2016/43
Strategi för trygg och säker kommun, KS 2016/41
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2019-11-24

Utredning
I motionen föreslås att ett ”Äldrepolitiskt program” införs för invånare som uppnått 65 års 
ålder och att samråd ska ske med pensionärsorganisationerna vid framtagandet. Enligt 
motionsställaren är syftet med ett ”Äldrepolitiskt program” att säkerställa att de äldres behov 
och intressen tas tillvara samt att delaktighet och möjlighet till inflytande beaktas i 
verksamheter och planering. 

Uppdrag 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015 §18, att ge beredningen för omsorg  i 
uppdrag att ta fram en strategi för äldreomsorgen. Detta med syfte att klara framtida behov 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Diarienummer
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  NOS 
2019/175   

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

men även för att ta fram målsättning för äldres livskvalitet. Beredningens arbete mynnade ut i 
två separata handlingar;

 Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun, som beskriver hur beredningen 
arbetat med sitt uppdrag och

 Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg, som fungerade som en 
vägvisare för utarbetandet av äldreplan för framtidens äldreomsorg i Ängelholms 
kommun.

Strategin innehåller sex strategiska fokusområden med målsättningen ”LEV STÄRKT – 
HELA LIVET”.

I uppdraget från Kommunfullmäktige gjordes avgränsningar utifrån trygghet och boende, där 
separata uppdrag tilldelades beredningen för samhällsutveckling och beredningen för omsorg. 
Uppdragen mynnade ut i ”Strategi för trygg och säker kommun samt i slutrapport – 
”Boendemiljö och livskvalitet”.

I framtagandet av de olika strategierna och i slutrapporten har medborgardialoger och 
fokusgrupper genomförts. Såväl det kommunala pensionärsrådet som enskilda 
pensionärsföreningar har deltagit. Det kommunala pensionärsrådet ska fungera som ett 
referensorgan för överläggning och eller samråd före beslut i äldreomsorgsfrågor samt som en 
ömsesidig informationskanal mellan kommunen och företrädare för 
pensionärsorganisationerna inom kommunen. 

Huvuduppdrag Hälsas bedömning
Beredningarnas tidigare omfattande arbete med; ”strategi för framtidens äldreomsorg” och 
”strategi för trygg och säker kommun” samt slutrapport ”Boendemiljö och livskvalitet”, kan 
likställas med ett ”Äldrepolitiskt program”. I utredningsarbetet har bland annat det 
kommunala pensionärsrådet tillsammans med pensionärsorganisationerna varit delaktiga och 
haft inflytande. De äldres behov och intressen har tagits tillvara. 

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att  anse motionen besvarad

_____
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Filippa Kurdve Ulrika Wattman
Tf Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Framtidens äldreomsorg i Ängelholms 
kommun

Kommunfullmäktiges beredning för omsorg
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1 Sammanfattning

LEV STÄRKT – HELA LIVET

Beredningen omsorg, väljer att redovisa sitt resultat i två separata handlingar. Den första 
handlingen är en rapport som beskriver hur beredningen arbetat under 2015, inkl. 
omvärldsbevakning, medborgardialoger och analys av andra kommuners äldreomsorg. Den 
andra handlingen är en strategi, som är avsedd att fungera som en vägvisare för 
utarbetandet av en äldreplan för framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun. 

Framtidens äldreomsorg skall i första hand fokusera på att ge nästa generations äldre, 
ytterligare två friska år i livet. Det för att intensifiera arbetet i Ängelholms kommun med att 
nå Europeiska unionens folkhälsomål för äldre; ” Målet är att ge EU:s befolkning 
ytterligare två friska levnadsår till år 2020”

Äldreperspektivet måste förstärkas i allt strategiskt arbete inom Ängelholms kommun, det 
gäller övergripande planer, framtidsvisioner, policys, översiktsplan samt samarbetsavtal 
med andra huvudmän. 

Beredningen anser att framtidens äldreomsorg måste utveckla det sociala innehållet i de 
äldres vardag, som ett viktigt komplement till dagens verksamhet som domineras av att 
tillgodose de äldres omsorgsbehov. All verksamhet måste i grunden bygga på ett 
förhållningsätt, där det friska är överordnat. Vardagsrehabilitering som syftar till att ge äldre 
förmågan att klara sig själva, ska utgöra ramen i utformningen av de insatser som 
kommunens och sjukvårdens verksamheter levererar till kommuninvånarna. 

Den medicinska utvecklingen kommer att göra det möjligt för flera äldre att kunna leva 
kvar i hemmet, längre än idag. Det kommer i sin tur att ställa högre krav på kompetens hos 
de medarbetare som skall jobba i framtidens äldreomsorg. Allt kortare sjukhusvistelser i 
kombination med tekniska innovationer som möjliggör mer vård i hemmet, kommer att 
leda till ett utökat ansvar för den kommunala sektorn de närmaste åren. Det finns således 
ett framtida behov av att utveckla nya samarbetsformer mellan de huvudmän som ansvarar 
för kommuninvånarnas hälso- och sjukvård. 

Ensamhet bedöms vara ett av de stora folkhälsoproblemen bland den äldre befolkningen, 
beredningen anser därför att man bör arbeta mer preventivt i syfte att motverka isolering 
bland äldre. Det genom utökat stöd till anhöriga, uppsökande verksamhet, bättre 
informationskanaler, bättre fysisk tillgänglighet samt mer stimulans och stöd till det civila 
samhället/föreningslivet.

De äldre skall känna tillit till välfärden. Det kan uppnås bl.a. genom förbättrad tillgänglighet 
till vården och större möjligheter att kunna påverka den egna vardagen.

Beredningen har också reflekterat över faktorer som kan attrahera framtida medarbetare till 
äldreomsorgen. Attraktiva arbetsplatser där man stimulerar till utveckling och ett 
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närvarande ledarskap. Utifrån de studiebesök beredningen genomfört, så framkommer det 
att skillnaden mellan bra och mindre bra äldreboenden, är personalens kompetens och 
engagemang i kombination med bra ledarskap samt möjligheterna att kunna påverka 
innehållet i verksamheten genom långtgående delegation till den enskilda arbetsplatsen.
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2 Beredningens uppdrag

2.1 Uppdraget

Att utarbeta en strategi för att klara äldres framtida behov i äldreomsorgen, inklusive 
målsättning för livskvalitet för äldre i Ängelholms kommun.

2.2 Avgränsning

Avgränsningar har gjorts i tre områden;
- Trygghet, eftersom beredningen för samhällsutveckling har fått uppdrag att ta fram en 

vision för att Ängelholm ska vara en trygg och säker kommun.
- Boendet, eftersom beredningen för omsorg har fått i uppdrag att ta fram en vision för 

hur kommunen ska kunna erbjuda boende med livskvalité för grupper med behov av 
omsorg.

- Befolkningstillväxten som påverkas av migrationsmönster, eftersom dess effekter ännu 
inte utretts nationellt. 

2.3 Bakgrund

Äldreomsorgen är en nationell utmaning som förväntas ställa stora krav på kommunerna. 
En föränderlig åldersstruktur utmanar kommunernas befintliga omsorgsfunktioner och 
förändrade förväntningar och krav från medborgare ger upphov till frågor som nuvarande 
organisationer har svårt att hantera. Det bedöms angeläget att utarbeta en strategi för hur 
kommunen ska utveckla äldreomsorgen att möta framtida behov. För att kunna välja 
riktning i utvecklingen av den kommunala äldreomsorgen bör man klargöra vad 
medborgarna förväntar sig av äldreomsorgen och vilka krav, önskemål och förhoppningar 
som finns både bland nuvarande och framtida målgrupper.

2.4 Syfte

Beredningen ska undersöka vilka förväntningar och önskemål som kommuninvånarna har 
på äldreomsorgen. Det innebär att undersöka vad som är viktigt i äldre människors liv och 
vilket stöd vill man ha, till exempel:
förväntningar på vården
valfrihet i boendeformer
utbud av aktiviteter
utformning/omgivning på äldreboende
Fler boendeformer?
Möjlighet att bo hemma längre?
Förändrat serviceinnehåll i omsorgen?

Hur kan framtida förändringar inom Hälso- och sjukvården påverka kommunernas 
äldreomsorg? Exempel:
kortare vistelsetid på sjukhus
nya tekniska lösningar som möjliggör vård i hemmet
mobila team som arbetar i hemmet
Beredningen bör föreslå en strategi som visar vilken inriktning äldreomsorgen ska ha och 
vilken utveckling som behövs.
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3 Genomförande

3.1 Föredragningar

2015-03-25 – 2015-03-27 Ordföranden deltar i EUREGHA konferens - Edinburgh
2015-03-26 Informationsmöte/föreläsning med professor Lennart Minthon - Lindhaga
2015-05-21 Gränssnittsmöten. Är 65 det nya 45? Arrangör Projektsupport S-O och 
Kasparos - Malmö
2015-08-19 Utbildning med Huvuduppdrag Hälsa - Stadshuset. Grundläggande kunskaper 
om kommunens äldreomsorg beträffande omfattning, organisation, innehåll och 
lagreglering.
2015-08-27 Träff med kommunala aktörer - Stadsbiblioteket
2015-10-21 Föreläsningsdag på Stadsbiblioteket med forskare; professor Susann Ivarsson, 
Lunds universitet och professor Anna-Karin Edberg Kristianstads högskola
2015-04-21 – 2015-04-22 andra vice ordförande deltar i konferens Framtidens boende för 
äldre - Stockholm

3.2 Medborgardialog

2015-04-09 Medborgardialog med personal, brukare och anhöriga - Stadshuset
2015-05-08 – 2015-05-09 Medborgardialog på Företagardagarna Ängelholm - Lindab Arena
2015-09-07 Medborgardialog med högstadieelever på Kungsgårdsskolan
2015-09-17 Medborgardialog med allmänheten - Stadsbiblioteket, Galleri Moment
2015-10-02 Medborgardialog med gymnasieelever på Valhall Park
2015-10-27 Fokusgrupp med kommunala pensionärsrådet - Stadshuset

3.3 Studiebesök

2015-03-10 Hälsostaden, Ängelholm
2015-06-12 Arbetsgruppen forskning besöker professor Susanne Iwarsson, Lunds 
universitet
2015-06-23 Boendegruppen - Studiebesök Kvarnliden
2015-06-25 Boendegruppen - Studiebesök Åsbytorp
2015-06-30 Boendegruppen - Studiebesök Trygghetsboendet på Villan
2015-07-23 Boendegruppen - Studiebesök Bäckagården
2015-09-22 Boendegruppen – Studiebesök på Åbrädden i Helsingborg
2015-11-02 Studieresa - äldreomsorgen i Köpenhamn

3.4 Omvärldsgranskning

Beredningen omsorg har engagerat professor Susanne Iwarsson, Lunds Universitet, 
medicinska fakulteten, som föreläsare och inspiratör. Susanne Iwarsson, är chef för 
forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande" och biträdande prefekt vid Institutionen 
för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten. Forskargruppens inriktning är en kombination 
av miljöinriktad gerontologi, hälsovetenskap och neurovetenskap. Verksamheten fokuserar 
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särskilt på den åldrande befolkningens möjligheter till aktivitet och delaktighet i 
samhällslivet. En viktig utgångspunkt är metodutveckling av betydelse för t ex 
bostadsanpassningar och planering av ett samhälle tillgängligt för alla, främst baserad på det 
s.k. Enablerkonceptet och Housing Enabler.

Beredningen har även konsulterat Anna-Karin Edberg, Professor i omvårdnad samt
Forskningschef vid Forskningsplattformen Hälsa i samverkan, vid Kristianstad högskola.
Anna-Karin har forskat i bl.a. ”Existentiell ensamhet” bland äldre. En av vårdpersonalens 
största utmaningar är att samtala med människor om existentiell ensamhet vid livets slut. 
Samtidigt lyfter svårt sjuka eller äldre patienter/vårdtagare upp vikten av att prata om 
döendet och döden.

Beredningen har tagit del av Äldrecentrums utredningar från SNAC (The Swedish National 
Study on Aging and Carefilmer).  
http://www.aldrecentrum.se/Samarbete/SNAC-projektet/

Beredningen har tittat på samtliga filmer/föreläsningar, producerade av UR 
(utbildningsradion), med följande teman;

 Äldreboende hemma - vid vägs ände?
 Flytt till särskilt boende - vems ansvar?
 Äldres hälsa
 Livsstil för hälsosamt åldrande utan demens
 Empati och high-tech

http://www.ur.se/Produkter/189133-UR-Samtiden-Framtidens-aldreomsorg-
Aldreboende-hemma-vid-vags-ande

http://www.aldrecentrum.se/Samarbete/SNAC-projektet/
http://www.ur.se/Produkter/189133-UR-Samtiden-Framtidens-aldreomsorg-Aldreboende-hemma-vid-vags-ande
http://www.ur.se/Produkter/189133-UR-Samtiden-Framtidens-aldreomsorg-Aldreboende-hemma-vid-vags-ande
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4 Utmaningar

De allra viktigaste utmaningarna, är kompetensförsörjningen, finansieringen av framtidens 
äldreomsorg samt den demografiska utvecklingen.

I en alldeles färsk framtidsstudie som huvuduppdrag Hälsa i Ängelholm genomfört, 
framkommer det att kommunen har stora rekryteringsbehov av personal till äldreomsorgen 
de närmaste 10 åren. Inom visa specifika yrkeskategorier, såsom sjuksköterskor, behöver 
äldreomsorgen rekrytera lika många anställda som organisationen har idag. Det dels för att 
ersätta befintlig personal som går i pension eller byter jobb, dels för att förstärka 
organisationen med hänsyn till den demografiska utvecklingen i Ängelholm.

Ett antal nationella studier visar att andelen invånare 65 år och äldre, kommer att öka med 
36 % fram till år 2025. Det förväntas leda till en ökning av vårdkonsumtionen med 20 % 
för denna målgrupp.

När det gäller finansiering och kompetensförsörjningen, kan man också konstatera att 
andelen kommuninvånare i åldrarna 20-65, kommer att öka med ca 3,6 % de närmaste 10 
åren. Dessa kommuninvånare skall dels finansiera, dels arbeta i framtidens äldreomsorg.

Både kommuner och landsting arbetar intensivt med att skapa organisationer som skall 
kunna klara den demografiska utvecklingen. Redan nu står det klart att man måste använda 
befintliga resurser på ett effektivare sätt. Nya samarbetsformer mellan kommun, stat och 
landsting är nödvändiga. Ängelholms kommun är föregångare i det här avseendet i och 
med bildandet av projektet Hälsostaden i Ängelholm.

Civilsamhället (anhöriga, föreningar samt frivilliga organisationer), förväntas bli mer 
involverat i de äldres vardag i framtiden. Det gäller t.ex. sociala aktiviteter, ledsagning och 
olika typer av väntjänst. Kommunen har redan idag en skyldighet att erbjuda anhöriga som 
tar hand om äldre familjemedlemmar, stöd och avlastning. Den här stödformen måste 
fortsätta att utvecklas för att kunna klara framtidens äldreomsorg.
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5 Analys och reflektion

Beredningen omsorg har i sin analys, beaktat de synpunkter som fångats upp i samband 
med genomförda medborgardialoger. 

Efter att ha sammanställt de viktigaste frågeställningarna, genomförde beredningen 
omsorgs ledamöter ett antal politiska ”tankesmedjor”.
Resultatet av dessa tankesmedjor har sedan sammanställts och format strategins sex 
fokusområden för att nå målsättningen för livskvalité.

5.1 Strategins upplägg

Strategin innehåller sex strategiska fokusområden med målsättning, 
”LEV STÄRKT – HELA LIVET”, 

 Alla ska ha makt över sin vardag
 Livskvalité och hälsa
 Förtroende för välfärden
 Civilsamhället i välfärden
 Trygghet och säkerhet
 Äldreomsorgen, framtidens arbetsplats

Strategins upplägg består av en teoretisk fördjupning i ett antal viktiga framtidsfrågor och 
konkreta ställningstaganden från beredningens ledamöter, i ett antal strategiska frågor som 
bör beaktas när man planerar framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun.
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015, § 18, att ge beredningen för 
Omsorg i uppdrag att ta fram en strategi för äldreomsorgen.  

 
Äldreomsorgen är en nationell utmaning som förväntas ställa stora krav på 
kommunerna. En föränderlig åldersstruktur utmanar kommunernas befintliga 
omsorgsfunktioner. Förändrade förväntningar och krav från medborgare ger upphov 
till frågor som nuvarande organisationer har svårt att hantera. Det bedöms angeläget 
att utarbeta en strategi för hur kommunen ska utveckla äldreomsorgen att möta 
framtida behov. 
 
För att kunna välja riktning i utvecklingen av den kommunala äldreomsorgen bör 
man klargöra vad medborgarna förväntar sig av äldreomsorgen och vilka krav, 
önskemål och förhoppningar som finns både bland nuvarande och framtida 
målgrupper. 
 

Syfte 
Beredningens syfte var att undersöka vilka förväntningar och önskemål som 
kommuninvånarna har på äldreomsorgen. Detta innebär att undersöka vad som är 
viktigt i äldre människors liv och vilket stöd vill man ha, till exempel;  
 

- förväntningar på vården,  
- valfrihet i boendeformer,  
- utbud av aktiviteter,  
- utformning/omgivning på äldreboende  
- fler boendeformer?  
- möjlighet att bo hemma längre?  
- förändrat serviceinnehåll i omsorgen? 
 

Hur kan framtida förändringar inom Hälso- och sjukvården påverka kommunernas 
äldreomsorg? Exempel;  
 

- kortare vistelsetid på sjukhus,  
- nya tekniska lösningar som möjliggör vård i hemmet,  
- mobila team som arbetar i hemmet. 

 
Beredningen bör föreslå en strategi som visar vilken inriktning som äldreomsorgen 
ska ha och vilken utveckling som behövs. 
 

Beredningens uppdrag 
Beredningens uppdrag har varit att utarbeta en strategi för att klara äldres framtida 
behov i äldreomsorgen, inklusive målsättning för livskvalitet för äldre i Ängelholms 
kommun. 
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Resultat 
Beredningen för omsorg har tagit fram rapporten ”Framtidens äldreomsorg i 
Ängelholms kommun” samt ett strategidokument benämnt ”Strategi för framtidens 
äldreomsorg i Ängelholms kommun”. Rapporten beskriver hur beredningen arbetat 
under år 2015. Strategin som är utarbetad är avsedd för att fungera som vägvisare för 
en plan rörande äldreomsorgen. 
 
I sin sammanfattning lyfter beredningen fram att framtidens äldreomsorg i första 
hand ska fokusera på att ge nästa generation ytterligare två friska år i livet. Det för att 
intensifiera arbetet i Ängelholms kommun med att nå Europeiska unionens 
folkhälsomål för äldre; ”Målet är att ge EU:s befolkning ytterligare två friska 
levnadsår till år 2020.” Beredningen anser att det sociala innehållet måste utvecklas i 
de äldres vardag. Vardagsrehabilitering som syftar till de äldres förmåga att klara sig 
självständigt ska utgöra ramen för insatserna.  
 
Ensamhet är ett stort folkhälsoproblem och därför anser beredningen att man bör 
arbeta mer preventivt i syfte att motverka isolering bland äldre. Det är också viktigt 
att de äldre känner en tillit till välfärden genom bland annat förbättrad tillgänglighet 
och större möjlighet att kunna påverka den egna vardagen.  
 
Beredningen har vidare reflekterat kring faktorer som kan attrahera framtida 
medarbetare till äldreomsorgen. Utifrån gjord omvärldsbevakning konstaterar 
beredningen att skillnaden mellan ett bra och mindre bra äldreboende är personalens 
kompetens och engagemang i kombination med bra ledarskap samt möjligheten att 
kunna påverka innehållet i verksamheten genom långtgående delegation till den 
enskilda arbetsplatsen.   
 
Den framtagna strategin innehåller sex strategiska fokusområden med målsättningen,  
”LEV STÄRKT – HELA LIVET”. Inom varje fokusområde har beredningen 
summerat slutsatser.  

Fokusområde 1 – Alla ska ha makt över sin egen vardag 
 

Beredningens slutsatser 
• Att rehabiliterande och habiliterande insatser ska förstärkas till att utgöra ramen inom 

äldreomsorgen.  
 

• Att vi måste jobba för en inkluderande inställning där t.ex. den äldre personen inbjuds att 
bli mer delaktig i vården av sin egen hälsa.  

 
• Att biståndsbedömningar inom äldreomsorgen i större utsträckning ska inkludera den 

psykosociala dimensionen.  
 
• Att Ängelholms kommun inte ska se äldre som en enhetlig grupp.  

 
• Att inom Ängelholms kommuns äldreomsorg ska personalen vara väl rustade och känna 

sig trygga att möta den äldre och hjälpa henne eller honom i en tid av existentiell 
ensamhet. Personalen behöver också stödja de närstående att möta situationen som den 
äldre människan befinner sig i.  



 
 

3 
 

Förslag på åtgärder 
• Rehabiliterande och habiliterande arbetssätt 

Förstärka och fördjupa det salutogena förhållningssättet med brukaren i fokus, där 
rehabilitering och habilitering är en del av vardagens aktiviteter. Värdegrundsledare inom 
äldreomsorgen ska ges tid för att implementera det salutogena förhållningssättet, not 1.1. 
 
Satsning på fallförebyggande träning såsom balans och styrketräning till seniorer i 
Ängelholms kommun för att minska och förebygga fallolyckor. Extern utbildning för 
legitimerad personal och intern utbildning för övrig omvårdnadspersonal, not 1.2.  
 
För att höja kompetensnivå och säkerställa att samtliga medarbetare, såväl nya som sedan 
tidigare anställda, har kunskap om vikten av ett rehabiliterande arbetssätt, utvecklas en 
webbaserad utbildning med ett kompletterande kunskapstest, not 1.3. 
 
Kunskap är en färskvara och äldreomsorgen är en arbetsgivare med många anställda. För 
att säkerställa att rätt medarbetare har rätt kunskap för att kunna ge rätt vård och omsorg 
föreslås en satsning på att utbilda ett fåtal underskötskor med fördjupad kunskap inom 
området rehabilitering. Syftet blir delvis att ge kunskap för att kunna stötta kollegor men 
också för att på delegation från arbetsterapeuter och fysioterapeuter utföra mer 
avancerade rehabiliterande/habiliterande insatser, not 1.4. 

 
• Existentiell ensamhet 

Satsa ytterligare på träffpunktsverksamheten, för att få en större spridning till seniorer i 
kommunen. En möjlighet är att skapa mobila träffpunkter för att öka tillgängligheten och 
utbudet. Därigenom kan olika nätverk/aktiviteter skapas för att ge möjlighet till social 
samvaro och en meningsfull vardag, not 1.5.  
 
Arbeta proaktivt med att förmedla externa kontakter som kan vara ett stöd för brukare i 
existentiella frågeställningar. Utbilda ”spjutspetsar” i att hålla det svåra samtalet. Syftet är 
att vara ett stöd till brukare i sin vardag och till kollegor i arbetet med existentiella 
frågeställningar, not 1.6. 

 
• Delaktighet och självständighet 

Det är en utmaning att tydliggöra den enskildes uppfattning om vad ett värdigt liv, 
trygghet och välbefinnande kan innebära för honom eller henne. I Socialtjänstlagen 11 
kap. 5 § samt i SOSFS 2014:5 framgår att den som får en insats också ska vara delaktig 
och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. Grunden för detta är 
genomförandeplanen i vilken ovanstående dokumenteras med hänsyn till den äldres 
självbestämmanderätt och intigritet. För att höja kompetensnivån och säkerställa att 
samtliga medarbetare, såväl nya som sedan tidigare anställda, har kunskap om vikten av 
detta, utvecklas en webbaserad utbildning med ett kompletterande kunskapstest, not 1.7. 
 
E-handel av dagligvaruinköp; genomföra en utredning kring möjligheten att deponera 
surfplattor och införa avgiftsfri hjälp med att lära sig beställa dagligvaror via e-handel, not 
1.8.  
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Åtgärdsplan med tidplan och kostnadsbedömning  
 

Fokusområde 1 – Alla ska ha makt över sin vardag    
Not Förslag till åtgärder Tidplan  Kostnad  Finansiering  
1.1 Rehabiliterande och 

habiliterande arbetssätt –  
Salutogent förhållningssätt, tid 
avsätts för värdegrundsledarna, 8 
tim/per månad x 20 pers. 
 

2018 
Våren 

380 tkr Budgetberedning 
2018 

1.2  Rehabiliterande och 
habiliterande arbetssätt –  
Fallförebyggande träning (otago) 
 

2018 
Våren 

200 tkr Budgetberedning 
2018 

1.3  Rehabiliterande och 
habiliterande arbetssätt –  
Webbaserad utbildning med 
avslutande kunskapstest. 
 

2018 
våren 

100 tkr Budgetberedning 
2018 

1.4 Rehabiliterande och 
habiliterande arbetssätt –  
Fördjupad utbildning till specialist 
undersköterskor rehabilitering, 10 
st á 20 tkr  
 

2018 
Hösten  

200 tkr Budgetberedning 
2018 

1.5 Existentiell ensamhet – Satsning 
på mobil träffpunktsverksamhet, 1 
personal och medel för aktiviteter 
 

2019 
Våren  

600 tkr Budgetberedning 
2019 

1.6  Existentiell ensamhet –  
Utbilda spjutspetsar i det svåra 
samtalet  
12 personer á 20 tkr 

2018 
Hösten  

240 tkr Budgetberedning 
2018 

1.7 Delaktighet och självständighet 
– webbaserad utbildning 
genomförandeplan, utveckling och 
framtagande av material.  
 

2018 
Hösten 

120 tkr Budgetberedning 
2018 

1.8 Delaktighet och självständighet 
– Utredning av avgiftsfri hjälp för 
att lära sig beställa dagligvaror via 
e-handel 
 

2017 
Våren  

Utredning 
kontor 
Hälsa 

Inom ram 
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Fokusområde 2 – Livskvalité och hälsa 
 

Beredningens slutsatser 
• Att hemtjänsten i Ängelholms kommun ska ha hög personalkontinuitet, för att skapa 

trygghet, tilltro, och kvalité.  
 

• Att Ängelholms äldreomsorg ska satsa på välfärdsteknologi för att öka möjligheterna för 
äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar samt bidra till ett mer aktivt liv, 
delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande.  

 
• Att Ängelholms kommun ska fokusera på fyra områden som är särskilt viktiga för att 

förstärka det friska till ett gott åldrande. Det är social gemenskap och stöd, 
meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.  

 
• Att Ängelholms äldreomsorg kontinuerligt ska förbättras och förändras genom att aktivt 

följa och delta i aktuell forskning samt omvärldsbevakning.  
 

Förslag på åtgärder 
• Välfärdsteknologi 

Införandet av digitala nycklar hos äldre som har hemtjänst och som själva inte kan öppna 
sina ytterdörrar. Låskolvar installeras som möjliggör att hemtjänstpersonal kan öppna 
dörrarna digitalt. De äldre använder sina vanliga nycklar. Detta innebär en ökad trygghet 
och säkerhet för de äldre då den egna nyckeln inte behöver lämnas ut, not 2.1.  
 
Fjärrtillsyn innebär att behov av tillsyn tillgodoses via sensorer som aktiveras vid 
bestämda tider alternativt vid behov. Det har visats sig att äldre som får nattliga tillsyner 
får sin nattsömn störd och att det på ett eller annat sätt genererar ytterligare hjälpbehov. 
Fördelarna är därmed många; den äldre känner sig tryggare, lösningen är diskret och 
effektiv inte minst ur miljöhänseende. Införandet av sensorer i såväl ordinärt som särskilt 
boende, not 2.2.   
 
Ett mobilt trygghetslarm fungerar som ett vanligt trygghetslarm. Larmet fungerar utanför 
bostaden i närmiljön, exempelvis i en gemensam tvättstuga, soprum, ute på gården eller i 
en närbutik. Det ger trygghet, självständighet och möjlighet till ett mer aktivt liv, 
utredning krävs för att undersöka möjligheten att införa mobila trygghetslarm, not 2.3.         
 
Den digitala trenden som länge pågått har gjort att de som idag flyttar in på särskilda 
boenden har ett helt annat behov än bara för ett par år sedan, många är vana med teknik 
och att kunna koppla upp sig. Denna service kan idag inte erbjudas de som flyttar in, 
vilket begränsar det de tidigare har sett som en självklarhet i sin vardag. När allt fler 
tjänster i samhället blir digitala måste alla ges möjlighet att koppla upp sig. Det handlar 
om att ha en fungerande vardag, not 2.4.   

 
• Förstärka det friska 

Forskning och kliniska erfarenheter visar entydigt på att trädgårdens läkande kraft är unik. 
Det gröna rummet kan därför användas som ett led i rehabiliteringsarbete med målet att 
förebygga, bibehålla och träna olika fysiska, psykiska och sociala funktioner med hjälp av 
trädgårdens utformning och innehåll. På samtliga boenden ska gröna rum skapas, 
trädgårdshistoriker och landskapsarkitekt tar fram förslag till åtgärder, not 2.5. 
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• Personalkontinuitet 
Trygghet för den äldre hänger ofta samman med hög personal- och tidskontinuitet. I 
huvudsak är en god planering av arbetet grunden för att lyckas. Därtill hör optimalt 
planerade personalscheman. En bättre kontinuitet kräver utbildning i planering och 
logistik samt digitala verktyg för schemaläggning, not 2.6.      

 
• Omvärldsspaning 

Huvuduppdrag Hälsa spanar på omvärlden för att fånga utmaningar och trender för 
framtidens vård och omsorg. En satsning på systematisk omvärldsbevakning för att 
månadsvis sammanställa händelser, tendenser och trender inom området för vård och 
omsorg. En grundkurs i omvärldsanalys som är anpassad till de förutsättningar som råder 
för offentlig sektor, för ansvariga inom huvuduppdrag Hälsa, not 2.7.  
 

• Ung omsorg 
Kommunfullmäktige har bifallit motion om Ung omsorg (ärende 2014/109). Ung omsorg 
är ett företag som anställer ungdomar, främst högstadieelever, med uppdrag att sätta 
guldkant på tillvaron för de äldre, not 2.8. 
 

Åtgärdsplan med tidplan och kostnadsbedömning  
 

Fokusområde 2 – Livskvalité och Hälsa   
Not Förslag till åtgärder Tidplan  Kostnad  Finansiering  
2.1 Välfärdsteknologi – Digitala 

nycklar  
2017 
Våren  

Investering 
2 386 tkr 
Support/licens 
366 tkr/år 
 
 

Eventuellt 
investeringsanslag 
budget 2017 
 

2.2  Välfärdsteknologi – Fjärrtillsyn 
 
 

2017 
Våren  

Investering 360 
tkr 
Support/licens 0 
tkr/år 
 

Eventuellt 
investeringsanslag 
budget 2017 
 

2.3  Välfärdsteknologi – Mobilt 
trygghetslarm, utredning och 
pilotstudie.  
 

2017 
Hösten  

30 tkr  Pilotstudie. Inom ram. 

2.4 Välfärdsteknologi – utökad 
Wifi på särskilt boende, i samtliga 
utrymmen 
 

2018-2020 
Start 
Hösten- 
18 – klart 
våren -20 

Investering  
1 940 tkr 

Investeringsanslag 
2018-2019 

2.5 Förstärka det friska – 
Skapa gröna rum, trädgård, 
odling, gångstigar, sittplatser mm. 
Utredning.  
 

2018 
Våren   

300 tkr Kostnad för 
utredning, budget-
beredning 2018. 

2.6  Personalkontinuitet –  
Utbildning i planering, logistik 
samt digitala verktyg för 
schemaläggning 

2018 
Hösten  

200 tkr Budgetberedning 
2018 
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2.7 Omvärldsspaning –  

Utbildning systematisk 
omvärldsanalys, utbilda 5 
personer.  

2017 
Våren  

55 tkr Inom ram.  

2.8 Ung omsorg – 
Koncept med ungdomar, främst 
högstadieelever, med 
uppdrag att sätta guldkant på 
tillvaron för de äldre. 

2018 500 tkr Budgetberedning 
2018 

Fokusområde 3 – Förtroende för välfärden 
 

Beredningens slutsatser  
• Att förtroende för välfärden skapar vi i Ängelholms kommun genom god tillgänglighet till 

sjukvård, äldreomsorg och en meningsfull social och aktiv vardag för äldre, där individens 
valfrihet är central och kvalitén inom äldreomsorgen är hög.  
 

• Att likställig kvalitetsuppföljning ska gälla för samtliga utförare inom äldreomsorgen, i 
Ängelholms kommun.  

 
 

Förslag på åtgärder 
• Äldrelots ur ett bredare perspektiv 

För att ha god tillgänglighet till äldreomsorg, sjukvård och andra välfärdsaktiviteter krävs 
också att de äldre har kunskap om vad som finns att tillgå. Idag finns i Ängelholms 
kommun funktionen äldrelots som inrättades för att kunna ge äldre råd, stöd, information 
och hjälp. Uppdraget föreslås breddas och fördjupas genom att ge äldrelotsen möjlighet 
att stötta äldre i frågor som inte bara berör kommunens verksamhet utan också externa 
aktörer och myndigheter. Ett samarbete bör då inledas med berörda verksamheter för att 
äldrelotsen ska få rätt access. Förstärkning och utbildning av äldrelotsen, not 3.1.   

 
• Kvalitetsuppföljning 

En plan för kvalitetsuppföljning som omfattar samtliga utförare inom äldreomsorgen, ska 
utformas. Uppföljningen är en del i processen för att följa kvalitén i verksamheterna och 
granskning av förmågan att leva upp till lagstiftningens krav och politiska mål, not 3.2.   

 
 

Åtgärdsplan med tidplan och kostnadsbedömning  
 

Fokusområde 3 – Förtroende för välfärden    
Not Förslag till åtgärder Tidplan  Kostnad  Finansiering  
3.1 Äldrelots ur ett bredare 

perspektiv – Förstärkning och 
utbildning av äldrelotsen, 1 
personal + utbildningskostnader 
 

2018 
Start 
hösten -18 

550 tkr Budgetberedning 
2018 

3.2  Kvalitetsuppföljning – Plan för 
kvalitetsuppföljning av samtliga 
utförare 

2016 
December  

0 kr Inom ram. Ärende till 
KS.  
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Fokusområde 4 – civilsamhället i välfärden 
 
Beredningens slutsatser  

• Att Ängelholms äldreomsorg ska öka samarbetet med civilsamhället för att bättre ta 
tillvara på det sociala kapital som finns.  

 
• Att Ängelholms kommun ska stimulera föreningar som skapar aktiviteter för äldre.  

 
 

• Att Ängelholms äldreomsorg skall utöka seniormedverkan, i framtida utvecklingsarbeten.  
 

 
• Att anhörigvården ska vara frivillig, både för den som är vårdberoende och för den som 

förväntas ge vård.  
 

 
• Att öka satsningar inom anhörigstöd och kunskaperna om anhörigas villkor och förståelse 

för den anhöriges roll i omsorgsarbetet.  
 

 
Förslag på åtgärder 
• Volontärer 

Det sociala innehållet i vardagen är viktigt för den äldre. Som komplement till 
äldreomsorgens verksamhet ska möjligheten att engagera volontärer förenklas och 
förstärkas. Engagemang och delaktighet kring social samvaro från flera aktörer breddar 
utbudet och når fler. För att engagera fler volontärer ska en plan för marknadsföring och 
kommunikation tas fram och genomföras, not 4.1.   
 

• Måltidsvän  
Att äta i sällskap och gemenskap är något vi människor oftast uppskattar och därför 
föreslås uppstart av ett projekt – Måltidsvän. En måltidsvän kan vara en av kommunens 
frivilliga som träffar den äldre en gång i veckan för en gemensam måltid. Att få en 
måltidsvän innebär ingen extra kostnad för den äldre, utan måltidsvännens portion 
bekostas av kommunen, not 4.2. 

 
• Aktivitetsstöd  

Aktivitetstöd har en tydlig förebyggande inriktning med syfte att främja frivilliga insatser 
och ska inspirera föreningar att arrangera sociala mötesplatser i olika former för äldre. 
Utredning krävs för att se på omfattning och förutsättningar för att införa aktivitetstöd 
för äldre, not 4.3.  
 

• Anhörigstöd 
Det finns ett behov av att utveckla anhörigstöd i Ängelholms kommun, informationen 
om vilket stöd som finns att erbjuda måste kommuniceras och bli tydligare. Dialogen med 
anhörig-, patient-, frivillig- och pensionärsorganisationerna bör utvecklas för att ta vara på 
kunskaper och erfarenheter om vilka behov anhöriga som vårdar närstående har. 
Ytterligare en åtgärd är att arbeta fram en metod för att nå anhöriga med annan etnisk 
bakgrund. Huvuduppdrag Hälsa utreder på vilket sätt anhörigstöd kan utvecklas och 
förstärkas, not 4.4. 
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• Seniormedverkan 
För att ytterligare höja kvalitén och ge möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar i 
verksamheten, genomförs specifika brukarundersökningar. Detta för att tillvarata äldres 
och anhörigas upplevelser av äldreomsorgen i Ängelholm, not 4.5.  

 
• Unga som internetlotsar  

Ungdomar arrangeras som internetlotsar. Ungdomarna besöker äldre på särskilda 
boenden och tar reda på vad de är intresserade av, därefter erbjuds de äldre att delta i en 
aktivitet. I grund och botten handlar det om att skapa generationsmöten och tekniken 
används som verktyg i det. Det centrala är glädjen och upplevelsen av att bli överraskade 
över att exempelvis hitta favoritartister på Youtube eller att besöka gatan de växte upp på 
i Google Earth, not 4.6. (Idén kommer från Södertälje kommun –  projekt PlaymÄkers, 
kulturteknik för äldre.) 

 
Åtgärdsplan med tidplan och kostnadsbedömning  

 
Fokusområde 4 – Civilsamhället i välfärden     
Not Förslag till åtgärder Tidplan  Kostnad  Finansiering  
4.1 Volontärer – Plan för 

marknadsföring och 
kommunikation. Webbaserat 
verktyg, skriftligt material 
 

2017 
Våren  

30 tkr Inom ram.  

4.2  Måltidsvän – Volontär som 
måltidsvän  
 

2017 
Våren  

38 tkr Inom ram. Ärende till 
KS. 

4.3  Aktivitetsstöd – Utredning om 
aktivitetsstöd för äldre. 
 

2018 
Våren   

30 tkr Budgetberedning 
2018 

4.4 Anhörigstöd – Utredning av hur 
anhörigstödet kan utvecklas och 
förstärkas, studieresor mm 
 

2018 
Våren   

100 tkr Budgetberedning 
2018 

4.5 Seniormedverkan – Specifika 
brukarundersökningar  
 

2017 
Hösten  

0 kr Inom ram. 

4.6 Unga som internetlotsar – 
Generationsmöten med teknik 
som verktyg, samordnare för 
lotsarna, timlön lotsar, 
uppstartskostander som möbler o 
dyl.   

2018-2019 
Start våren 
-18- fullt 
ut 
genomfört 
våren -19 

730 tkr Budgetberedning 
2018-2019 
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Fokusområde 5 – Trygghet och säkerhet  
Beredningens slutsatser  

• Att Ängelholms kommun ska ligga i framkant i användandet av informationsteknologi 
hos äldre.  

 
• Att Äldrelotsen förstärks med ett utåtriktat fältarbete i fokus för att möta de äldre där de 

befinner sig. Äldrelotsen som idag är inriktad på att ge rådgivande och samordnad 
information, stöd och vägledning i olika frågor som rör äldre, bör utökas till att vara ett 
informationsnav där olika aktörer kan samverka.  

 
 

• Att äldreperspektivet alltid skall beaktas vid revidering av Översiktplanen, när områden 
planläggs eller förändras samt vid byggandet av staden/tätorterna/landsbygden.  

 
 

• Att äldreperspektivet alltid skall beaktas vid planering av kollektivtrafiken så att 
kollektivtrafik blir ett tillgängligt och attraktivt alternativ för den äldre.  

 
 

Förslag på åtgärder 
• Informationsteknologi  

Internetcafé på alla träffpunkter i Ängelholms kommun skapar förutsättningar och 
kunskap att delta i den digitala utvecklingen. Där ska finnas tillgång till datorer, surfplattor 
och snabb wifi. Syftet är att öka kunskapen om IT hos äldre och ge möjlighet att använda 
sig av modern teknologi. De äldre kan komma och surfa, maila, arbeta och lära sig nya 
möjligheter, se not x. Detta förslag ska kopplas ihop med förslaget kring Unga som 
internetlotsar, se not 5.1.  

 
• Äldrelots ur ett bredare perspektiv  

Huvuduppdrag Hälsa föreslår att bredda och fördjupa uppdraget genom att ge äldrelotsen 
möjlighet att stötta äldre i frågor som inte bara berör kommunens verksamhet utan också 
externa aktörer och myndigheter, se fokusområde 3 och not 3.1.  

 
• Seniorfestival 

En seniorfestival anordnad i samarbete med representanter från Ängelholms 
pensionärsföreningar. Festivalen går av stapeln under en vecka och avslutas med en 
mässa. Under veckan kan det exempelvis anordnas; kulturrunda på våra träffpunkter, 
konstutställning på galleri Moment, seniorfilm på bio, musikkryss och mycket mer. På 
mässan visare utställare från företag, föreningar, Ängelholms kommun och Region Skåne 
vad de har att erbjuda seniorer i Ängelholm. Ett sätt att öka seniormedverkan och 
stimulera föreningar som skapar aktiviteter för äldre, se not 5.3.   

 
• Översiktsplan och kollektivtrafik 

Huvuduppdrag Hälsa har tagit fram ett underlag baserat på befolkningsprognos för 
Ängelholms kommun. Befolkningsprognosen baseras i sin tur på befolkningen i 
kommunen per den 31 december 2015 samt kommunens byggplaner för 
prognosperioden. Resultatet av denna blir prognostiserat platsbehov per område, kön och 
ålder. Underlaget har höjt medevetenheten inom kommunen och syftar till att bidra till en 
bättre samhällsplanering på längre sikt så att Ängelholms kommun står redo för att möta 
den demografiska utvecklingen. Möten i ”tvärgrupper” det vill säja med representanter 



 
 

12 
 

från olika huvuduppdrag och professioner för att belysa framtidens äldreomsorgsfrågor 
ex tillgång på boendeplatser, kollektivtrafikfrågor m fl, se not 5.4. 

 

Åtgärdsplan med tidplan och kostnadsbedömning  
 

Fokusområde 5 – Trygghet och säkerhet      
Not Förslag till åtgärder Tidplan  Kostnad  Finansiering  
5.1  Informationsteknologi – 

Internetcafé på 5 st träffpunkter, 
datorer, surfplattor, inredning 
 

2018 
Våren  

470 tkr Budgetberedning 
2018 

5.2  Äldrelots ur ett bredare 
perspektiv – se not 3.1 
 

   

5.3  Seniorfestival – Ökad 
medvetenhet om vad som finns 
att tillgå för seniorer. Program 
med aktiviteter, seniormässa, 
marknadsföring  
 

2018 
Hösten  

800 tkr Budgetberedning 
2018 

5.4 Översiktsplan och 
kollektivtrafik – möten i 
tvärgrupper för att belysa frågor 
med ett framtidsperspektiv  
 
 

2017 0 kr Inom ram 
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Fokusområde 6 – Äldreomsorgen, framtidens arbetsplats 
Beredningens slutsatser  

• Att Ängelholms kommun ska tillämpa SKL satsning ”Sveriges viktigaste jobb” och dess 
nio prioriteringar för att möta framtidens rekryteringsutmaning; Använd kompetens rätt, 
bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa karriärmöjligheterna, 
skapa engagemang, utnyttja tekniken, marknadsför jobben och underlätta lönekarriär.  

 
• Att Ängelholms kommun ska marknadsföra arbetsplatsen inom äldreomsorgen till våra 

ungdomar.  
 
 

Förslag på åtgärder 
• Karriärvägar   

Huvuduppdrag Hälsa vill arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats och höja vård- och 
omsorgsyrkets status. Genom tydliga karriärvägar för undersköterskor med definierade 
steg i karriärtrappan kan detta uppnås. För detta krävs kompetensutveckling inom ett 
antal områden för yrkesgruppen undersköterskor, ex demens och psykiatri.  En viktig 
samarbetspartner är vård och omsorgscollege, se not 6.1.  

 
• Rekryteringsgrupp 

För att möta framtidens rekryteringsutmaning krävs nya sätt att attrahera blivande 
medarbetare. En satsning på marknadsföring via reklamfilm, sociala medier och en 
kampanjsida som riktas till potentiella medarbetare. För att behålla befintliga medarbetare 
och skapa en tydligare Vi-känsla ska en film tas fram att använda i interna sammanhang, 
exempelvis APT och liknande, se not 6.2. 
 

• Delad ledning och lagom många medarbetare 
Chefers förutsättningar påverkar deras hållbara ledarskap. För att skapa ett hållbart 
ledarskap, för både medarabetare och chefen själv, behöver man på allvar beakta och 
understödja chefers förutsättningar att utföra sitt chefs- och ledarskap. Av särskild 
betydelse för hållbarhet är;  
 
- Organisatoriskt stöd 
- Delad ledning och lagom många underställda medarbetare 
 
En betydelsefull organisatorisk förutsättning i ledarskapet är hur många underställda man 
har ansvar för som chef. Detta har på senare år studerats i vårdorganisationer, och de 
studier som finns idag visar på högre grad av stressfyllda arbetsförhållanden och behov av 
stöd i ledarskapet bland chefer som har fler än 30 underställda. För att skapa rätt 
förutsättningar för ett hållbart ledarskap i Ängelholm bör man utreda möjligheten att 
skapa organisatoriskt stöd och lagom många anställda per enhetschef, se not 6.3.  
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Åtgärdsplan med tidplan och kostnadsbedömning  
 

Fokusområde 6 – Äldreomsorgen, framtidens arbetsplats       
Not Förslag till åtgärder Tidplan  Kostnad  Finansiering  
6.1  Karriärvägar – 

Kompetensutveckling. Projekt 
pågår, utredning krävs.  

2017 
Hela året   

0 kr Utredning inom ram 

6.2  Rekryteringsgrupp – 
Attrahera nya medarbetare och 
behålla nuvarande genom reklam 
och kampanj 

2017 
Januari  

100 tkr Budgetberedning 
2018 

6.3 Närvarande chef –  
Utredning för att ta fram ett 
förslag till organisatoriskt stöd och 
lagom många anställda per 
enhetschef 

2017 
Våren  

0 kr Utredning inom ram 

 

Sammanställning av kostnadsbedömning för 
åtgärdsförslag 

Det är totalt 30 åtgärdsförslag med tidsplan och kostnadsbedömning samt förslag till 
finansiering. Förslagen finns också redovisade i ett så kallat Gantschema för att ge en 
bättre överblick, se bilaga 1. Av de 30 åtgärdsförslagen kräver 15 en 
driftskostnadsökning, 3 stycken kräver investeringsanslag och 6 stycken ska utredas 
innan åtgärdsförslag och kostnadsbedömning presenteras. Vidare bedöms 6 stycken 
åtgärder kunna genomföras inom ram 2017.  
 
Driftskostnadsökningarna uppgår totalt till 5 486 tkr.  
Investeringskostnad uppgår totalt till 4 686 tkr. 
Inom ram 2017 153 tkr.    
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Avstämning mot kommunens mål och 
styrdokument  

Kommunfullmäktiges mål 2017 -2019 
Beredningens framtagna strategi för äldreomsorgen ligger väl i linje med 
kommunfullmäktiges mål;  
- ”….om god folkhälsa för att få nöjda medborgare.” 
-  ”….långsiktig hållbarhet och effektivt resursutnyttjande i all planering.” 
- ”Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling……” 
-  ”Vara en arbetsgivare som attraherar framtidens medarbetare….. ” 

 
Kommunstyrelsens mål 2017-2019 

Beredningens framtagna strategi för äldreomsorgen ligger väl i linje med 
kommunstyrelsens mål som har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål;  
- ”Medborgarnas kunskap, synpunkter och idéer tas tillvara i styrningen och 

utvecklingen av Ängelholm.” 
- ”Medborgarnas tillgänglighet till kommunen är god.”  
- ”Kommunen har en god ekonomisk hushållning, med ett effektivt resursutnyttjande 

som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.”  
- ”Ängelholm arbetar proaktivt för att få fler boenden som matchar medborgarnas 

behov.” 
- ”Ängelholm attraherar dagens och framtidens medarbetare. ……..” 

 
Kraftsamling Ängelholm 2,0 

Ett av fokusområdena i Kraftsamling Ängelholm – vision 2020 är hälsostaden, vilket 
innefattar ökad hälsa hos befolkningen. Området ligger väl i linje med beredningens 
slutsats om att framtidens äldreomsorg i första hand ska fokusera på att ge nästa 
generation ytterligare två friska år i livet. 

 
Den politiska framtidsförklaringen 

I den politiska framtidsförklaringen framgår att äldreomsorgen står inför flera 
utmaningar. Det betonas att de ekonomiska svårigheterna måste lösas för att kunna 
tillgodose behovet av äldreomsorg i framtiden.  
 
En utbyggnad ska göras av platserna på särskilt boende. Alla kommundelar ska ha 
boenden för äldre. Kommunen ska samtidigt möjliggöra för byggnation av fler 
trygghetsboenden.  
 
Vidare ska ett samarbete med Ung Omsorg inledas. Företaget arbetar med att ge unga 
jobb samtidigt som de skapar livskvalitet och guldkant i många äldres vardag. Det ska ske 
en utökad samverkan med det civila samhället. Kommunen ska bland annat möjliggöra 
för människor att ställa upp som volontärer.  
 
Beredningens vision har fokus på framförallt förebyggande arbete, vilket kan vara ett sätt 
att på sikt hantera de ekonomiska svårigheterna. Förebyggande satsningar ger ofta resultat 
i form av mindre eller senare behov av vård och omsorg. Beredningens vilja att satsa på 
sociala aktiviteter och ökat samarbete med civilsamhället ligger också väl i linje med den 
politiska framtidsförklaringen som lyfter fram samverkan med det civila samhället.   
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Folkhälsoplan 2014-2019 
Folkhälsoplanen omfattar alla kommuninvånare med särskilt fokus på de prioriterade 
grupperna barn, unga och äldre.  
 
Folkhälsoplanens inriktning gynnsamma villkor harmoniserar väl med beredningens 
vision och strategi. I folkhälsoplanen lyfts bland annat följande delar fram; 
- ”skapa sund, säkra och trygga miljöer för kommuninvånarna”  
- ”minska den ekonomiska och sociala utsattheten bland kommuninvånarna….”  
- ”ge förutsättningar för en förbättrad psykisk hälsa bland kommuninvånarna…” 

 
Socialtjänstlagen  

Beredningens vision ligger väl i linje med socialtjänstlägens portalparagraf som är den 
grundläggande lagstiftningen äldreomsorgen har att utgå ifrån.  
 
1 kap 1 § socialtjänstlagen: 
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  
 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.”  

Beslut i KS och KF 
Kommunsstyrelsen tar beslut om att skicka planen vidare  
till kommunfullmäktige för beslut.    2016-11-16/30 
 
Kommunfullmäktige tar beslut om att anta planen.  2016-12-12 
 
Kommunstyrelsen tar beslut om att fördela uppdrag för att verkställa planen. 
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Bilaga 1, Gantschema 
 

Not Fokusområde och åtgärder Not beskrivning 
2017 2018 2019 2020 

Våren Hösten Våren  Hösten Våren Hösten Våren Hösten 
  Fokusområde 1-Alla ska ha makt över sin vardag                   
  Rehabiliterande och habiliterande arbetssätt   

       
  

1.1   Salutogent förhållningssätt, tid avsätts för värdegrundsledarna. 
  

  
    

  
1.2   Fallförebyggande träning. 

  
  

    
  

1.3   Webbaserad utbildning med avslutade kunskapstest. 
  

  
    

  
1.4   Fördjupad utbildning till specialit undersköterskor rehabilitering. 

   
  

   
  

  Existentiell ensamhet                   
1.5   Satsning på mobil träffpunktsverksamhet. 

    
  

  
  

1.6   Utbilda spjutspetsar i det svåra samtalet.                 
  Delaktighet och självständighet   

       
  

1.7   Webbaserad utbildning genomförandeplan, utveckling och framtagande av material. 
   

  
   

  
1.8   Utredning av avgiftsfri hjälp för att lära sig beställa dagligvaror via e-handel.   

      
  

  Fokusområde 2- Livskvalité och Hälsa                   
  Välfärdsteknologi   

       
  

2.1   Digitala nycklar   
      

  
2.2   Fjärrtillsyn   

      
  

2.3   Mobilt trygghetslarm, utredning och pilotstudie. 
 

  
     

  
2.4   Utökad Wifi på särskilt boende, i samtliga utrymmen. 

   
          

 2.5 Förstärka det friska Utredning krävs. Skapa gröna rum, trädgård, odling, gångstigar, sittplatser m.m.                 

 
                  

 2.6 Personalkontinuitet Utbildning i planering, logistik samt digitala verktyg för schemaläggning.                 

 
                  

 2.7 Omvärldsspaning Utbildning systematisk omvärldsanalys.   
      

  

 
              

 
  

2.8 Ung omsorg 
Koncept med ungdomar, främst högstadieelever, med uppdrag att sätta guldkant på 
tillvaron för de äldre.         

  Fokusområde 3- Förstroende för välfärden           
  

    
3.1 Äldrelots ur ett bredare perspektiv Förstärkning och utbildning av äldrelotsen.             

 
  

                
 

  
3.2 Kvalitetsuppföljningar Plan för kvalitetsuppföljningar ac samtliga utförare.                 
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Not Fokusområde och åtgärder Not beskrivning 
2017 2018 2019 2020 

Våren Hösten Våren  Hösten Våren Hösten Våren Hösten 
  Fokusområde 4- Civilsamhället i välfärden                   
4.1 Volontärer Plan för marknadsföring och kommunikation. Webbaserat verktyg, skriftligt material.           

  
  

              
  

  
4.2 Måltidsvän Volontär som måltidsvän.                 
                    
4.3 Aktivitetsstöd Utredning om aktivitetsstöd för äldre.                 
                    
4.4 Anhörigstöd Utredning av hur anhörigstödet kan utvecklas och förstärkas, studieresor m.m.           

  
  

              
  

  
4.5 Seniormedverkan Specifika brukarundersökningar.                 
                    
4.6 Unga sin internetlotsar Generationsmöten med teknik som verktyg, samordnare för lotsar, timlön lotsar, 

uppstartskostnader som möbler och dyl. 
          

  
  

            
   

  
  Fokusområde 5- Trygghet och säkerhet         

 
        

5.1 Informationsteknologi Internetcafé på fem stycken träffpunkter, datorer, surfplattor, inredning.         
   

  
              

  
  

5.2 Äldrelots ur ett bredare perspektiv- se not 3.1                   
5.3 Seniorfestival Ökad medvetenhet om vad som finns att tillgå för seniorer. Program med aktiviteter, 

seniormässa marknadsföring. 
          

  
  

              
  

  
5.4 Översiktsplan och kollektivtrafik Möten i tvärgrupper för att belysa frågor med ett framtidsperspektiv.                 
    

     
      

  Fokusområde 6- Äldreomsorgen framtidens arbetsplats                   
6.1 Karriärvägar Kompetensutveckling. Projekt pågår, utredning krävs.           

  
  

              
  

  
6.2 Rekryteringsgrupp Attrahera nya medarbetare och behålla nuvarande genom reklam och kampanj 

                
                    
6.3 Närvarande chef Utredning för att ta fram ett förslag till organisatoriskt stöd och lagom många anställda 

per enhetschef.           
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1 Rådets syfte
Ängelholms pensionärsråd ska vara ett referensorgan för överläggning / samråd före 
beslut i äldreomsorgsfrågor samt ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen. Pensionärsrådet har 
inte någon ställning som kommunal nämnd eller formellt beredningsorgan. Rådet är 
en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens 
beslut. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina 
uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

1.1 Uppgifter och verksamhet
Kommunalt pensionärsråd ska organiseras för hela kommunen.

Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin 
verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som 
har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

Kommunen ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 
Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta 
för för-ändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om 
och ge för-slag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som 
berör de äldres förhållanden i samhället.

2 Rådets sammansättning 
Pensionärsrådet består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Två (2) ledamöter och två (2) ersättare från Nämnden för omsorg och 
stöd. En (1) ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen.
Sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare från pensionärsorganisationerna.

Mandatperioden ska vara densamma som för kommunala styrelser och 
nämnder.

Fördelningen av pensionärsorganisationernas platser i rådet sker i 
proportion till organisationernas storlek. Ersättare i rådet har närvaro- 
och yttranderätt även om ordinarie ledamot tjänstgör.

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom 
kommunen med syfte att tillvarata pensionärernas intressen kan när 
särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets överläggningar. 
Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för 
information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet 
att träffa andra förtroendevalda och anställda.

3 Organisation och arbetsformer 
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Nämnden för omsorg och 
stöd som utser ordförande och 1:e vice ordförande (från kommunen). 
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Rådet utser inom sig 2:e vice ordföranden (från 
pensionärsorganisationerna). Rådets sekreterare är en av kommunens 
tjänstepersoner.

Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom 
rådet. Arbetsutskottet fungerar främst för beredning av ärenden till rådet. 
I brådskande fall kan arbetsutskottet avge yttrande i rådets ställe.

Pensionärsrådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig 
uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbets-former och beslutsförhet.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller oftare om någon 
särskild fråga påkallar samråd med eller information till rådet. Ordinarie 
sammanträdesdagar fastställs vid föregående års sista sammanträde.

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas skriftligt i form av 
protokoll efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter, 
kommunstyrelsen, samt övriga berörda nämnder. Av dokumentationen 
ska tydligt framgå rådets gemensamma eller skiljaktiga synpunkter som 
framförts.

Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar 
och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på 
sådant sätt att vidareinformation och beredning underlättas.

De pensionärsorganisationer som på grund av sitt ringa medlemsantal 
inte blir representerade i rådet ska erhålla föredragningslistor och 
protokoll för kännedom samt dessutom beredas tillfälle att närvara vid 
sammanträden, då större frågor av allmän karaktär behandlas.

För att få en bredare förankring bör rådet under verksamhetsåret 
arrangera särskilda konferenser. Därigenom ges rådet möjlighet att samla 
också andra organisationer med verksamhet för äldre, exempelvis 
bildningsförbund och studieorganisationer, andra huvudmäns företrädare 
liksom enskilda personer med intresse för rådets uppgifter.

Vid planering av insatser för äldre ska pensionärsorganisationerna 
medverka i arbets- och eller referensgrupper samt svara på remisser.

Sammanträdesarvoden och reseersättningar ska utgå till pensionärsrådets 
ledamöter och ersättare i enlighet med för kommunen gällande 
reglementen.
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1 Inledning 
 
Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling har fått i uppdrag att ta fram en 
strategi för att Ängelholm ska vara en trygg och säker kommun. 
 
Människor i västvärlden har aldrig varit säkrare än idag men ändå känner vi oss mer 
otrygga. Trygghets- och säkerhetsområdet har hamnat allt högre upp på den politiska 
dagordningen och allt mer i medias fokus. Media inriktar ofta sin bevakning på områden 
där trygghet och säkerhet inte råder. Vi påminns ständigt om vad vi bör akta oss för vilket 
bidrar till att skapa otrygghet.  
 
Varför är det då viktigt att öka kunskapen om människors otrygghet eller trygghet? 
Om medborgare inte tycker att tillräckligt görs för att skapa ett tryggt samhälle kan 
reaktionen gentemot aktörer med ansvar för lokalområdet, t.ex. kommun och Polis, bli 
negativ. En känsla av otrygghet påverkar beteende och livskvalité. I värsta fall kan 
medborgare till och med välja att flytta från ett område som upplevs som otryggt. Det är 
ytterst viktigt att medborgaren känner en trygghet i det samhälle hon lever i och att man 
känner tillit och förtroende för politiker, rättsväsende och andra myndigheter.  
 
Trygghet genom hela livet är ett av kommunens huvuduppdrag att leverera till sina 
medborgare. Det handlar om bland annat trygghet i barnomsorg, skola och omsorg men 
även om att medborgarna ska kunna röra sig fritt utan att friheten inskränks av rädsla och 
oro. 
 
Nedanstående citat ger en bra helhetsbild över vad ängelholmarna tycker att trygghet är: 
 
 

”Belysning på gångbanor, cykelstigar, gator och torg (öppna platser) 
som är mycket bättre än vad den är idag. Poliser som syns ute i sam-
hället. Fungerande sjukvård. Aktiviteter för barn och unga och vuxna 
som kan bidra till en fritid fri från skadegörelse och brott i allmänhet. 
Vetskap om att som äldre bli väl omhändertagen av samhället och att 

ens behov blir tillgodosedda. Att skolan får de förutsättningar som 
behövs för att klara alla de krav som ställs på den idag.” 

(Citat från medborgardialog) 
 

 

 

 

 

  

3  



 
 

2 Beredningens uppdrag 

2.1 Uppdraget 
Att ta fram en långsiktig målbild för att Ängelholm ska vara en trygg och säker kommun. 
Uppdraget ska slutrapporteras till kommunfullmäktige senast i november 2016. 
 
Avgränsningar 
Beredningen har valt att fokusera på tryggheten mer än den faktiska säkerheten. Trygghet 
och säkerhet har en koppling men den stora skillnaden är att trygghet alltid är en subjektiv 
upplevelse i förhållande till säkerhet som gäller de faktiska förhållandena.  
 
Beredningen har valt bort områden som har starkare anknytning till säkerhet såsom t.ex. , 
klimatförändringar, miljöförstöring, naturolyckor, vattenskyddsområde, farligt gods-
transporter m.m. Enligt resultatet från medborgardialoger är det andra saker medborgarna 
huvudsakligen oroar sig för. 
 
En persons upplevelse av trygghet påverkas av en lång rad faktorer. Kommunen har 
genom kommunallagen endast befogenhet att påverka delar av den trygghet en medborgare 
upplever.  

2.2 Bakgrund 
Undersökningar visar att det finns möjlighet till förbättring gällande medborgarnas 
uppfattning av tryggheten i kommunen. Vår kommun ligger på samma nivå som andra lika 
stora kommuner men upplevs otryggare än riksgenomsnittet. Enligt statistik är Ängelholm 
en ganska säker kommun att bo i. 
 
En förutsättning för att kunna utveckla strategier och konkreta åtgärder mot otrygghet är 
kunskap om de mekanismer som orsakar upplevelser av otrygghet och trygghet. 

2.3 Syfte 
Ängelholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. 
 
Målet har varit att identifiera vad som skapar otrygghet samt vilka grupper som upplever 
otrygghet. Den långsiktiga målbilden är att öka medborgarnas trygghet. 

2.4 Definition trygghet 
Det råder olika uppfattningar hur begreppet trygghet ska definieras.  
 
Magnus Lindgren generalsekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige definierar 
trygghet enligt följande: 

Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet! 

”Individens upplevelse av sin egen säkerhet beror bland annat på rädslan/oron att utsättas 
för brott och ordningsstörningar. Denna rädsla/oro bygger på en känsla av kontroll, tillit 
till samhället och till andra människor samt en tro på sin egen förmåga att förhindra och 
hantera konsekvenser av brott.” 
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Marie Torstensson Levander, SKL, definierar trygghet i rapporten ”Trygghet, säkerhet, 
oro eller risk?” med följande formulering: 

Oftast används trygghetsbegreppet som liktydigt med ”ingen rädsla/oro för brott”, 
men det händer också att trygghet definieras som en konsekvens av hälsa, god 

ekonomi, d.v.s. tillstånd som kan kopplas till välfärd och livskvalitet. 
 
 
Per-Olof Hallin, forskare från Malmö Högskola definierar trygghet enligt följande: 

”TRYGGHET  
Frånvaro av rädsla och oro.  

Grundläggande känsla av tillit, säkerhet och kontroll.” 
 

Han delar även upp begreppet Trygghet i olika delar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vad är trygghet enligt ängelholmarna? 
Barn och ungdomar tycker att trygghet är att få vara sig själv utan att bli utpekad eller 
iakttagen - att kunna vara i skolan utan att känna sig orolig för att bli mobbad. Att kunna 
åka buss eller tåg utan att känna sig rädd för gäng eller onyktra personer. Att kunna påverka 
är också något som skapar trygghet. 
 
Föräldrar anser att trygghet är att alla ska kunna röra sig fritt på allmänna platser utan att 
vara rädda, synliga och närvarande poliser, att det finns säkra gång- och cykelvägar samt 
säkra transporter, att barnen ska känner sig trygga i skolan samt att hälso- och sjukvård 
fungerar när det behövs.   
 
Äldre vill kunna röra sig fritt överallt utan att känna sig oroliga, fler synliga poliser behövs. 
En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik och säkra trafiklösningar ger också trygghet. 
Vård och omsorg ska vara nära och fungera när den behövs. Den kommunala servicen ska 
fungera. Det är även viktigt med närhet till personer man känner förtroende för och litar 
på. 

Trygghet i 
samhället 

Trygghet i hem och 
nära relationer Ekonomisk trygghet 

Trygghet i staden 

TRYGGHET 

Personliga egenskaper 
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Företagare uppger att trygghet är att kunna röra sig fritt när som helst på dygnet, 
tillgängliga poliser, att slippa inbrott och överfall, att ha tillgång till bra sjukvård i närheten 
samt att det är säkert i trafiken. 
 
2.5 Definition säkerhet  
Precis som trygghet kan säkerhet definieras på olika sätt. Nationalencyklopedin definierar 
säkerhet som:  
 
”Resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller 
andra oönskade händelser skall inträffa.” (NE)  
 
Den säkerhet som åsyftas i beredningens uppdrag är kopplad till samhällets ansvar för sina 
medborgare. På en övergripande samhällsnivå betyder det exempelvis skydd mot terrorism 
och miljöförstöring.  Samhället har också åtaganden när det gäller skydd mot brott och 
olyckor liksom för främjandet av social och ekonomisk säkerhet. Att uppnå total säkerhet 
är inte möjligt. Istället handlar säkerhetsarbete om en strävan efter ökad säkerhet och 
minskade sårbarheter.   

3 Genomförande 
Beredningen har i sitt arbete tagit del av faktainsamling genom föredragningar, 
föreläsningar, studiebesök, utredningar, webbseminarium samt flertalet medborgardialoger. 
Samtliga handlingar som rör uppdraget finns att tillgå via kommunens webbdiarium 
www.engelholm.se/KS201641 

3.1 Föreläsare/föredragningar 

3.1.1 Föreläsare 
• Magnus Lindgren, generalsekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige föreläste om olika 

perspektiv gällande trygghet. Förutom beredningen deltog representanter från Polisen, 
föreningar samt nyckelpositioner från kommunens olika verksamheter. 

• Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid Malmö Högskola föreläste om trygg och 
säker kommun i en tid av stora samhällsförändringar - Vilka utmaningar står vi inför? 
Förutom beredningen deltog representanter från Polisen, föreningar samt 
nyckelpositioner från kommunens olika verksamheter.  

 
3.1.2 Föredragningar 
• Kommunens krisberedskapssamordnare Lisa Wallin redogjorde bl.a. för begreppen 

trygghet och säkerhet och berättade om hur kommunen arbetar med krisberedskap och 
kommande handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten.  

• Kommunpolis Fredrik Henriksson presenterade statistik från senaste 
trygghetsmätningen.  

• Kommunens flyktingsamordnare Annie Falkung berättade om flyktingprojektet och vad 
som görs i civilsamhället. 

• Nattvandrarna, Hans Hammargren pratade om hur Nattvandrarna arbetar i samverkan 
med Polisen och fältgruppen. Det är svårt att rekrytera nya nattvandrare och 
nattvandrarna hade behövt vara ute på stan fler helger. 

• Säkerhetschef Jan Klauser redogjorde för tidigare organisationer av arbetet med säkerhet 
och trygghet samt hur man arbetar idag.  

• Lena Persson om Skyddsjouren som tar emot kvinnor, män och barn som lever i en 
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svår livssituation och är i behov av ett skyddat boende. Efterlyser mer samverkan med 
kommunen.  

• Brottsofferjouren, Mona Sturesson och Sören Rudmer berättade bl.a. om att 
förmögenshetsbrotten halverats men att känslan av att drabbas har dubblats. Efterlyser 
mer samverkan med kommunen. 

• Kommunens mångfaldssamordnare Dragan Kostic pratade om att det behövs en ökad 
tolerans för mångfald - kunskap och information ökar tolerans. 

• Trafikingenjör Ann-Kristin Wiinberg informerade om kommunens 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

 
3.1.3 Webbseminarier 
Stiftelsen Tryggare Sverige anordnade flera webbseminarier om trygghet i samband med 
Almedalsveckan (2016-07-04 och 2016-07-06). 

3.2 Medborgardialoger 
Målet har varit att identifiera vad som skapar otrygghet för ängelholmarna. Efter 
målgruppsanalys kom beredning fram till att alla grupper i samhället är berörda av ämnet. 
För att kunna nå så stort antal medborgare som möjligt har beredningen därav genomfört 
ett större antal medborgardialoger:     

• Målgrupp ungdomar i högstadieålder, Strövelstorps skola 
• Målgrupp gymnasieungdomar, Ängelholms gymnasieskola 
• Målgrupp näringslivet, Ängelholms Näringslivs sopplunch 
• Målgrupp äldre, träff med PRO och SPF i Munka Ljungby 
• Målgrupp ”övriga”, dialog på stan vid två tillfällen 
• Målgrupp äldre, Willans vård- och trygghetsboende 
• Målgrupp föräldrar, enkät via Fronter 
 
I samtliga medborgardialoger har samma fyra frågor ställts: 
1. Vad är trygghet för dig? 
2. Vad är otrygghet för dig?    
3. När känner du dig otrygg i Ängelholms kommun? 
4. Vad skulle få dig att känna dig tryggare?  
 

3.3 Studiebesök 

3.3.1 Staffanstorps kommun 
Staffanstorp har en analysgrupp som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommundirektör, kommunpolis, analysstrateg/strategisk trygghetsplanering, 
utvecklingschef, räddningschef/krisledning samt stabschef.  
 
Framgångsfaktorer som Staffanstorp själva framhåller är: 
• Politisk förankring och enighet 
• Tydligt ledarskap 
• Samordningsfunktion med mandat 
• Delegerat ansvar - allas ansvar 
• Långsiktighet 
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Gruppen arbetar brett med både individ, familj och samhälle. Det är viktigt att identifiera 
vilka preventiva insatser som behövs och vilka målgrupper som behöver dessa. Man utgår 
från statistik och undersökningar såsom drogvaneundersökningar, trygghetundersökningar, 
kvalitetsundersökningar, analyser och trender. Arbetsmetoderna är både evidensbaserade 
(t.ex. familjeterapi, föräldrautbildning) och relationsbaserade (t.ex. fältgruppsverksamhet, 
nätverksteam, preventionsgrupper i skolan och resursperson etnisk grupp). 
 
3.3.2 Laholms kommun 
Kommunen har en verksamhet inom räddningstjänsten som arbetar med området trygghet 
och säkerhet. Organisatoriskt svarar verksamheten inför kommunstyrelsen. 
 
Efter en tids oroligheter från 2009 och framåt (gängbildningar och skadegörelse på skola) 
växte en samverkansorganisation fram. Man arbetar med trygghetvandringar, har 
samverkansavtal, samarbete med privata aktörer, medborgardialoger, medborgarlöften samt 
arbetar aktivt med kommunikation och integration. Kommunen deltar även i nationella 
nätverk.  
 
Framgångsfaktorer de framhåller är: 
• Prioritering på säkerhetfunktionen i kommunen 
• Tydliga mandat och uppdrag 
• Gemensam lägesbild 
• Att politiken reagerar  
• Att samverkan sker på riktigt och inte stannar i pappersprodukter.  
 
Det är en god investering att arbeta för att förebygga i ett tidigt skede innan det uppstår 
situationer och händelser. Detta gör man genom riktade insatser i att identifiera grupper där 
man ser att tidig kontakt och dialog kan förebygga.  
 

3.4 Rapporter och undersökningar 
• SKL Öppna jämförelser - Trygghet och Säkerhet 2015 
• Region Skåne/Kommunförbundet Skåne - Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 

2012 
• SCB medborgarundersökning - Rapport Ängelholm 2015 
• Utdrag ur elevhälsoenkät i Ängelholms kommun 2016 
• Polisens trygghetsmätning i Ängelholm 2015 
• Nationella trygghetsundersökningen 2015 - BRÅ 
• Undersökning om toleransen bland skånska gymnasieungdomar, Internationella 

handelshögskolan i Jönköping, 2009 
• “Är Ängelholm intolerant? En undersökning om intolerans bland 

gymnasieungdomar i Ängelholm” av Linus Eriksson, 2015 
• PM 2016:3 från Stiftelsen Tryggare Sverige: Tiopunktsprogram för framtidens Polis 
• Artikel SvD 2007-02-12 Jakten på trygghet gör oss otrygga 
• Tematidning juni 2016 från Stiftelsen Tryggare Sverige 
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4. Historik  

4.1 Arbete mot anlagda bränder i Ängelholms skolor 
”Anlagd brandgruppen” startades under 2007 efter ett flertal anlagda bränder i kommunens 
skolor. Geografiskt var det spridning över hela Ängelholms kommun. Syftet med gruppen 
var att hitta gemensamma framgångsfaktorer för att minska samt förhindra fortsatta 
bränder i skolorna. I gruppen ingick representanter från räddningstjänst, Polis, 
fältassistenter, dåvarande tekniska kontoret, skolan, i vissa delar nattvandrarna 
(adjungerade), kommunens försäkringsombud (adjungerad) kommunens bevakningsföretag 
(adjungerad) och kommunens säkerhetssamordnare. 
 
Gruppen hade täta möten under den mest intensiva perioden 2007-2009, där man genom 
statistik, återkopplingar, besök ute i verksamheter, genomförande av tekniska lösningar 
såsom kamerövervakning mm, utbildningsinsatser/informationsinsatser rönte framgång i 
arbetet och fick praktiskt taget ned antalet bränder till någon promille. 
 
Under senare perioden skapades inom regionen, nuvarande familjen Helsingborg, en 
specifik grupp inom brand- och olycksutredning som hade inriktning b.la. på anlagd brand i 
fordon. I detta arbete ingick företrädare från räddningstjänsterna, utredare från Polisen, 
skadereglerare från försäkringsbolag, åklagarkammaren samt skuggning av MSB vid ett 
flertal tillfällen eftersom man på nationell nivå såg detta som ett intressant arbete. 

4.2 Organisation för arbete med säkerhet och beredskap 2011 
Ängelholms kommuns avdelning för Säkerhet och Beredskap skapades 2009 under 
räddningstjänsten. En organisation för arbetet godkändes av kommunstyrelsen i mars 2011 
för att samordna det kommunövergripande säkerhet- och beredskapsarbetet samt stötta 
förvaltningarna i det interna säkerhetsarbetet. Avdelningen hade tre ansvarsområden: 
Intern säkerhet, Robust samhälle och Tryggare kommun. Inom det sistnämnda ingick att: 
• att driva arbetsgrupper med på initiativ av Folkhälso- och trygghetsrådet 
• att årligen organisera och driva strandvaktsprojektet 
• att sprida säkerhetsrelaterad information 
• att på uppdrag av Folkhälso- och trygghetsrådet administrera brottsförebyggande 

verksamhet 
Projekt för ansvarsområdet Tryggare kommun 2011-2014 var framtagandet av en 
suicidprevention samt att fortsatt anlita livräddare för säkrare stränder.  

5. Nuläge  

5.1 Samverkan för ökad säkerhet och trygghet i Ängelholms kommun  
En överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet träffades mellan 
kommunen och Polisen 2014. Samverkansmodellen bestod av tre nivåer: en strategisk, en 
taktisk och en operativ nivå. Ett beslut om att förlänga befintlig överenskommelse till dess 
att en ny överenskommelse träffats beslutades i kommunstyrelsen 2015.  
 
En ny överenskommelse om samverkan mellan kommunen och Polisen har tagits fram för 
att klarlägga huvudområden för samverkan och för att redovisa formerna för samverkan, 
utifrån Ängelholms kommuns och Polisens nya organisationer. Syftet med den nya 
överenskommelsen är att öka säkerheten och tryggheten för alla i Ängelholms kommun. 
Kommunstyrelsen beslöt i april 2016 att godkänna överenskommelsen och därefter har ny 
organisation tagits fram med tre nivåer: Strategisk nivå, taktisk nivå och operativ nivå, se 
bild nedan. 
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5.2 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst  
År 2015 bildades kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) som 
består av kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. I ägardirektivet framgår 
räddningstjänstens uppdrag, vilket i huvudsak omfattar operativ räddningstjänst och att 
förebygga brand. Många av de delar som beskrivs som det breda uppdraget ovan och som 
var lagstiftarens intentioner med Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) hanteras inte av 
räddningstjänsten utan ligger kvar som uppdrag i kommunens servicestödsorganisation. 
En viktig del av RSNV:s arbete är att öka riskmedvetenheten i kommunen och förbättra 
privatpersoners, företags och organisationers förmåga att förebygga bränder och andra 
olyckor. I det förebyggande arbetet ingår förutom att utföra tillsyn, att informera och 
utbilda medborgare, organisationer och verksamhetsutövare. 

5.3 Kommunens ansvar enligt Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH) 
Lagstiftningen är tvingande och ger bl.a. följande inriktningar för kommunens arbete: 

• att minska sårbarheten i kommunens verksamhet och skapa förutsättningar för att 
hantera krissituationer i fred 
•  kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i och 
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 
 
Ängelholms kommuns övergripande mål med krisledningsarbetet framgår i 
krisledningsplanen fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, § 119. Krisledningsplanen 
revideras en gång varje mandatperiod och de övergripande målen är: 

• Kommunen ska värna medborgarna genom att aktivt verka för trygghet och säkerhet. 

Operativ nivå 
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• Kommunen ska verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls och vid 
behov prioritera funktioner.  
• Kommunens krisorganisation ska ha förmågan att utifrån rådande risker kunna utöva 
ledning och samordning i kommunen med uthållighet över tiden. 
• Kommunen ska ha en väl anpassad förmåga till effektiv information åt kommunens 
invånare. 
• Kommunen ska verka för enhetliga beredskapsförberedelser. Dessa ska genomsyras av 
säkerhetstänkande i såväl fred som vid höjd beredskap. 

5.4 Kommunens ansvar Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor (LSO) 
Den 1 januari 2004 trädde Lag om skydd mot olyckor i kraft (SFS 2003:778). Lagen 
utformades kring en målsättning om att alla aktörers arbete med att förebygga och hantera 
olyckor och de skador som uppstår vid olyckor ska ske på ett samordnat sätt.  
 
Räddningstjänstens ansvarsområde har i stora delar förändrats från huvudsakligt fokus på 
kärnverksamhetens operativa uppdrag till att samtidigt omfatta förebyggande arbete 
gällande trygghet och säkerhet. Det förebyggande arbetet kan gälla flera olika områden 
såsom arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskapsarbete, brottsförebyggande arbete 
samt arbete med internt skydd.  
 
Kommunerna inom Familjen Helsingborg har sedan Skåne län bildades 1997 haft en 
fördjupad samverkan mellan räddningstjänsterna. Inledningsvis handlade samarbetet mest 
om operativ verksamhet men har på senare år även omfattat olycksförebyggande 
verksamhet. 
 
Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten  
Kommunen ska enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) ha ett handlingsprogram för 
den olycksförebyggande verksamheten. Handlingsprogrammet ska beskriva såväl den 
operativa räddningstjänstens förmåga som kommunens olycksförebyggande verksamhet.  
 
I Ängelholms kommun är det Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst (RSNV) som 
ansvarar för räddningsinsatser. Ängelholms kommun kommer fr.o.m. 2016 att ha ett 
renodlat handlingsprogram som beskriver den olycksförebyggande verksamheten enligt 
LSO. Ett nytt handlingsprogram är utarbetat och processat med huvuduppdrag och 
kommunstyrelsens arbetsgrupper. Handlingsprogrammet förväntas att vara antaget av 
kommunfullmäktige under hösten 2016. 
 
Handlingsprogrammet tydliggör målen för kommunens olycksförebyggande arbete, vad 
kommunen är skyldig att göra och vad medborgaren själv ska ta ansvar för.  

6 Utmaningar 

6.1 Hur vi mäter och tolkar resultat 
Definitionen av trygghet påverkar hur man väljer att mäta trygghet. En vanlig invändning 
mot trygghetsmätningar är att det inte går att mäta eftersom trygghet är en subjektiv 
upplevelse. Den påverkas en lång rad faktorer såsom t.ex. personliga egenskaper och 
erfarenheter, social situation, socioekonomisk ställning samt uppväxtförhållanden. Den har 
inte nödvändigtvis med den aktuella säkerheten eller hotet att göra. Sambandet mellan 
faktisk säkerhet och trygghet är inte absolut; en ökad säkerhet ger inte automatiskt en 
upplevelse av ökad trygghet. Det finns också en risk i att resultatet av en trygghetsmätning 
påverkas om undersökningen görs i nära anslutning till händelser som uppmärksammats i 
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media. Därav behöver mätningar av trygghet ske kontinuerligt så att eventuella avvikelser 
går att urskilja. 

6.2 Elevhälsoenkäten i Ängelholms kommun  
Ängelholms elevhälsoenkät besvaras av elever i förskoleklasserna (med föräldrar), fjärde, 
sjunde och åttonde klass samt gymnasiets årskurs 1. I medborgardialogerna uppger 
ungdomar att man oroar sig över mobbning. Beredningen har tagit del av utdrag ur 
elevhälsoenkäten som kan kopplas till elevernas upplevelse av trygghet. 
Arbetsmiljö: 
• Upp till var femte elev uppger att de blivit mobbade de senaste tre månaderna, högst 

andel är det bland årskurs fyra och på gymnasiet är det nästan bara flickor. 
• Arbetsron är genomgående mycket dålig och upplevs som sämst bland förskoleklassens 

pojkar och de äldre flickorna.  Stressen i skolan ökar ju äldre eleverna är. 
• Matsalen upplevs som dålig av gymnasieeleverna.  
• Toaletterna anses av förskoleklasserna mycket dåliga. 
• Duscharna upplevs som dåliga, mest bland årskurs fyra och gymnasieelever. 
• Ett positivt resultat är att nästan alla uppger att de trivs i skolan. 
 
Fysisk och psykisk hälsa: 
• Ca 30 % av eleverna i alla åldrar känner sig rädda någon gång i månaden eller oftare. Här 

överväger flickor bland äldre elever där det på gymnasienivå var nästan 50 % av 
flickorna som uppgav detta.  

• Nästan alla uppger att de har någon vuxen att prata med om sådant som är viktigt för 
dem. 

• Elever från årskurs fyra och äldre fick betygsätta ”Mitt liv idag” med siffra mellan 1 och 
10 där 10 motsvarar bästa livet. Svaren ger ett tydligt budskap om att eleverna mår 
sämre ju äldre de är och flickor mår sämre än pojkar. På gymnasiet uppgav 21 % av 
flickorna siffran 5 eller lägre.  

6.3 Folkhälsorapporten Barn och Unga i Skåne 2012 
I Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012 (åk 6, åk 9 samt gy åk 2) ställdes fråga om 
huruvida man känner sig trygg på olika ställen. Pojkar känner sig generellt i högre 
utsträckning tryggare än flickor på de flesta platser i de tre årskurserna. Detta gäller 
framförallt utomhus kvällstid i bostadsområden, på nöjesställe samt på buss eller tåg. 
När det gäller trakasserier eller kränkningar via mobiltelefon och/eller internet uppger 
drygt 20 % av flickorna i årskurs sex och nio samt 17 % av flickorna i gymnasiets årskurs 
två att de blivit utsatta för detta. Motsvarande andel bland pojkar är 14 % i de tre 
årskurserna. 
 
Enligt folkhälsoenkäten minskar andelen elever som uppgett att de blivit mobbade med 
stigande ålder. Antal som uppger att man blivit mobbad mer än en gång i månaden under 
de senaste månaderna sjunker från 6 % i årskurs sex ner till 3 % i gymnasiet.  

6.4 Polisens trygghetsmätning 
Sedan 2004 genomför Polisen regelbundet trygghetsmätningar som bl.a. behandlar frågor 
om utemiljö, missbruksproblem, utomhusstörningar, utsatthet för brott, oro för att utsättas 
för brott, konkret känsla av otrygghet samt Polisens agerande mot problem. När 
trygghetsmätning genomfördes 2015 skickades enkäten ut till 298 personer och nästan 70 
% svarade. Mätningen gav Ängelholm ett totalt problemindex på 1,37. Enligt Polisen är 
värden under 1,7 ett bra resultat. 
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6.5 SCB:s medborgarundersökning 
Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i 
SCB:s medborgarundersökning. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras 
för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Undersökningen genomfördes i 
Ängelholms kommun under våren 2015. I förhållande till samtliga 133 kommuner som var 
med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015 får Ängelholms kommun ett lite sämre 
genomsnittsresultat vad gäller trygghet. För Ängelholms egen del visar mätningen på ökad 
trygghet från 2012 till 2014 men 2015 gav dock sämre resultat än 2012. 

6.6 Nationella trygghetsundersökningen  
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför sedan 2005 den årliga enkäten Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU). Undersökningen behandlar frågor om utsatthet för brott, 
trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med 
rättsväsendet. Oron för brottslighet har minskat sedan 2006. Kvinnor oroar sig i allmänhet 
mer än männen för att drabbas av såväl olyckor som brott. Även äldre (75–79 år), boende i 
flerfamiljshus samt utrikesfödda känner sig otryggare än övriga. Personer boende i de södra 
delarna av landet uppger oftare att de känner oro över brottsligheten än personer boende i 
de norra delarna. 

6.7 Undersökningar om intolerans 
Internationella handelshögskolan i Jönköping utförde 2009 en undersökning om toleransen 
bland skånska gymnasieungdomar. Resultatet visade att Ängelholm är den näst mest 
intoleranta kommunen i Skåne. 
 
2015 gjordes samma undersökning av gymnasiestudenten Linus Eriksson i Ängelholm. Det 
blev högre deltagande än vid tidigare undersökning. Resultatet visar bl.a. att män och 
pojkar är lite mindre intoleranta idag än 2009 men det är ingen markant skillnad. Kvinnor 
på yrkesutbildning är dock mer intoleranta nu än 2009. Sammanfattat är vissa parametrar 
sämre och andra bättre men i helheten är intoleransen oförändrad. 

6.8 Stiftelsen Tryggare Sverige:  
Minskar: bilbrott, våld i offentlig miljö, dödligt våld, alkoholmissbruk bland ungdomar 
Både NTU och lokala kartläggningar indikerar att säkerheten ökar. 
 
Ökar: grov och organiserad brottslighet, narkotikahandel, utpressning och 
människohandel, övergrepp i rättssak, olaga hot samt ekonomisk brottslighet och 
bedrägerier (BRÅ, 2015; NOA 2015) Våldsbejakande extremism och hemvändande 
jihadister blir allt större hot. 
 
Magnus Lindgren som är generalsekreterare på stiftelsen menar att omorganisationen av 
polisväsendet har skapat problem och att överenskommelser om samverkan bara är 
pappersprodukter. Kommunerna saknar lagstadgat ansvar att förebygga brott och även 
resurser, utbildning och organisation för att arbeta på rätt sätt med detta.  

6.9 Ängelholmarnas upplevelse av trygghet  
Otrygghet för ängelholmarna 
Resultat från medborgardialoger visar att olika faktorer påverkar olika målgrupper i 
upplevelsen av trygghet: 

• Ungdomar kan känna sig oroliga över att bli utsatta för mobbning. Det finns otrygga 
platser både i skolan och i staden såsom Storgatan, Stortorget, Järnvägsparken och längs 
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Rönneå. Busshållplatser vid stationen och Stortorget i Ängelholm har nämnts som särskilt 
utsatta platser. 
• Äldre oroar sig över att inte få den vård som krävs när de behöver det. Finns det plats på 
äldreboende när jag behöver det? Får jag hemtjänst vid behov?  
• En väl fungerande kollektivtrafik med tätt mellan hållplatser och turer ger en trygghet, 
uppger framförallt ungdomar och äldre.  
• De oskyddade trafikanterna (gående och cyklister) känner sig utsatta och otrygga i 
trafiken. 
• Många tillfrågade menar att tryggheten påverkas mycket av vilken bild media ger av 
samhället och världen runt omkring. Det handlar både om vad som händer i den nära 
omgivningen men även händelser i andra delar av världen. De nära förhållandena kan 
påverka den egna säkerheten och skapa oro över att själv drabbas - globala oroligheter som 
sker ute i världen kan skapa en allmän känsla av otrygghet.  

Vad får ängelholmarna att känna sig tryggare? 
Om vi vill öka tryggheten måste vi förstå vad som skapar den. 
• För att skapa tryggare stadsmiljöer vill medborgarna ha bättre belysning och mindre 
buskage/växtlighet som skymmer. 
• Fler synliga poliser/väktare/nattvandrare ger en ökad trygghet. 
• Bättre trafiklösningar för oskyddade trafikanter, då handlar det framförallt om att se över 
hastighetbegräsningar och att separera trafikslagen bättre. 
• Arbeta mer med att förebygga mobbning och kränkningar i skolan. 
• Bättre och tydligare information från kommunen om dess verksamheter. T.ex. brotts- 
och olycksstatistik. 
• Göra det enklare att komma i kontakt med rätt personer inom den kommunala 
verksamheten. 
• Satsa på en god integration av nyanlända. 

7 Analys och reflektion 

7.1 Ökad säkerhet – ökad otrygghet? 
Den norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen (artikel i SvD 2016-04-13) 
resonerar om paradoxen att människor i västvärlden aldrig varit säkrare än idag men ändå 
känner sig mer otrygga. Han menar att det snarare är riskmedvetandet som ökar och 
därmed känslan av otrygghet. Att det är en överdriven jakt på trygghet som skapar en slags 
trygghets- och riskfixering. Vi har utvecklats till trygghetsnarkomaner som vill få total 
kontroll på omgivningen och minimera alla slags risker. Detta mot bakgrund av bl.a. 
sekularisering, utvecklandet av välfärdsstaten och individualismen samt globaliseringen.  
Förr var riskerna större men det fanns också en acceptans för att livet var farligt. Idag är vi 
så upptagna av att minimera alla slags risker eftersom vi har en överdriven tro på vår 
förmåga att kontrollera våra liv. Jakten på trygghet skulle alltså göra oss mer otrygga. 

7.2 Olika resultat i undersökningar och medborgardialoger 
Enligt undersökningar upplever många ängelholmare en otrygghet men i resultat från 
medborgardialogerna är det övervägande del av de deltagande som uppger att de känner sig 
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trygga i det stora hela. Varför skiljer sig resultaten från undersökningarna och 
medborgardialogerna åt?  

Det finns en viss skillnad i svaren från de medborgardialoger som skett genom direkta 
möten och de svar som inkommit från digital enkät. Enkätsvaren tenderar vara mer 
utförliga och beskrivande samt ger även en bild av aningen större otrygghet jämfört med 
svaren från direkta möten. Kan den direkta kontakten mellan politiker och medborgare 
påverka resultaten? Kan vetskap om att kommunen engagerar sig och bryr sig påverka? 
Norrtälje kommun, som blivit utsedda till Stockholms tryggaste kommun menar att: 

”Våra invånare vet att vi arbetar med trygghetsfrågorna  
dagligdags vilket i sig inger hopp och trygghet.” 

(Tematidning juni 2016 Tryggare Sverige) 

 

7.3 Utvecklingsområden 
a. Organisation och ansvar  
Både Staffanstorp och Laholms kommun har verksamheter med ansvar för frågor kring 
trygghet och säkerhet organiserade direkt under kommunstyrelsen. De har 
samverkansformer där man tar tag i problemen direkt och det blir en effektiv och tydlig 
verkställighet. Samtalen blir mer av lösningsfokuserad art än styrd av politiska ideologier. 
Båda kommunerna fokuserar till stor del på förebyggande åtgärder i ett tidigt skede.  

b. Utökat samarbete och samverkan med civilsamhället  
Ökad trygghet hos medborgarna är ingenting kommunen kan ordna själv. Det krävs 
samspel mellan kommunens verksamheter och andra aktörer såsom Polis, räddningstjänst, 
näringsliv, föreningsliv och medborgare.  
 
”Att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor över 
hela hotskalan är en central kommunal arbetsuppgift.” (källa: SKL samt MSB; Öppna 
Jämförelser, Trygghet och säkerhet 2015 – tema kommunal räddningstjänst.) 
 
c. Kunskap om säker kommun 
Ängelholm är enligt undersökningar en ganska säker kommun. Hur får vi 
medborgarna att känna sig så trygga som de borde kunna känna sig i 
Ängelholms kommun? Kan kännedom och kunskap om hur säkert Ängelholm 
är påverka känslan av trygghet?  
 
d. Ungas oro för mobbning och trakasserier  
Både i undersökningar och i dialoger med ungdomar har det framkommit att 
en stor del känner en oro för mobbning och andra kränkningar. Mobbning kan 
få både hälsomässiga, sociala och faktiskt ekonomiska konsekvenser i det långa 
perspektivet. Både de inblandade och samhället i stort är förlorare.   
 
e. Oro för inbrott och överfall  
Genom medborgardialoger och Polisens trygghetsmätning framkommer att medborgarna i 
Ängelholms kommun oroar sig över att drabbas av inbrott eller att bli överfallna i 
offentliga miljöer. Sannolikheten att drabbas är statistiskt sett inte i jämvikt med den oro 
som finns. Kan kommunen bidra till att medborgaren känner mindre oro för att utsättas 
för inbrott och överfall?  
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Grannsamverkan är en effektiv brottsförebyggande metod för är att göra bostadsområden 
mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Grunden i grannsamverkan består ofta av att de 
boende stimuleras att förbättra stöldskyddet, se till varandras bostäder och meddela 
kontaktpersoner när de noterar något misstänkt. Enligt en utvärdering beställd av BRÅ 
(Brottförebyggande rådet, Rapport 2008:9) minskar grannsamverkan brottsligheten i 
genomsnitt med mellan 16 och 26 %. 
 
f. Intolerans 
Ängelholm liksom övriga samhället förändras demografiskt mot ökad mångfald. I 
Ängelholm råder en hög grad av intolerans jämfört med andra skånska kommuner.  
Rädsla för det okända påverkar känslan av trygghet. Intolerans leder ofta till otrygghet och 
vice versa leder otrygghet till intolerans. Kunskap och information ökar tolerans för 
mångfald.  
 
g. Social trygghet  
Framförallt äldre är oroliga inför en framtid med större vårdbehov och för att inte få den 
vård och det stöd man behöver. För många äldre som bor själva är även det sociala 
nätverket en viktig beståndsdel i den övergripande känslan av trygghet i tillvaron.  

h. Utökad närvaro av poliser, väktare, fältassistenter och nattvandrare  
En stor andel svar från medborgardialogerna visade på att medborgare saknar mer synliga 
och närvarande poliser, väktare, fältassistenter och nattvandrare i samhället. Deras närvaro 
skapar en känsla av trygghet. Den nya polisorganisationen skulle ge fler kommunanknutna 
poliser - men så har det inte blivit. 
 
i. Belysning 
Alla målgrupper i medborgardialogerna har synpunkter på att belysning på gångbanor, 
cykelstigar, gator och torg (offentliga öppna platser) behöver bli bättre. Särskilt 
målgrupperna föräldrar och ungdomar påpekar att man upplever otrygghet i vissa områden 
under dygnets mörka timmar.  

j. Trafik 
Trafikproblem skiljer sig på flera sätt från den ”traditionella otryggheten” eftersom det 
oftast snarare handlar om en säkerhetsbedömning än en trygghetsupplevelse. För äldre och 
synskadade kan det vara problem med gatupratare och delar av uteserveringar som skapar 
hinder. För föräldrar är det en trygghet att veta att barnen kan ta sig till och från skolan och 
kompisar på ett tryggt sätt. Ängelholms kommun har en cykelplan för 2015-2025 som har 
syftet att göra cykelnätet enklare, säkrare och tydligare.   

k. Ren och trygg miljö 
Rena och välskötta offentliga miljöer bidrar till att öka känslan av trygghet. En plats som är 
väl underhållen skapar en känsla av närvaro, att det är någon som tar ansvar och bryr sig. 
Det är därför viktigt att kommunen har en god förvaltning och skötsel av de offentliga 
miljöerna. 
 
Det finns en teori som heter ”Broken Windows” formulerad 1982 av sociologen George 
Kelling och statsvetaren James Wilson. Den baseras på en analogi: Byggnader som inte 
underhålls eller repareras snabbt efter skadegörelse förfaller alltmer - ett krossat fönster 
leder snabbt till fler krossade fönster, som leder till inbrott, som leder till förstörelse, osv. 
Kortfattat är tanken bakom teorin att det gäller att förebygga oordning innan det trappas 
upp och eskalerar utom kontroll. 
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8 Slutsatser 

Beredningen fick i uppdrag att ta fram en strategi för att Ängelholm ska vara en trygg och 
säker kommun. Genom att ta del av undersökningar, forskningsresultat, andra kommuners 
arbete och resultat från medborgadialoger har beredningen identifierat vad som skapar 
ökad trygghet.  
 

8.1 Prioriteringar för att skapa trygghet 

Nedanstående prioriteringar har beröringspunkter med varandra och även med åtgärder 
under rubrik 8.2.    

 
8.1.1 Organisation  
Den nya organisationen för samverkan för ökad trygghet och säkerhet ska kopplas direkt 
till kommunstyrelsen. Staffanstorp har en ”Analysgrupp” som består av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommundirektör, kommunpolis, analysstrateg/strategisk trygghetsplanering, 
utvecklingschef, räddningschef/krisledning samt stabschef. Beredningen anser att 
Ängelholms kommun ska ha en liknande/särskild grupp. Den ska kontinuerligt lämna 
rapporter till kommunstyrelsen så att politikerna är väl insatta i det arbete som pågår och 
planeras framöver.  
 
Trygghets- och säkerhetsfrågorna ska prioriteras och vara ett av fullmäktiges övergripande 
mål som gäller för hela organisationen. Kommunen ska ha större fokus på 
trygghetsperspektivet i förhållande till säkerhetsaspekten än vad som sker idag. Detta 
eftersom trygghet alltid är en subjektiv upplevelse som ofta inte är i relation till faktisk 
säkerhet.  
 
8.1.2 Utökat samarbete  
En av de viktigaste faktorerna för att nå framgång är en väl fungerande samverkan och en 
strävan mot gemensamma mål. Det behövs ett utökat samarbete både internt och externt 
med andra kommuner, organisationer och civilsamhället där alla verksamheter är 
involverade utifrån sina förutsättningar. Detta kommer att skapa utökad tillit och 
förtroende mellan samtliga parter. Avtal mellan alla samarbetspartners ska tydliggöra 
ansvarsfördelning och organisation.  
 
8.1.3 Kommunikation  
Information som ger kunskap ökar tryggheten. Kommunens information och dialog kring 
trygghets- och säkerhetsfrågor är oerhört betydelsefull för att medborgarna ska känna 
trygghet i det nära samhället. Både Polis, räddningstjänst och kommun behöver bli bättre 
på att kommunicera hur man arbetar med trygghet och säkerhet. Kommunens information 
ska vara tillförlitlig och förtroendeingivande.  
 

Kunskap ger trygghet! 
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8.2 Trygghetsskapande åtgärder 

Nedan presenterar beredningen ytterligare områden som kommunen behöver arbeta mer 
med för att vara en trygg och säker kommun. De delas in i fyra områden: 
1. Trygghet i samhället 
2. Trygghet i staden 
3. Ekonomisk trygghet 
4. Trygghet i hem och nära relationer 
 
Punkt 3 och 4 har stor påverkan på medborgares trygghet men har inte ansetts lämpliga att 
diskutera i medborgardialoger. Beredningen har valt att fokusera på punkt 1-2 ovan.  

Beredningen anser att det borde utredas vidare hur kommunen kan arbeta mer med 
trygghet i hem och nära relationer.  

8.2.1 Trygghet i samhället  
a. Integration  
Ängelholms kommun behöver arbeta mer med integration. Medborgare i ett samhälle med 
mångfald ska kunna leva tillsammans utan konflikter. Kunskap och information ökar 
tolerans för mångfald och förebygger otrygghet. Genom att bidra till att skapa ett samhälle 
för alla ges förutsättningar för en bra integration. På så sätt kan kommunen förebygga och 
minska social oro.  
 
b. Mer värdegrundsarbete  
Alla barn och unga ska känna en trygghet både i och utanför skolan. För att förebygga oro 
samt motverka mobbning och kränkningar måste kommunen satsa mer på utbildning i 
värdegrundsfrågor både till elever, föräldrar och nyanlända.  Förebyggande insatser 
påbörjas idag redan i förskolan vilket är bra. Skolan behöver dock arbeta mer med det 
förebyggande arbetet under alla skolåren och även på gymnasiet. När det uppstår 
situationer och händelser ska skolan i ett tidigt skede identifiera detta och sätta in resurser 
och stöd till berörda så fort som möjligt. 
 
c. Social trygghet för äldre 
Det är viktigt med rätt och tydlig information från kommunen när det handlar om boende, 
vård och omsorg. För äldre är kunskapen om vad kommunen och andra aktörer erbjuder 
och kan stödja medborgaren med en trygghet. Alla medborgare ska informeras om var man 
kan vända sig i kommunen för att få hjälp. Äldre känner en viss oro över att inte kunna 
använda tjänster eller ta till sig information när tekniken i samhället utvecklas alltmer. 
Kommunen ska ta detta i beaktande när nya tjänster som berör äldre utvecklas. 
 
8.2.2 Trygghet i staden  
a. Trygghetsskapande närvaro 
Kommunen ska arbeta för att den offentliga miljön ska bli tryggare genom utökad närvaro: 
1. Polisen: tydligare samverkansavtal och mätbara medborgarlöften mellan Polis och 

kommun ska ge ökad trygghet. Dessa ska resultera i fler synliga poliser i offentliga 
miljöer. 

2. Civilsamhället: organiserat och strukturerat samarbete mellan kommun, civilsamhälle 
och näringsliv.  

3. Kommunal närvaro: kommunen ska utöka antalet fältassistenter för att öka kontakten 
med ungdomarna och förebygga missbruk, social oro samt öka trygghetskänslan för alla 
som vistas ute.  
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4. Kommunen ska tillsvidare fortsätta anlita § 3-vakter i den omfattning som behövs. 
Organisation och finansiering bör ses över tillsammans med näringslivet.  

 
b. Trafiklösningar  
Kommunen ska se över och bygga tryggare och säkrare gång- och cykelvägar. Det måste 
vara bättre separation mellan trafikslagen så att det skapas trygghet för alla i trafiken, både 
gång-, cykel-, moped- och biltrafikanter. Kommunen ska erbjuda barn möjlighet att ta 
”Cykelkörkort”.  
 
c. Bygg tryggt – bo tryggt 
Ängelholm ska vara en stad som byggs och utformas för alla. Trygghetsfrågor måste vara 
en naturlig del i planerings- och byggprocessen. Mötesplatser ska kännas trygga för alla 
medborgare. 
 
d. Trygghetsvandringar  
Kommunen ska, tillsammans med samverkansorganisationer och företrädare för 
civilsamhället, genomföra trygghetsvandringar för att identifiera områden som ska 
prioriteras med belysning och andra trygghetsskapande åtgärder.  
 
8.2.3 Ekonomisk trygghet  
Kommunen ska stimulera och erbjuda utbildningar som matchar behovet på 
arbetsmarknaden.  

Kommunen ska ge förutsättningar för näringslivet att utvecklas så att fler arbetstillfällen i 
kommunen skapas.  

Kommunen ska i samarbete med andra aktörer erbjuda praktikplatser till medborgare som 
står utanför arbetsmarknaden.              

8.2.4 Trygghet i hem och nära relationer  
Kommunen ska fortsätta att arbeta aktivt med utsatta medborgare, folkhälsa och livskvalité 
genom socialtjänst, skola, familjecentraler och familjerådgivning.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 70 Dnr. KS 2018/204  

Svar på motion från Liss Böcker m.fl (C) rörande 
schemalagda luncher i grundskolan

Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. inkom den 26 februari 2018 med en motion om att lunchen 
schemaläggs och varje klass går med sin lärare och äter på lektionstid. Motionärerna vill 
införa schemalagda luncher som ett pilotprojekt vid en av kommunens skolor med 
utvärdering efter ett år.

Familje- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 12 
december 2019 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad,

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 5 december 2019, § 283
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 15 oktober 2019
Beslut, Välfärdsnämnden, daterat den 20 september 2018
Protokoll från Välfärdsnämndens utskott den 6 september 2018, § 264
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 28 augusti 2018
Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) m.fl. om schemalagda
luncher i grundskolan
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (C), Sven Bergman (C) m.fl., 26 februari 
2018

Yrkanden 
Liss Böcker (C) yrkar bifall till att anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 57 Dnr. KS 2018/204  

Svar på motion från Liss Böcker m.fl (C) rörande 
schemalagda luncher i grundskolan

Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. inkom den 26 februari 2018 med en motion om att lunchen 
schemaläggs och varje klass går med sin lärare och äter på lektionstid. Motionärerna vill 
införa schemalagda luncher som ett pilotprojekt vid en av kommunens skolor med 
utvärdering efter ett år.

Familje- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 12 
december 2019 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad,

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 5 december 2019, § 283
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 15 oktober 2019
Beslut, Välfärdsnämnden, daterat den 20 september 2018
Protokoll från Välfärdsnämndens utskott den 6 september 2018, § 264
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 28 augusti 2018
Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) m.fl. om schemalagda
luncher i grundskolan
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (C), Sven Bergman (C) m.fl., 26 februari 
2018

Yrkanden 
Bifall till förslag till beslut från följande: Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD) och Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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 Enhetschef Nämndkansliet 
 Mats Ulfwinger
 0431-87 000
 Mats.Ulfwinger@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Motion från Liss Böcker (C) m fl. om schemalagda luncher i 
grundskolan

Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. inkom den 26 februari 2018 med en motion om att lunchen schemaläggs 
och varje klass går med sin lärare och äter på lektionstid. Motionärerna vill införa schemalagda 
luncher som ett pilotprojekt vid en av kommunens skolor med utvärdering efter ett år.

Familje- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 12 
december 2019 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad,

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 5 december 2019, § 283
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 15 oktober 2019
Beslut, Välfärdsnämnden, daterat den 20 september 2018
Protokoll från Välfärdsnämndens utskott den 6 september 2018, § 264
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 28 augusti 2018
Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) m.fl. om schemalagda
luncher i grundskolan
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (C), Sven Bergman (C) m.fl., 26 februari 
2018

Utredning
Av huvuduppdrag Lärande- och familjs utredning framgår att de problem som beskrivs i 
motionen inte finns. En absolut majoritet av grundskolans elever äter lunch i skolan varje dag 
och enligt de undersökningar man gjort är man nöjd. Pedagoger och andra vuxna äter med 
barnen och man använder lunchen för pedagogiska samtal. Detta praktiseras i hela 
grundskolan och klassvis när det gäller låg och mellanstadiet.

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


TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2020-01-31

 

KS 2018/204

 

Annat diarienummer
FUN 2019/29, VFN 

2018/154

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/ 

När det gäller högstadiet anges i utredningen från huvuduppdrag Lärande- och familj att detta 
inte kan genomföras klassvis. Bakgrunden till detta är att eleverna enligt läroplanen har fler fria 
ämnesval och ofta är indelade i grupper med elever från andra klasser. Också i högstadiet är 
pedagoger och andra vuxna i skolan med i matsalen och äter pedagogisk lunch med eleverna, 
men man ser ingen möjlighet att schemalägga klasser tillsammans med en särskild lärare.

Av den utredning som är gjord i ärendet kan det konstateras att det som motionärerna 
efterfrågar praktiseras i Ängelholms kommuns grundskolor i olika grad utifrån elevernas ålder. 
Med hänsyn till detta bör motionen anses besvarad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad
_____

Lilian Eriksson Mats Ulfwinger
Kommundirektör Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären
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Motion 

Schemalagda luncher i Grundskolan . 

Ängelholm ~"9J(3~ö=fdLMS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

201a -oz- z 6 

Skolm~ltiden är en del av skoldagen och för m~nga barn det enda lagade rh>!l~r ···· ············· · .. ·········· 
mat. M~ltiden har därför betydelse för hälsan, men är ocks~ en förutsättning för 
trivsel och lärande. Genom att integrera skolm~ltiderna i skolans övriga verksamhet 
skapas mervärden, utan att det behöver kosta mer. Att satsa p~ m~ltiden är att 
satsa p~ hela verksamheten. Att schemalägga lunchen innebär att varje klass g~r 
till skolrestaurangen tillsammans med sin lärare och äter p~ lektionstid. En lektion 
kan antingen börja med lunch eller sluta med lunch och schemaläggas s~ att alla 
elever f~ r tid att äta under en halvtimme. M~ltiden kan användas som en lärande 
resurs där i stort sätt alla ämnen kan omsättas, inte minst mljöfrågor. Allt fler 
skolor ser vinster med schemalagda m~ltider genom att: 

- Alla elever äter lunch i skolan. 

- Vilket bidrar till lugn och ro i klassrummet, med ökad 
koncentration. 

- Eleverna kan prestera bättre, vilket märks p~ skol
resultaten. 

- Färre konflikter - b~de i klassrum, korridorer och 
skolrestaura ng. 

- Bygger bättre och tryggare relationer, vilket ger 
trevligare klimat. 

- Mindre stress under m~ltiden när lunch inte är lika 
med rast. 

- Minskad skadegörelse, b~de i och utanför skolan. 

-Bättre nyttjande av befintlig resurs. 

Centerpartiet yrkar: 

Att införa schemalagda skolluncher som ett pilotprojekt p~ ex. Kungsg~rdsskolan 
snarast med utvärdering efter ett ~r. 

~ii er 
gruppledare 

~~ .. t:eriterp 
CJÄ~/~ .-= -: 

Ccvcl G..t.ct. ~av- Gucit.<-VV\cL ~c~ 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

VFN § 96 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2018-09-20 

Välfärdsnämnden 

Dnr VFN 2018/154 

Svar på motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-), Sven 
Bergman (-)m. fl. (C) rörande schemalagda luncher i grundskolan 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel 
Andersson(-), Sven Bergman(-) m.fl. (C) rörande schemalagda luncher i grundskolan. 
Remissen ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 september 2018. Motionären anser att 
om lunchen schemaläggs innebär detta att varje klass går till skolrestaurangen tillsammans med 
sin lärare och äter på lektionstid. En lektion kan antingen börja med lunch eller sluta med 
lunch och schemaläggas så att alla elever får tid att äta under en halvtimme. Motionären vill 
införa schemalagda luncher som ett pilotprojekt vid en utav kommunens skolor snarast med 
utvärdering efter ett år. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från välfärdsnämndens utskott den 6 september 2018, § 264 
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 28 augusti 2018 
Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) m fl. om schemalagda 
luncher i grundskolan 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den26mars 2018, § 68 96 
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson(-), Sven Bergman(-) m.fl. 

Yrkanden 
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) yrkar att ärendet hänskjuts till den i nuläget benämnda 
familjenämnden i den nya politiska organisationen som träder i kraft vid årsskiftet. Samtliga 
ledamöter i välfärdsnämnden instämmer i Ann Hörnebrant Sturessons yrkande. 

Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar 

att ärendet hänskjuts till den i nuläget benämnda familjenämnden i den nya politiska 
organisationen som träder i kraft vid årsskiftet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Lärande och familj 

Just. sign. U t drags bestyrkande 
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Gunilla Ivarsson 
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Svar på motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-),Sven 
Bergman (-) m. fl. (C) rörande schemalagda luncher i grundskolan 

Ärendebeskriv ni ng 
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel 

Andersson(-), Sven Bergman(-) m.fl. (C) rörande schemalagda luncher i grundskolan. 

Remissen ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 28 september 2018. Motionären anser att 

om lunchen schemaläggs innebär detta att varje klass går till skolrestaurangen tillsammans med 

sin lärare och äter på lektionstid. En lektion kan antingen börja med lunch eller sluta med 

lunch och schemaläggas så att alla elever får tid att äta under en halvtimme. Motionären vill 

införa schemalagda luncher som ett pilotprojekt vid en utav kommunens skolor snarast med 

utvärdering efter ett år. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur KF:s protokoll den26mars 2018, KF § 68 

Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (-), Sven Bergman (-) m.fl 

Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) m fl. om schemalagda 

luncher i grundskolan 

Utredning 
I Ängelholms grundskolor flnns inga utav de problem som nämns i motionen. En absolut 

majoritet av grundskolans elever äter redan lunch i skolan varje dag och mätningar via 

elevenkäter och skolornas egna undersökningar visar att eleverna är nöjda med maten och 

med matsituationen som helhet. Pedagoger och andra vuxna äter med eleverna och man 

använder matstunden för pedagogiska samtal. 

I Kungsgårdsskolans skolmatsal, som delas med Rebbelberga, äter ca: 1200 elever sin lunch 

varje dag. Att följa Skolverket rekommendation, att lunch ska serveras mellan klockan 11.00-

12.30 och ha fasta tider indelat i matlag som en schemaläggning skulle innebära, är inte 

Ängelholms kommun l 262 80 Ängelholm 1 Tel: 0431-870 00 1 E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 
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VFN 
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praktiskt genomförbart. För att barns, elevers och personals lunchscheman skall fungera och 

samtidigt passas ihop med kärnverksamheternas ämnes- och lokalscheman krävs en minutiös 

planering och det kommer att kräva en ökning i personalresurs motsvarande ca: 50% 

lärartjänst, d.v.s. 350tkr. En annan kostnad blir den pedagogiska lunchen för pedagogerna. 

Av styrdokument såsom Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, 

förskaleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) framgår bland annat att grundskolans 

verksamhet skall bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt att rektor är den 

som beslutar om skolans inre organisation och är ansvarig för att skolans verksamhet följer 

styrdokument och lagstiftning. Ängelholms kommuns rektorer arbetar fortlöpande, i samråd 

med eleverna och tillsammans med kostenhetens personal, med att skapa en så god 

matsituation som möjligt för skolornas elever. 

Ungdomsfullmäktige har i grupper diskuterat motionen och sammanfattningsvis är man 

negativ till schemalagda luncher i grundskolan, framförallt när det gäller högstadiet. 

De vinster som i motionen anges som skäl för schemalagd skollunch fums redan i Ängelholms 

kommun. De yngre eleverna äter tillsammans med sina lärare och eleverna på högstadiet anser 

sig ha en positiv matsituation. Däremot är eleverna oroliga för att deras frihet ska inskränkas. 

Enligt yttrandet från Ungdomsfullmäktige ser man lunchen som ett tillfälle att ta det lugnt 

utan att prata med lärare om skolarbete och istället prata med kompisar i andra klasser och om 

mer personliga saker. Med tanke på de krav som redan ställs på eleverna i högstadiet är denna 

synpunkt viktig att ta hänsyn till. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden förslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Christer Kratz 
Chef huvuduppdrag Lo F 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Gunilla I varsson 
Verksamhetschef 
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Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) 
m fl. om schemalagda luncher i grundskolan 

Ungdomsfullmäktige har i grupper diskuterat motionen om schemalagda luncher i 
grundskolan. 

Man tror att det hade fungerat på låg- och mellanstadiet men inte på högstadiet. På högstadiet 
har man olika lärare till olika ämnen och man bedömer att det inte kommer fungera att en 
lärare sitter med en klass varje dag. 

Man tror vidare att det hade fungerat dåligt för man vill träffa sina kompisar och prata om 
annat än skolan på lunchen, man ser lunchen som fritid. Lunchen ser man som ett tillfålle att 
ta det lugnt utan att prata med lärare, prata med kompisar i andra klasser och prata om mer 
personliga saker. 

En av grupperna förde fram att en bra sak med motionen är att ingen skulle sitta ensam. 

Sammanfattningsvis är ungdomsfullmäktige negativ till motionen om schemalagda luncher i 
grundskolan när det gäller högstadiet men att det skulle kunna fungera i låg- och mellanstadiet. 

Ängelholms kommun 1 262 80 Ängelholm 1 Tel: 0431-870 00 l E-post: info@engelholm.se 
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Enhetschef Nämndkansliet 
Mats Ulfwinger 

DELEGERINGSBESLUT 
2018-04-12 

Kommunstyrelsen 

Diarienummer 

KS 
2018/204 

Remiss av motion för besvarande 

Ärendebeskrivning 
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Aaxel Andersson (-),Sven Bergman(-) m.fl. (C) rörande 
schemalagda luncher i grundskolan har inkommit den 26 februari 2018. 

Beslutsunderlag 
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Aaxel Andersson (-),Sven Bergman (-) m.fl. (C) rörande 
schemalagda luncher i grundskolan, 26 februari 2018. 

Nämnd: 

Delegat: 

Delegationsrätt: 

Beslut: 

-
För />,'7'~ •.nunsty re lsen 

(C ~ 
Asa Larsson 

Kommunstyrelsen 

Asa Larsson 

Beslut att remittera motioner till berörd instans för yttrande 

Motionen remitteras till Välfardsnämnden för besvarande senast den 
28 september 2018 

Kommunstyrelsens ordförande 

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

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm 1 www.twitter.com/engelholm 



Motion 

Schemalagda luncher i Grundskolan. 

Ängelholm Ä'9Jf3f6ft3LMS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2018 -01- z 6 

skolmåltiden är en del av skoldagen och för mänga barn det enda lagade rR!\~r········· .. ··················· 
mat. Måltiden har därför betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för 
trivsel och lärande. Genom att integrera skolmåltiderna i skolans övriga verksamhet 
skapas mervärden, utan att det behöver kosta mer. Att satsa pi\ måltiden är att 
satsa på hela verksamheten. Att schemalägga lunchen innebär att varje klass går 
till skolrestaurangen tillsammans med sin lärare och äter på lektionstid. En lektion 
kan antingen börja med lunch eller sluta med lunch och schemaläggas så att alla 
elever får tid att äta under en halvtimme. Måltiden kan användas som en lärande 
resurs där i stort sätt alla ämnen kan omsättas, inte minst mljöfrågor. Allt fler 
skolor ser vinster med schemalagda måltider genom att: 

- Alla elever äter lunch i skolan. 

-Vilket bidrar till lugn och ro i klassrummet, med ökad 
koncentration. 

- Eleverna kan prestera bättre, vilket märks på skol
resultaten. 

- Färre konflikter - både i klassrum, korridorer och 
skolrestaurang. 

- Bygger bättre och tryggare relationer, vilket ger 
trevligare klimat. 

- Mindre stress under måltiden när lunch inte är lika 
med rast. 

- Minskad skadegörelse, både i och utanför skolan. 

-Bättre nyttjande av befintlig resurs. 

Centerpartiet yrkar: 
Att införa schemalagda skolluncher som ett pilotprojekt på ex. Kungsgårdsskolan 
snarast med utvärdering efter ett år. 

~;;:,~ 
Liss Böcker 
gruppledare 

\{~,~teriterp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 51 Dnr. KS 2020/191   

Avsägelser samt val av nya styrelser för AB Ängelholmshem 
respektive för AB Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Styrelserna för AB Ängelholmshem respektive AB Ängelholmslokaler består av 5 
ledamöter och 5 ersättare vardera.

Avsägelser har lämnats in 30 mars 2020 och kommunfullmäktige har att välja nya 
ledamöter och ersättare i de båda styrelserna. 

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 30 mars 2020
Avsägelser inkomna 30 mars 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse följande ledamöter, ersättare och presidium för AB Ängelholmshem från och med 
den 30 mars 2020 till och med årsstämman 2022

Ledamöter
(M) Robin Holmberg
(C) Liss Böcker
(S) Lars Nyander
Vakant
Vakant

Ersättare
(M) Ola Carlsson
(KD) Linda Persson
(S) Åsa Larsson
Vakant
Vakant

Ordförande
(M) Robin Holmberg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

1:e vice ordförande
(C) Liss Böcker

2:e vice ordförande
(S) Lars Nyander

_____ 

att utse följande ledamöter, ersättare och presidium för AB Ängelholmslokaler från och 
med den 30 mars 2020 till och med årsstämman 2022

Ledamöter
(M) Robin Holmberg
(C) Liss Böcker
(S) Lars Nyander
Vakant
Vakant

Ersättare
(M) Ola Carlsson
(KD) Linda Persson
(S) Åsa Larsson
Vakant
Vakant

Ordförande
(M) Robin Holmberg

1:e vice ordförande
(C) Liss Böcker

2:e vice ordförande
(S) Lars Nyander

Kommunfullmäktige beslutar vidare 

att anse paragrafen omedelbart justerad.  

_____ 

Beslutet ska expedieras till
De valda
AB Ängelholmshem
AB Ängelholmslokaler
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 Planeringschef
 Henrik Sanden
 0431-46 80 90
 henrik.sanden@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Val av ny styrelse för AB Ängelholmshem samt för AB Ängel-
holmslokaler

Ärendebeskrivning
Styrelserna för AB Ängelholmshem respektive AB Ängelholmslokaler består av 5 ledamöter och 
5 ersättare vardera.

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag daterat den 30 mars 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse följande ledamöter, ersättare och presidium för AB Ängelholmshem från och med den 30 
mars 2020 till och med årsstämman 2022

Ledamöter
(M) Robin Holmberg
(C) Liss Böcker
(S) Lars Nyander
Vakant
Vakant

Ersättare
(M) Ola Carlsson
(KD) Linda Persson
(S) Åsa Larsson
Vakant
Vakant

Ordförande
(M) Robin Holmberg

1:e vice ordförande
(C) Liss Böcker
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2:e vice ordförande
(S) Lars Nyander

_____ 

att utse följande ledamöter, ersättare och presidium för AB Ängelholmslokaler från och med den 
30 mars 2020 till och med årsstämman 2022

Ledamöter
(M) Robin Holmberg
(C) Liss Böcker
(S) Lars Nyander
Vakant
Vakant

Ersättare
(M) Ola Carlsson
(KD) Linda Persson
(S) Åsa Larsson
Vakant
Vakant

Ordförande
(M) Robin Holmberg

1:e vice ordförande
(C) Liss Böcker

2:e vice ordförande
(S) Lars Nyander

_____ 

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 Dnr. KS 2020/44  

Val av ledamot och 1:e vice ordförande i Valnämnden på 
vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Daniel Jönsson (M) 
från uppdraget som ledamot tillika 1 vice ordförande i Valnämnden samt att lämna uppdraget 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 januari § 11.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Hasse Persson (M) till ny ledamot tillika 1 vice ordförande i Valnämnden, samt

att lämna uppdraget som ersättare i Valnämnden vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
Hasse Persson
Valnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 41 Dnr. KS 2020/99   

Entledigande samt val av ledamot i Samhällsbyggnads-
nämnden efter Magnus Nson Engelbäck (M)

Ärendebeskrivning
Magnus Nson Engelbäck (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Magnus Nson Engelbäck (M), inkommen den 10 februari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Magnus Nson Engelbäck (M) från uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att lämna ovanstående uppdrag vakant tillsvidare. 

_____ 

Beslutet expedieras till
Magnus Nson Engelbäck
Samhällsbyggnadsnämnden
Styrgruppen Stationsområdet
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 45 Dnr. KS 2020/128   

Entledigande samt val efter Anders Källström (C) gällande 
uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Anders Källström (C) har lämnat in avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Källström (C), inkommen den 20 februari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anders Källström (C) från uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, 
samt

att tills vidare lämna uppdraget vakant. 

Beslutet ska expedieras till
Anders Källström
Samhällsbyggnadsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 36 Dnr. KS 2020/34  

Val av ny ersättare i Nämnden för omsorg och stöd på vakant 
plats (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Birgitta Markevärn 
(SD) från uppdraget som ersättare i Nämnden för omsorg och stöd samt att tillsvidare lämna 
platsen vakant.   

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fortsatt lämna uppdraget som ersättare (SD) i Nämnden för omsorg och stöd vakant.

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 42 Dnr. KS 2020/105   

Nominering av nämndeman vid Helsingobrgs tingsrätt efter 
Birgitta Markevärn (SD)

Ärendebeskrivning
Birgitta Markevärn (SD) har begärt att bli entledigad från uppdraget som nämndman vid 
Helsingborgs tingsrätt. Helsingborg tingsrätt beslutade den 4 februari 2020 om entledigande. 

Beslutsunderlag
Begäran från Helsingborgs tingsrätt om nominering av ny nämndman efter Birgitta Markevärn (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna nominering till ny nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt vakant tills vidare.  

Beslutet ska expedieras till
Helsingborgs tingsrätt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 43 Dnr. KS 2020/129   

Entledigande samt val efter Emelie Lütgens (V) gällande 
uppdragen som ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i 
Valberedningen och Ledamot i Fast beredning 2

Ärendebeskrivning
Emelie Strömberg Lütgens (V) har avsagt sig från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Emelie Strömberg Lütgens, inkommen den 20 februari 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Emelie Strömberg Lütgens (V) från ovanstående uppdrag, 

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ersättare i kommunfullmäktige,

att till ny ledamot i Valberedningen utse Andreas Wandegren (V), 

att lämna platsen som ersättare i Valberedningen vakant tillsvidare,

att till ny ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 2 utse Thord Kristiansson. 

Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen
Emelie Strömberg Lütgens
Andreas Wandegren
Thord Kristiansson
Valberedningen
Fast beredning 2
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 44 Dnr. KS 2020/127   

Entledigande samt val av efter Dorthe Sjöholm (SD) gällande 
uppdragen som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden, 
ledamot i Nämnden för Kultur, idrott och fritid samt 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Dorthe Sjöholm (SD) har lämnat in avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Dorthe Sjöholm (SD), inkommen den 18 februari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) från ovanstående uppdrag,

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i kommunfullmäktige,

att tillsvidare lämna uppdragen som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden och ledamot 
i Nämnden för kultur, idrott och fritid vakanta.

Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen
Dorthe Sjöholm
Familje- och utbildningsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 44 Dnr. KS 2020/127   

Entledigande samt val av efter Dorthe Sjöholm (SD) gällande 
uppdragen som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden, 
ledamot i Nämnden för Kultur, idrott och fritid samt 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Dorthe Sjöholm (SD) har lämnat in avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Dorthe Sjöholm (SD), inkommen den 18 februari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) från ovanstående uppdrag,

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i kommunfullmäktige,

att tillsvidare lämna uppdragen som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden och ledamot 
i Nämnden för kultur, idrott och fritid vakanta.

Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen
Dorthe Sjöholm
Familje- och utbildningsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS 



Avsägelse 

5 mars 2020 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2020 -03- o ·6 

Dnr ................... . .......... .. ........ . 

Härmed avsäger jag mitt uppdrag i Kultur, idrott och fritids nämnden i Ängelholmskommun. 

Eva Larsson J 
/;tf )1 CC ~c/( 

Socialdemokraterna 



Ängelholms Kommun 

Att : Mats Ulwinger l Elisabeth Alm 

stadshuset 

Ängelholm 

2020- 03 -04 Ängelholm 

Ang plats som suppleant i Miljö- och Tillståndsnämnden 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

zozo -03--' o 6 

Dnr .............................. .. 

Då jag blivit nominerad till Samhällsbyggnadsnämnden för Moderaterna och skall 
väljas in vid nästa kommunfullmäktigemöte ber jag härmed att då avsäga mig min 
plats som suppleant i Miljö- och Tillståndsnämnden. 

Med vänlig hälsning 

VIA/ u 
it~~l 
Centralvägen 6 
26261 Ängelholm 

0706 595835 
Mail: staffan.laurell@scanfil.com 



Ängelholm 2020-03-10 

På grund av att Centerstyrelsen önskade mig i annat uppdrag så önskar jag bli entledigad ifrån 

ugpd~ämnden för kultur idrott och fritid . 

Sven Bergman 
ÄNGELHOLMs KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2020 -03- 2 5 

Dnr .... .... .... ... ..... . 
o,,"" .. ~ il' l' .... ... 
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l HELSINGBORGs TINGSRÄTT 
SVERIGES DOMSTOLAR 

Datum 

2020-04-02 
Diarienummer 

2020/137 

Ylva Norlingjönsson, ylva .norlingjonsson@dom.se 

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

Utökat va l av nämndemän vid Helsingborgs 
t ingsrätt för perioden 2020-2023 med an ledning 

av covid-19. 
Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. har Helsingborgs 
tingsrätt beslutat att för närvarande inte kalla nämndemän över 70 år till 
tjänstgöring. Tingsrätten har därför behov av att utöka antalet nämndemän 
fTån 144 till175 för att täcka upp för de äldre nämndemännen. 

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har enligt tidigare beslut utsett 
23 nämndemän. Med anledning av tingsrättens beslut att utöka antalet 
nämndemän behöver kommunfullmäktige därför utse ytterligare l 
nämndeman. Denna nya nämndeman ska vara under 70 år. 

Erfarenheten visar att en del av nämndemännen i tingsrätten haft möjlighet 
att tjänstgöra endast i begränsad utsträckning. Tingsrätten vill erinra om det 
angelägna i att till nämndemannauppdraget utse personer som har möjlighet 
att tjänstgöra i tingsrätten i tillräcklig omfattning. 

Tingsrätten vill också erinra om bestämmelserna i 4 kap 7 § sista stycket 
rättegångsbalken där det framgår att det vid val av nämndemän skall 
eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med 
hänsyn till ålder, kön, etnisk balegrund och yrke. En allsidig sammansättning 
främjas av att rekrytering sker av yngre personer samt av personer utanför 
de partipolitiska kretsarna 

Opolitiskt uppdrag 

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti. Ordinarie val av 
nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just 
för att marieera att uppdraget inte är politiskt. 

Det finns inget regelverk som hindrar rekrytering utanför partierna. 

Sista dag att meddela oss va lda nämndemän 

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

Box 712, 251 07 Helsingborg · Besöksadress: Konsul Perssons plats 1 · Telefon: 042-19 97 00 · helsingborgs.tingsratt@dom.se • 
www.domstol.se/helsingborgs-t ingsratt 

öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00 

1 (2) 



Domstolens behov av uppgifter om nämndemännen. 

När ni slåekar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi 
nedanstående uppgifter för att kunna kontrollera nämndemännen: 

Personnummer samt förvaltarfrihetbevis 

Efternamn, tilltalsnamn 

Mobiltelefonnummer 

E-postadress 

2(2) 



s cia l e 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMf\ :UNs;-'{RELSEN 

2020 -04- 1 5 

Dnr ...... ?:_c:_~ l Z/if 
... . ........... .... ....... !) 

FRAMTIDSPARTIET l ANGELHOLM 

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-14 

Kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav. 

Under 2018 gjorde Ängelholms kommun upphandlingar för ungefar 350 miljoner kronor. Av dessa 
upphandlingar hade enbart 15 % utarbetade miljökrav. Inga av dessa miljökrav följdes under 2018 

upp. 

Upphandling är utan tvekan ett av de viktigaste instrumenten en kommun har för att kunna ställa 
krav på leverantörer, tjänster och produkter. I våra upphandlingar kan vi göra direkta kopplingar till 
de miljömål som antagits av politiken. 

För att som kommun ta vårt ansvar vid upphandlingar måste vi konsekvent arbeta fram och följa 
upp miljökrav vid de upphandlingar där det är möjligt. 

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 

Att: samtliga av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav 

Att: samtliga av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att uppsatta krav följs. 

Att: resurser för att klara ett utökat uppdrag tillskjuts både upphandlingsenheten och miljöenheten. 

Att: inköps- och upphandlingspolicy uppdateras i enlighet med förslaget. 

·a tiska gruppen: 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 
a n gel hol m@soci al de makraterna .se, www. so cia ldemokraternaa n gel hol m .se 



ocial e 

ÄNGELHOLMs f<OMMUN 
KOMMU i ~-3 , ,·r ~ ELSEN 

2020 -04- 1 5 

o k r a~rz.:a.~h:!.~ ...... 
FRAIVlTIDSPARTIET l ÄNGELHOLM 

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-03 

Hållbart inomhusklimat för äldre och yngre/Långsiktig plan för offentliga verksamheters 
inomhusklirna t. 

Klimatet i världen förändras, så även i Sverige. Konsekvenserna av detta är många för flera delar i 
samhället. En del i denna förändring handlar om att höga temperaturer under längre perioder blir allt 
vanligare under sommarperioden men också under vår och höst. 

Alla grupper i samhället blir givetvis påverkade av högre och mer långvariga temperaturer men alla 
grupper har inte samma möjligheter söka skydd eller att svalka sig. Våra äldre som beflnner sig inom 
omsorgen återflnns ofta i den kategorin som inte själva i önskvärd grad kan freda sig själva mot 
värme. Här behöver vi som huvudmän ta ett större ansvar, dels i de beflntliga verksamheternas 
lokaler som är i stort behov av renovering. Men även när det ska etableras nya äldre boenden. 

Samma problematik återflnns i skolan o förskolans verksamheter. I flera av våra skolor är 
fastighetens möjligheter att kyla ner inomhusmiljön när det är för varmt men också att öka 
temperaturen när det är för kallt undermåliga. 

Vi Socialdemokrater yrkar därför: 

Att: Ängelholms kommun gör en riskinventering över de grupper som riskerar att drabbas av 
långvariga höga eller låga temperaruter. 

Att: E n långsiktig handlingsplan för hur risker kring höga eller låga temperaturer ska hanteras för 
kommunens medborgare tas fram. 

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

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-03-18 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum 429, 2020-03-18, kl. 17.00-17.40 

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

Linda Persson (KD), ersättare 
Asa Larsson (S) ersättare, med via telefon 
Eric Sahlvall (L) ersättare, med via telefon 

Lilian Eriksson, kommundirektör 
Jan Klauser, säkerhetschef 
Ludvig Bayerlein, enhetschef kommunikation 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Paragrafer: 1-7 

Linda Wahlström 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-18 

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-19 

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-10 

Förvaringsplats för protokollet: 

Underskrift 
Linda Wahlström 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



KLN§ 1 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-18 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 

~rt 



KLN § 2 

Ängelholms 
kommun 

Information 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-18 

Ordföranden har i enlighet med 8 § i reglementet för krisledningsnämnden beslutat att 
nämnden ska träda i funktion idag den 18 mars 2020. Detta beslut är fattat med anledning 
av lagen om extraordinär händelse. 

Justeringspersons signatur U t drags bes tyrkan de 

~i 



KLN§3 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-18 

Godkännande av dagordningen 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden frågar nämnden om de kan godkänna den utsända föredragningslistan till 
dagens sammanträde. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns. 

~us~gspcrsons signatu< Utdragsbestyrkande 



KLN§4 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-18 

Sammanträdesplanering, datum, struktur, deltagare 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden föreslår att nämnden träffas måndagar och torsdagar kl. 10.00-12.00 under 
veckorna 13,14 och 15. Ordföranden kan komma att kalla till andra möten utöver de ovan 
nämnda. 

Ordföranden föreslår vidare att det förutom nämndens ledamöter och ersättare ska vara 
kommundirektör, säkerhetschef, nämndsekreterare och representant från 
kommunikationsenheten som är ständiga deltagare. Övriga deltagare kallas in när de blir 
berörda. 

På varje dagordning ska dessa punkter vara med: 

• Aktuelllägesrapport och uppdatering av ledamöterna sedan föregående möte 

• Eventuella ärenden att fatta beslut om 

• Kommunikation 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Nämnden träffas måndagar och torsdagar kl. 10.00-12.00 under veckorna 13, 14 och 15. 

2. Vid nämndens möten närvarar, utövet nämndens ledamötet och ersättare, 
kommundirektör, säkerhetschef, nämndsekretetare och representant från 
kommunikationsenheten. Övriga deltagare kallas in när önskemål uppstår. 

3. På dagordningen till nämndens möten ska följande punkter vara med: 
Aktuelllägesrapport och uppdatering av ledamöterna sedan föregående möte 
Eventuella ärenden att fatta beslut om 
Kommunikation 

U t drags bestyrkande 



KLN§S 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-18 

Dnr. KLN 1/2020 

Åtgärder för att stärka företagens likviditet med anledning 
av earonautbrottet 

Ärendebeskrivning 
Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring corona/ covid-19 och vilka 
konsekvenser det får i företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. 
Svenskt Näringsliv har en etablerad kontakt med regeringen där förslag diskuteras för att 
mildra konsekvenserna. Även i kommuner kan det vidtas åtgärder. 

Svenskt Näringsliv gör bedömningen att det i detta skede är det viktigt med åtgärder som 
stärker företagens likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen. 
De har därför tagit fram ett antal förslag till åtgärder som kommunsektorn kan genomföra 
för att mildra konsekvenserna. 

Ärendet har föredragits som informationsärende på Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-03-18. 

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande från ekonomienheten daterat den 18 mars 2020. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



Beslut 

Ängelholms 
kommun 

Krisledningsnämnden beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-18 

att ge företag som så önskar anstånd med att betala redan utsända kundfakturor från 
kommunen, 

att utfårdandet av nya kundfakturor till privata företag fryses fram till och med 31 maj 
2020, 

att förtydliga att delegationen till ekonomichefen i det uppkomna läget även innefattar en 
generell förlängning av betalningstiden avseende kundfakturor för de företag som så 
önskar, 

att uppmana AB Ängelholmshem att omgående se över betalningstiden och möjligheten 
att lämna anstånd för betalningar avseende lokalförhyrningar till företag i enlighet med 
Svenskt Näringslivs önskemål, 

att uppdra åt Kommunstyrelsen/Servicestöd att korta ner betalningstiden avseende 
leverantörsfakturor för leverantörer som gör en framställan om detta, 

att uppdra åt Kommunstyrelsen/Servicestöd att lämna information till organisationen att 
tillämpa ett generöst förhållningssätt vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, 
exempelvis genom att dela på faktiska kostnader. 

att samtliga beslut ovan gäller under 2 månader från beslutsdatum, dvs till och med den 18 
maj 2020. 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



KLN§6 

Ängelholms 
kommun 

Digital närvaro på mötena 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-18 

Med anledning av att det kan bli tvunget att kalla till möte med kort varsel föreslår 
ordföranden att det ska vara möjligt för nämndens ledamöter/ ersättare och ~änstepersoner 
att delta i sammanträdet på digital väg. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Digital närvaro på Krisledningsnämndens möten godkänns. 

2. De digitalt närvarande ledamöterna/ ersättarna har yttranderätt men inte beslutanderätt. 

3. Ett funktionstest av den digitala mötestekniken ska ske idag kl. 18.30. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

~~ 



KLN§7 

Ängelholms 
kommun 

Kommunikation 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-18 

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

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 

~ < 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-03-23 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum 429, 2020-03-23, kl. 10.00-12.00 

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

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

Eva Sturesson, stadsjurist 
Henrik Sanden, planeringschef 
Jan l<lauser, säkerhetschef 
Karin Wettermark Jonsson, ko mm unika tianschef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Paragrafer: 8-13 

Linda Wahlström 

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Samman trädes datum: 2020-03-23 

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-25 

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-16 

Underskrift 

~uw i Ängelholm 

~(\641 ).)oJJ-_ 
Förvaringsplats för protokollet: 

Linda Wahlström 

Utdragsbestyrkande 



§ 8 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-23 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

U t drags bestyrkande 



§ 9 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesbild 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-23 

Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
18 mars. 

J usteringsP,etsons signatur 

'ef7o l-
U t drags bestyrkande 



§ 10 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-23 

dnr. KLN 1/2020 

Fortsatta åtgärder för att stärka företagens likviditet 

Ärendebeskrivning 
Nämnden följer upp vad som hänt sedan förra veckans beslut om vissa insatser för att 
stödja det lokala näringslivet. 

VD Ängelholms näringsliv Andreas J arud berättar om den bild av näringslivet som de får 
kännedom om. Många småföretagare har problem med sviktande kundunderlag och 
likviditeten blir lidande kan innebära permittering och uppsägning av personal. 

Nämnden är enig om att ytterligare åtgärder bör genomföras snarast för att hjälpa 
småföretagarna. En sådan åtgärd kan vara att dela ut Ängelholms presentkort till de 
anställda på Ängelholms kommun. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Som en åtgärd för att stötta det lokala näringslivet delar kommunen ut 
"Ängelholms presentkort" till sina anställda. Presentkortet kan användas hos butiker 
och företag runt om i Ängelholms kommun. Presentkorten ska användas före april 
månads utgång. 

2. Kostnaden för presentkorten, cirka 1,5 mkr, tas ur 2020-års resultat. 

spersons signatur Utdragsbestyrkande 



§ 11 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-23 

Dnr. KLN 2/2020 

Krisledningsnämndens övertagande av 
verksamhetsområden från övriga nämnder 

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. 

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser enligt 
bestämmelserna i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544). Detta ska ske genom att 
Krisledningsnämnden fattar beslut om att tillfälligt överta verksamhetsområden från 
ordinarie nämnder. Syftet är att kommunen ska kunna agera för att skydda och upprätthålla 
samhällsviktiga funktioner i händelse av kris. 

När förhållandena medger det ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningen, daterat den 19 mars 2020 

Föredragande tjänsteperson 
Planeringschef Henrik Sanden 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att tillfälligt överta följande verksamhetsområden: 

Näringslivsverksamheten från Kommunstyrelsen 

Hantering av kund- och leverantörsfakturor från samtliga nämnder, samt 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 

~~ 



§ 12 

Ängelholms
kommun 

Anmälningsärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-23 

1. Som ersättare för nämndsekreteraren i Krisledningsnämnden Linda Wahlström har 
verksamheten utsett enhetschef Mats Ulfwinger. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 

1Zix/. 



§13 

Ängelholms
kommun 

Kommunikation 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-23 

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

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

j?~,~. r{ 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-03-26 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum GRÅ, 2020-03-26, kl. 10.00-12.00 

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

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

Lilian Eriksson, kommundirektör 
J an Klaus er, säkerhetschef 
Ludvig Bayerlein, enhetschef kommunikation 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Robin #l: 
.. 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-26 

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-27 

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-18 

Underskrift 

s~""' ; Ängelholm 

~,,~lu~ 
Förvaringsplats för protokollet: 

Linda Wahlström 



Q 

§ 14 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-26 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



§ 15 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesbild 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-26 

Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
23 mars. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



§ 16 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-26 

dnr. KLN 3/2020 

Volontärverksamhet i Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Fråga har uppkommit om det är möjligt att starta volontärverksamhet i kommunen för att 
t.ex. hjälpa personer i riskgrupperna att handla mat, låna böcker eller göra andra angelägna 
ärenden. Denna typ av verksamhet har redan satts igång i några kommuner, ex. Kalmar 
och Båstad. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Krisledningsstaben får i uppdrag att fundera vidare kring volontärverksamhet. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

U t drags bestyrkande 



§17 

Ängelholms 
kommun 

Lunch till gymnasieelever 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-26 

dnr. KLN 4/2020 

Med anledning av att gymnasieskolorna i kommunen är stängda har fråga uppkommit om 
det flnns möjlighet att bjuda kommunens gyronasielever på lunch via kommunens 
restauranger eller annan lösning. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

1. Kommundirektören får i uppdrag att göra en snabbutredning i ärendet och återkoppla 
till nämnden på tisdag 31 mars eller torsdag 2 april. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 18 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-26 

Dnr. KLN 5/2020 

Korttidsanställningar och försörjningsstöd 

) Ärendebeskrivning 

) 

Kommunen behöver planera för att det kan blir en ökning av försörjningsstöds
ansökningar och behov av korttidsanställningar som en effekt av att företag behöver 
permittera eller säga upp personal pga. pandemin. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

1. Verksamhetchef J an Mårtensson och verksamhetschef Barbara Boron kallas till 
Krisledningsnämndens sammanträde på tisdag, 31 mars, för att informera om 
planeringen. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



§ 19 

Ängelholms 
kommun 

Kommunikation 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-26 

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

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

1. Kommunikationsenheten får i uppdrag att göra en riktad informationsinsats till 
kommunens föreningar om att informera sig om Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-03-31 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum GRÅ, 2020-03-31, kl. 15.00-15.40 

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

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

Lilian Eriksson, kommundirektör 
Jan Klauser, säkerhetschef 
Ludvig Bayerlein, enhetschef kommunikation 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Henrik Sanden, planeringschef 

Lar yander 

%(\.J-~ WJJ.-~ \yUv-

Paragrafer: 20-22 

Linda Wahlström 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-31 

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-02 

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-24 

Underskrift 

Stadshuset i Ängelholm 

~A &o-- l.AJM-b h--_ 

Förvaringsplats för protokollet: 

Linda Wahlström 

l Jmt. 'ign l Utdrag,be,tyrkande 



§ 20 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskriv ni ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-31 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 21 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesbil d 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-31 

Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
31 mars. 

Ordföranden betonar vikten av att utse två ersättare till alla nyckelpositioner som arbetar 
med krisledningsarbetet. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



§ 22 

Ängelholms 
kommun 

Kommunikation 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-03-31 

Krisledningsnämnden diskuterar vilken information som ska kommuniceras efter dagens 
sammanträde med K.risledningsnämnden. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-02 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum GRA, 2020-04-02, kl. 10.00-11.45 

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

Linda Persson (l<D), ersättare 
Asa Larsson (S) ersättare 
Eric Sahlvall (L) ersättare 

Lilian Eriksson, kommundirektör 
Jan Klauser, säkerhetschef 
Ludvig Bayerlein, enhetschef kommunikation 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Henrik Sanden, planeringschef 
Mats Ulfwinger, enhetschef nämndkansliet § 27 
Barbara Boron, verksamhetschef § 26 
Jan Mårtensson, verksamhetschef § 26 

Lar yander Paragrafer: 23-30 

tA~~~~\%,~ 
Linda Wahlström 

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Samman trädes da tum: 2020-04-02 

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-03 

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-25 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 

Underskrift LJL~ Wa-vW-~'r--
Linda Wahlström 



§ 23 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-02 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

2. Samtliga beslut justeras omedelbart. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

~ ~ 



§ 24 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-02 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Föredragningslistan godkänns. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 25 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesbild 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-02 

Säkerhetschef J an Klaus er uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
31 mars. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 26 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-02 

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 

Verksamhetschef Barbara Boron och verksamhetschef J an Mårtensson informerar om 
beredskap och planering inför en förmodad ökad tillströmning av personer som behöver 
försörjningsstöd och som kan komma att stå utan arbete med anledning av 
nerdragningarna i många branscher på grund av pandemin. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

att uppdra åt Jan Mårtensson att återkomma till Krisledningsnämnden den 9 april med ett 
underlag gällande kommunens möjligheter att erbjuda fler feriejobb och beredskapsjobb 
med kort framförhållning. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 27 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-02 

Planering för politiska sammankomster vid ökade 
restriktioner 

Enhetschef Mats Ulfwinger redogör för ett antal tänkbara åtgärder som är möjliga att 
genomföra om det blir ökade restriktioner att förhålla sig till med anledning av 
smittspridningen. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

att uppdra åt planeringschef Henrik Sanden att återkomma till Krisledningsnämnden på 
måndag den 6 april med ett förslag till en frivillig överenskommelse att tillfälligt sänka 
antalet beslutande i nämnderna. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



§ 28 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-02 

Ekonomisk uppföljning och skatteprognos 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att återkomma till Krisledningsnämnden på torsdag den 9 
april med en redogörelse för hur kommunens ekonomi påverkats med anledning av 
pandemin samt en aktuell skattepronos. 

~>teringspersons >ignatur ~ U t drags bestyrkande 



§ 29 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-02 

dnr. KLN 4/2020 

skollunch på restauranger för gymnasiets elever 

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämnden har lämnat ett uppdrag att utreda möjligheten att ge gyronasielever 
skollunch även då gymnasieskolan hålls stängd. 

En kort omvärldsbevakning har visat att ett system med elevrestauranger har införts i ett 
par kommuner. Detta innebär att restauranger som är verksamma i kommunen erbjuds att 
servera gyronasielever lunch mot uppvisande av legitimation och därefter fakturera 
kommunen 75 kr per serverad portion. Restaurangen anmäler till kommunen att den vill 
delta, skriver upp elevens namn som underlag för fakturering och skickar in faktura med 
uppgifter om elever som utnyttjat subventionen till kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteudåtande, daterat den 27 mars 2020 

Föredragande 
Henrik Sanden planeringschef 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Lämna ärendet utan ställningstagande vid dagens sammanträde. Arendet ska utredas 
ytterligare och återkomma till Krisledningsnämnden måndagen den 6 april 2020. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 30 

Ängelholms 
kommun 

Kommunikation 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-02 

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

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-06 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid : 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum GRÅ, 2020-04-06, kl. 10.00-11.30 

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

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

Eva Sturesson, stadsjurist 
J an Klaus er, säkerhetschef 
Karin Wettermark-Jonsson, Kommunikationschef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Henrik Sanden, planeringschef 
Stefan Marthinsson, Ekonomichef§ 31-33 

Paragrafer: 31-37 

Linda Wahlström 

~~~ 

ANSLAG l BEVI S 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-04-06 

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-08 

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-30 

Förvaringsplats för protokollet: ?1'dshuset i Ängelholm 

~L lllilJbsh 
Linda Wahlström --=:::::::::::= 

Underskrift 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



§ 31 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 32 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Föredragningslistan godkänns. 

Justeringspersons signatur l U t drags bestyrkande 



§ 33 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

Information om nya generella statsbidrag m. m. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Stefan Marthinsson informerar nämnden om de tidigare belsutade generella 
statsbidragen och det nya stadsbidraget som beslutats av regeringen och samarbetspartierna 
den 2 april 2020 med anledning av Coronapandemin. 

För Ängelholms kommun innebär beslutet den 2 april att den totala summan av generella 
statsbidrag för 2020 uppgår till 64.8 mkr. 

Stefan redogör även kort för hur mycket kostnader som hittills bokförts på aktivitet 9911, 
den aktivitet som är skapad för att kunna få en helhetsbild över utgifterna som 
uppkommer på grund av pandemin. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



§ 34 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesbild 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
2 april. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 35 

Ängelholms 
kommun 

Diskussionspunkter 

Ärendebeskrivning 

1 . S kollunch till gymnasieelever 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

Henrik Sanden lämnar lite ny information i frågan. Regions Skånes smittskyddsenhet 
kommer förhoppningsvis senare under dagen att lämna lite input i frågan. 

F rågan tas upp igen på krisledningsnämnden på torsdag. 

2. Reducerat antal beslutande på nämnderna 
Henrik Sanden redogör för förslag till frivillig överenskommelse i syfte att minska 
antalet beslutande på nämndsmötena. Om och när det uppstår behov av denna 
överenskommelse är den förberedd för undertecknande. 

Nämnden bestämmer att driftansvarig på digitaliseringsenheten Simon Larsson kallas 
till nämndens möte på torsdag 9 april för att informera om när det tekniskt är klart för 
en digital närvaro på möten. 

3. HR -relaterade frågor 
Nämnden bestämmer att HR-chef Lena Östblom och/ eller enhetschef Fernilla Gedda 
kallas till nämndens möte på torsdag 9 april för att informera om HR-relaterade frågor 
med anledning av den uppkomna situationen med pandemin. 

Justeringspersons signatur U t drags bes tyrkand e 



§ 36 

Ängelholms 
kommun 

Anmälningsärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

1. Angående LOK-stöd, Coronavirus och föreningsverksamhet. Dnr. KLN 3/2020 

Justeringspersons signatur 

i 
U t drags bestyrkande 



§ 37 

Ängelholms 
kommun 

Kommunikation 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

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

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

Kommunstyrelsen Ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
robin.holmberg@engelholm.se 

BREV 
2020-04-08 

Svar på medborgarförslag om kallbadhus 

Hej, 

Tack för ditt medborgarförslag om att anlägga ett kallbadhus i Havsbaden. 

Diarienummer 

2019/72 

Frågan om kallbadhus har aktualiserats under 2019 och i början av februari 2020 har Ängelholms 
kommun och Kallbadhusföreningen Havsbadet Ängelholm skrivit under en avsiktsförklaring. 

(1) 

Den gemensamma visionen med avsiktsförklaringen är att ett kallbadhus ska byggas vid Klitterhus. 
Av avsiktsförklaringen framgår att Ängelholms kommun ska hjälpa föreningen att undersöka vilka 
olika typer av tillstånd som kommer behövas samt att bekosta detaljplan om det behövs en sådan. 
Kallbadhuset ska enligt avsiktsförklaringen byggas och drivas privat. 

Med vänlig hälsning 

~ko~ 
Kommunstyrelsen Ordförande 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 

262 80 Ängelholm 
0431-870 00 
info@engelholm .se 
engelholm.se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 78 Dnr. KS 2019/72   

Svar på medborgarförslag om kallbadhus i Havsbaden

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom den 3 februari 2019 om att anlägga ett kallbadhus i Havsbaden

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 3 februari 2019
Tjänsteutlåtande, 18 februari 2020
Svar till förslagsställaren, 18 februari 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna och översända svar på medborgarförslaget till förslagställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190203-MEF-AE15
Inskickat 2019-02-03 10:13

Dina uppgifter
Förnamn Sig-Britt Marianne
Efternamn Fransson
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil

Förslag

Rubrik på förslaget Kallbadhus i Ängelholm.

Förslag och motivering

Ett kallbadhus i Ängelholm för alla medborgare en
herravdelning och en damavdelning med bastu och
tillgång till havet. Syfte att öka välmående för
kommuninvånarna. Studier
visar att de som badar året om håller sig bättre friska och
är nästan aldrig förkylda. Förslag att lägga ett kallbadhus
nere i havsbaden i Ängelholm.

Intyg

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

mailto:info@engelholm.se
www.engelholm.se


Ängelholms 
kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-46 80 87 
robin.holmberg@engelholm.se 

BREV 
2020-04-08 

J an Andersson 

Diarienummer 

2019/14 

Svar på medborgarförslag om att reservera tomtmark för hotell 

Hej, 

(1) 

Tack för ditt medborgarförslag där du föreslår att Ängelholms kommun ska reservera tomtmark så 
att 6-8 hotell kan byggas. 

I kommunens plan för besöksnäringen 2030 fmns en målsättning om att besöksnäringen 2030 ska 
omsätta 2 miljarder kronor, ha 1500 årsarbetare samt att det ska fmnas 1000 hotellrum 

I dagsläget finns 467 rum tillgängliga. I planen max 255 ytterligare (varav 50-100 är osäkra). Kvarstår 
gör alltså ca 300-350 rum att bygga t o m 2030 för att nå kommunens mål. 

Som en del av planen för besöksnäring har huvuduppdrag Samhälle fått ett uppdrag att inventera 
lämplig mark för verksamheter och i uppdraget ingår boendeanläggningar såsom hotell. Uppdraget 
sker i samverkan med Ängelholms näringsliv. När uppdraget är slutredovisat kommer vi ha en klar 
bild av vilka verksamhetstomter som är lämpliga för uppförande av hotell. 

Med vänlig hälsning 

~~ 
Robin Holmberg 
Kommunstyrelsens ordförande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 79 Dnr. KS 2019/14   

Svar på medborgarförslag angående reservation av 
tomtmark

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit om att det ska reserveras tomtmark för att bygga 6-8 nya 
hotell i Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteutlåtande, 17 februari 2020
Medborgarförslag, 14 december 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna svaret och översända svaret till frågeställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



ÅNGELHOLMS 
KOMMUN 

Medborgarlorslag 
Från: 

Namn: pan Andersson 

Gatuadress: 

Postnummer och 

Telefon: 

E-postadress: 

Förslaget i korthet: 

ISign. 

Till 
Ängelhohnskommun 
Medborgarförslag 
262 80 ÄNGELHOLM 

2018 -12- 1 4 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSn'RELSEN 

2018 -12- 1 4 

Dnr ..... . 
. ············ ····· ········ 

Nödvändigheten att reservera lämplig tomtmark för att bygga ut de ca 6-8 hotell som en utredning har på pekat vilken 
marknadspotential som finns i Ängelholm. 
Sista attraktiva tomten ar kanske gamla vaxthustomten som dock kräver en lösning av trafiken. 
Har kommer med säkerhet politikernas ledningsfOnnåga och uthållighet att sättas på svåra prov när våra kända 
bakåtsträvare och utvecklingsfiender kommer att mobilisera för att det "skall vara som det alltid har varit". 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2): 

Mitt tidigare förslag att reservera gamla badhustomten fick svaret "att här skall vi bygga bostäder". 
Även tankarna att utveckla Restaurang Skälderviken till en stor konferens och ett badhotell fick också beskedet att "här vill 
vi bygga bostäder''. 
Pensionat Klitterhus har begärt att få bygga ut en hotelldel vilket sannolikt är nödvändigt för deras övertevnad. Där har 
kommunen accepterat länsstyrelsens avslag med hänvisning till risken för att havet bryter igenom klitterna. För en skicklig 
byggfinna torde detta inte vara något problem utan i stället bli en garanti för att inget händer. Vid ombyggnaden av bryggan 
borde denna kompletteras med ett kallbadhus för Ängelholms och Klitterhus utveckling. 
Kommunen kan inte fortsätta att motarbeta utvecklingen av Sveriges tredje största näring som i Ängelholm har 
exceptionellt goda förutsättningar. 
Tillsätt en kommitte av kunniga personer som får till uppgift att åstadkomma en plan med uppgift att utveckla näringen för 
att skapa intäkter för att slippa höja skatten nar behoven ökar. Intäkter som nästan inte har några kommunala kostnader. 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

J ag godkänner att Ängelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det försJag jag lämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datwn: 

lÄngeihoim 2018-12-14 

()ut c;)A r>_$. 01..____ 
Und~skrift: ~----------------------------------------------------------

l Skriv ut formulär J 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 

BREV 
2020-04-08 

Bo Thomas Wallin 

Kommunstyrelsen 

Diarienummer 

Dnr 2019 / 133 

Medborgarförslag om att göra naturreservat av Kronoskogen 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

Du har i ditt medborgarförslag föreslagit att Kronoskogen görs till ett naturreservat. 

Kommunstyrelsen fattade den 11 november 2019 beslut om att uppdra åt en politisk 
styrgrupp för fastighetsfrågor att utreda och komma fram till ett förslag till plan för skogsvård 
och hur man i framtiden ska använda Kronoskogen. I denna styrgrupp ingår representanter 
för alla politiska partier och styrgruppen kommer tillsammans med tjänstepersoner genomföra 
en utredning. 

Kronoskogen har ett stort allmänintresse och berör många olika intressen, naturvård, 
friluftsliv, bevarande, exploatering. Utredningen kommer titta på alla de olika delarna och de 
olika intressen som olika föreningar, Ängelholmare och Ängelholms kommun har i 
Kronoskogen. 

Med vänlig hälsning 

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

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

1 (1) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 80 Dnr. KS 2019/133   

Svar på medborgarförslag Gör Naturreservat av 
Kronoskogen

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom den 8 mars 2019 om att göra naturreservat av Kronoskogen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteutlåtande, 11 december 2019
Medborgarförslag, 8 mars 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna svaret och översända svar på medbogarförslag till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190308-MEF-MK39
Inskickat 2019-03-08 13:47

Dina uppgifter
Förnamn Bo Thomas
Efternamn Wallin
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil

Förslag

Rubrik på förslaget Gör Kronoskogen till naturreservat!

Förslag och motivering

Kronoskogen i Ängelholm utnyttjas dagligen av många
människor - barn, ungdomar och vuxna - för promenader,
motion, friluftsliv och rekreation. Skolor och förskolor
använder den för undervisning, exkursioner och tävlingar.
Skogarna fungerar som en lunga för Ängelholm

I skogen finns höga naturvärden i form av mer än 100-årig
skog, ett rikt fågel- och insektsliv liksom skyddsvärda
växter. Men skogen sköts idag på ett sätt som gör att flora
och fauna utarmas och som gör att områdena mellan de
markerade stigarna på många ställen är otillgängliga. 

Kalhyggesbruk med granplanteringar är inte heller ett bra
sätt att få en skog med stor motståndskraft mot stormar.
Ett hyggesfritt skogsbruk skulle göra skogen mer
stormtålig. Det skulle även ge en vackrare skog, bättre
naturskydd, mindre klimatpåverkan och ett ekonomiskt
utbyte jämförbart med kalhyggen.

För att området ska förbli bevarat bör man inte börja
nagga det i kanterna med markexploatering av vägar,
bostäder eller liknande. Nedre delen av strandskogen är
idag naturreservat och hela området bör ges detta skydd.

Mitt förslag: 
- gör Kronoskogen till ett kommunalt naturreservat med en
skötselplan som tar sikte på ökad biologisk mångfald,
god tillgänglighet för kommunens invånare och som ställer
höga krav på entreprenörer mfl som ska förvalta skogen.

Intyg

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

mailto:info@engelholm.se
www.engelholm.se


1 (1) 
BREV 
2020-04-08 

Diarienummer 

ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 

Medborgarförslag om utveckling av Kronoskogen 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

För det första ber vi om ursäkt för att du fått vänta på svar på ditt medborgarförslag. 

Dnr 2018/ 611 

Kronoskogen har ett stort allmänintresse och som berör många olika intressen. Frågor om 
naturvård, friluftsliv, bevarande respektive möjliga exploateringar har bedömts behöva lyftas 
för en genomgripande utredning. 

Kornmunstyrelsen fattade den 11 november 2019 beslut om att uppdra åt en politisk 
styrgrupp för fastighetsfrågor att utreda och komma fram till ett förslag till plan för skogsvård 
och hur man i framtiden ska använda Kronoskogen. I denna styrgrupp ingår representanter 
för alla politiska partier och styrgruppen kornmer tillsammans med tjänstepersoner genomföra 
en utredning. 

Kronoskogen har ett stort allmänintresse och berör många olika intressen, naturvård, 
friluftsliv, bevarande, exploatering. Utredningen kornmer titta på alla de olika delarna och de 
olika intressen som olika föreningar, Ängelholmare och Ängelholms kornmun har i 
Kronoskogen. 

Med vänlig hälsning 

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

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm 1 www.twitter.com/engelholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 81 Dnr. KS 2018/611   

Svar på medborgarförslag rörande "Utveckling av 
Kronoskogen"

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit den 13 augusti 2018 om utveckling av Kronoskogen där 
möjlighet ges till olika aktiviteter.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteutlåtande, 11 december 2019
Medborgarförslag, 13 mars 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna svaret och översända svar på medborgarförslaget till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



Medborgarförslag

Ärendenummer 180813-MEF-BR72
Inskickat 2018-08-13 11:47

Dina uppgifter
Förnamn Kent Ingmar
Efternamn Lindqvist
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil

Förslag

Rubrik på förslaget Medborgarförslag utveckling av Kronoskogen

Förslag och motivering

Förslag på att utveckla Kronoskogen som ett område för
motion, rekreation och i pedagogiska verksamheter.
Området utnyttjas i hög grad av motionärer året runt.
Mitt förslag innehåller följande:
• För att skapa tryggare miljö i motionsslingorna
installeras elljusspår i Kronoskogen samt förbättra en del
av stigarna så att fallrisker minskas. 
• Ett utegym byggs i skogskanten i anslutning vid
Trafikverkets järnvägsskola (intill parkering). 
• Vid skogskanten i närheten av Epadalstunneln skapas
möjligheter för pedagogisk undervisning i
naturorientering. 

Skogen närmast havet är naturreservat - Ängelholms
strandskog. Jag föreslår även att kommunen säkerställer
ett varaktigt skydd för övriga Kronoskogen eftersom det
är ett värdefullt stadsnära naturområde som ger unika
möjligheter för friluftslivet/motion/undervisning. 
I Nybroskogen finns det elljusspår och utegym. Att även
skapa sådana möjligheter i Kronoskogen är av större vikt,
dels för att det ligger havsnära och dels för att
besöksfrekvensen av motionärer är högre där än i
Nybroskogen.
Skol- och förskoleverksamheterna på Södra Utmarken,
Ljungmarken, Sörgården och Junibacken använder flitigt
skogsgläntan i närheten av Epadalstunneln i sin
naturorienterade skolundervisning. Det skulle vara ett
viktigt komplement i undervisningen om man skapar
förutsättningar för utomhuspedagogik för barnen och ge
de en drivkraft för ett miljöengagemang och en känsla för
naturmiljöer – skogen som klassrum.
En god idé vore om det finns pedagogiska skyltar, mindre
stigar att följa samt stationer där de kan bedriva
experiment i naturen. Det kan även tänkas att man skapar
lägerplats för friluftslivet för barnen som även föreningar
och allmänheten skulle kunna nyttja – att uppnå
friluftsmålet.
Jag vill med mitt förslag för utveckling i Kronoskogen

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

mailto:info@engelholm.se
www.engelholm.se


Ja

påstå att detta område är ett unikt stadsnära större
område som kommunen bör värna om och utveckla till
fördel för Ängelholms innevånare. 
Om kommunen väljer att förverkliga förslaget så har man
förbättrat medborgarnas förutsättning för en bra hälsa
genom motion, få barnen mer delaktiga i natur och miljö.

Bifoga fil till förslaget Medborgarförslag.docx

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
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ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Kommuns tyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
robin.holmberg@engelholm.se 

BREV 
2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

1 (1) 
Diarienummer 

KS 2018/524 

Svar på medborgarförslag från Tommy Nilsson om trygghetsboende 
i Hjärnarp 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

Vi ber om ursäkt för att du fått vänta på ditt svar på ditt medborgarförslag där du föreslår ett 
trygghetsboende för personer som är 70 plus i Hjärnarp. 

Trygghetsboenden är en form av boende som en kommun inte har en skyldighet att erbjuda. 
Dock finns det sedan tidigare två sådana i kommunal regi och två i privat regi. Ängelholms 
kommun uppmuntrar och ställer sig positiv till fler privata alternativ av denna boendeform. 

Ängelholms kommun ser behovet av det tillskapas fler trygghetsboenden men att behovet av 
andra typer av boenden är högre prioriterat, särskilda boenden med biståndsbeslut i grunden 
för den enskilda behöver priorteras. 

Ängelholms kommun har liksom många andra kommuner i Sverige en ökande andel äldre och 
detta medför att behovet av särskilda boenden kommer öka i framtiden och därmed 
kommunens behov av att i första hand tillgodose den typ av boenden som är lagstadgade. 

~~~ 
Robin Holmberg 
Ordförande 

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

www. engelholm. se l www. facebook. com l angelhalm l www. twitter. com l engelholm 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 82 Dnr. KS 2018/524   

Svar på medborgarförslag rörande trygghetsboende för 70+ 
i Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att det borde byggas ett 
trygghetsboende för personer som är 70 plus i Hjärnarp. Kommunfullmäktige har beslutat 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänstutlåtande från Nämndkansliet, 7 februari 2020
Förslag på svar till förslagsställaren.
Medborgarförslag som inkommit 2018-06-26. 

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar avslag, Sara Gigja (V) instämmer. 

Liss Böcker (C) yrkar bifall, Linda Persson (KD), Hannes Pettersson (M) och 
Johan Wifralius (SD) instämmer. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om man vill bifalla förslag till svar på 
medborgarförslaget eller om man vill avslå detsamma.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslag till svar på medborgarförslaget.

Beslut
     Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till 
förslagsställaren.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-01

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Lars Nyander (S) och Åsa Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt nedan, 
Sara Gigja (V) instämmer.

Vi är positiva till att Ängelholms kommun skapar fler trygghetsboenden, kommunala 
trygghetsboenden. Svaret på medborgarförslaget är formulerat på det sätt att vi vid bifall 
skulle ställa oss bakom uttalandet om att ”kommunen uppmuntrar och ställer sig positiv till 
fler privata alternativ av denna boendeform”, vilket vi inte gör.
Socialdemokraterna delar inte majoritetens uppfattning i denna fråga och yrkade därför att 
detta svar skulle avslås.  Eftersom vårt yrkande avslogs väljer vi att reservera oss. 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren
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Till 
Ängelholms kommun 
Medborgarförslag 

2018 -06- 2 6 

262 80 ÄNGELHOLM 

Medborgarförslag 
Från: 

Namn: ~ommy Nilsson 

Gatuadress: 

Postnummer och ort 

Telefon: 

E-postadress: 

F örslaget i korthet: 

Trygghetsboende for 70 plus, i Hjarnarp 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning sida 2) : 

Vi är många snart många 70 plus i Hjärnarp,vi har våra vänner och bekanta i vårt när område. 
Vi har troligen kommunens mest alerta livsmedelsaffär. 
Vi har ypperliga naturområde att promenera i med eller utan hund (friskvård). 
Vi har Västersjön att fiska i. 

MED ANLEDNING AV OVANSTAENDE VILL VI UPPSKATTA ATT NÅGOT GORS FÖR BYARNA PA LANDET . 

J 



Beskriv och motivera ditt förslag (fortsättning): 

Jag godkänner att Ängelholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att 
publiceras på Ängelholms kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och 
kallelser görs tillgängliga via www.engelholm.se. 

Ort och 
datum: 

Underskrift: ~-----=~c.=--~~~~..::::;;...~~~-----...:::::=.,.::::::=:::=\ ==-=-::::::::::::-:-/ ___ _ 

KeSToNAB 
Hjärnarpsvägen 58, 266 75 HJÄRNARP 
Tel. 0431-45 46 80, Fax 0431-45 49 65 
www.keston .se • E-post: info@keston.se 

l Skrlv ut fonnulär J 



FREDAG 22 JUNI2018 

Olef: Kristian Nilsson Reportrar: Annsofie Wieland 0435·75 95 33 
Birgitta Johansson: 0435-75 95 17 Hanna Pilhage Rahlen: 042-489 93 60 
E-post: ortsnamn@hd.se Nyhetstips: 020·10 0180 
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BS 

ö U UNGA 

Så vill Bjuvsbostäder bygga 
ett nytt trygghetsboe de 
• Socialdemokraterna drog i handbrom
sen i sista stund och ville se om Bjuvs
bostäder kunde bygga trygghetsboende 
istället för Midroc. Nu har det kommu
nala bolaget presenterat sitt förslag. 

HD har tidigare beskri
vit hur frågan om ett nytt 
trygghetsboende i Bjuvs 

· kommun stannat upp efter 
en politisk helomvändning. 
Länge såg projektet ut att 
bli verklighet med en pri
vat entreprenör, Midroc, 
men Socialdemokraternas 
fullmäktigegrupp •äg att 
hyrorna skulle bli (ot dyra 
för den enskilde. · 

Istället fick S igenom 
en återremiss av ärendet 
på kommunfullmäktige 
i januari. 

Uppdraget gick till kom
munägda bolaget Bjuvs
bostäder som uppmanades 
att lämna ett förslag på om 

de kunde bygga och hur det 
i så fall skulle se ut. Nu är 
det klart. 

Förslaget som Bjuvs
bostäders styrelse antog 
på tisdagskvällen ska nu 
lämnas över till kommun
styrelsen. 

Vd Mats Nilsson betonar 
i ett pressmeddelande att 
bolaget haft mycket kort tid 
på sig. Därför har man lan
dat i ett typhus som tagits 
fram av branschorganisa
tionen Sveriges allmännyt
tiga bostadsforetag, Sabo. 

-Det är inte fullt så flå
digt som Midrocs alterna
tiv, men nivåerna får inte 
vara för höga. Och fördelen 

är att all hantering av 
pengar stannar i koncer
nen, säger Bjuvsbostäders 
ordfårande Lennart Gran
ström(S). 

Modellen för typhuset 
heter "Kombohus 'li'ygg" 
och är ett tillgänglighets
anpassat boende för äldre 
personer, med gemensam
ma lokiller. Det finns ut
rymme för att arbeta med 
personal på boendet för att 
öka trygghet och aktivera 
de boende. 

"Vi kommer att lämna ett 
förslag med olika valmöj
ligheter, det är viktigt att 
vård och omsorgsförvalt
ningens synpunkter tas till 
vara, innan det slutgiltigt 
beslutas" säger Mats Nils
son i pressmeddelandet. 

Förslagetär en byggnad på 
fem våningar med 28 lä
genheter och gemensam
ma utrymmen. Det inne
håller lägenheter på mel-

Branschorganisationen Sabo:s centralt upphandlade hus är 
den modell som Bjuvsbostädertror ska kunna fylla behovet 
av trygghetsbostäder i Bjuvs kommun. Här i en variant med 
fyra våningar. 

lan ett och tre rum, alla 
med antingen balkong eller 
uteplats. 

stötestenen för det pri
vata företagets förslag förra 
året var hyran. I det förslag 
som Bjuvsbostäder tagit 
fram räknar man med en 
månadshyra på 8 000 kro
nor för en tvårumslägenhet 
på 61 kvadratmeter. Det är 

utan serviceavgift för ge
mensamma utrymmen och 
personal. 

l det förslag som företaget 
Midroc lämnade var hyran 
10 500 kronor för en nå
got större tvåa på 63 kva
dratmeter. Då var 1400 
kronor serviceavgift för 
gemensamma ytor. 

ö 'Thnken är att kommu-
9 
~ nen ska blockförhyra hela 
~ fastigheten, och sedan i sin 
~ tur hyra ut till de boende. 

Eftersom den totala års
kostnaden i Bjuvsbostä
ders förslag beräknas 
bli omkring hälften av vad 
Midroc skulle ta för sin lös
ning, menar Lennart Gran
ström att det inte är säkert 
att det blir någon service
avgift alls. 

-Den skulle ligga på 
ungefår en tusenlapp. Vill 
kommunen lägga ut den 
på lägenheterna, så är det 
deras business. Det är kan 
man välja att göra eller inte, 
säger han. 

Förslaget kan tidigast tas 
upp i augusti på kommun
styrelsen. 

TEXT: ANNSOFIE 
WIELAND 
~nnsofie.wlebnd 
®hd,. 

• .. l 
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Kommuns tyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 

Kenneth Henrysson 

Svar på medborgarförslag rörande beredskap v;d kr;s 

Hej och tack för ditt medborgarförslag! 

Vi ber om ursäkt för att du har fått vänta på svar på ditt medborgarförslag. 

För närvarande arbetar kommunen med att bygga upp det civila försvaret. 

Dnr 2018/ 890 

Du har helt rätt i att mataffärer är viktiga för att samhället ska fungera i en kris. Det är med 
sådana verksamheter (kallat samhällsviktiga verksamheter) vi arbetar för att öka kommunens 
krisberedskap. Detta arbete utgår från de kris- och beredskapsplaner som ftnns i kommunen. 

Inom kommunens egna verksamheter t.ex. skola och äldreomsorg är det lättare för oss att 
arbeta förebyggande med reservkraftverk och krisplaner. 

Med vänlig hälsning 

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

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 
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KS § 83 Dnr. KS 2018/890   

Medborgarförslag från Kenneth Henrysson rörande 
Beredskap vid kris.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom den 28 november 2018 och rör beredskap vid kris.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18.
Tjänsteutlåtande, 7 januari 2020
Brevsvar, 7 januari 2020
Beslut KF, 18 december 2018
Medborgarförslag, 28 november 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna svaret och att översända svar på medbogarförslag till förslagsställaren

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 181128-MEF-ZA41
Inskickat 2018-11-28 19:59

Dina uppgifter
Förnamn Kenneth
Efternamn Henrysson
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Förslag

Rubrik på förslaget Beredskap vid kris

Förslag och motivering

Hej!
Jag är orolig för hur vi skall få mat från affärerna i
Ängelholm om strömmen försvinner i flera dagar vid tex
en isstorm som i Kanada 1998 då hela infrastrukturen för
elförsörjning raserades. När strömmen försvann i
Höganäs i somras så gick det inte att handla i affärerna
och den kylda maten förstördes och fick kastas. Det
verkar som om den enda beredskapen är att strömmen
skall komma tillbaka. Mitt förslag är att Ängelholms
kommun tar fram en krisplan så att mat som finns i
kommunens affärer inte skall förfaras vid långa elavbrott
och det skall gå att köpa/fördela maten fast att internet
inte fungerar. Plundring och djungelnslag skall förhindras.
Ja! värre var det inte!
Mvh Kenneth

Intyg

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