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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 76 Dnr. KS 2022/3 

Ombudgetering av anslag från 2021 till 2022 

Ärendebeskrivning 
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 
2021 års budget. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagorna. De flesta 
framställningarna avser investeringsbudgeten men det finns också två 
framställningar avseende driftbudgeten. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04 
• Bilaga 1, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr) 
• Bilaga 2, Sammanställning ombudgeteringar driftbudget (tkr) 

Yrkande 
Liss Böcker (C),Christina Hanstål (M), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L) och Karl-Otto Rosenqvist yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget och avslag till följande delar i 
förslaget, projekt 90009 utredningar Ängelholms paketet och projekt 91945 ny 
vägförbindelse över Rönne å. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag om att 
kommunfullmäktige föreslås bifalla förslaget bortsett från följande delar , projekt 
90009 utredningar Ängelholms paketet och projekt 91945 ny vägförbindelse över 
Rönne å. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla det förslaget.  
 
Ordförande ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag i sin helhet mot 
BrittMarie Hanssons (S) yrkande om att kommunfullmäktige ska föreslås avslå 
följande delar projekt 90009 utredningar Ängelholms paketet och projekt 91945 ny 
vägförbindelse över Rönne å.  
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag i sin helhet. 
 
Votering begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

för bifall till arbetsutskottets förslag i sin helhet och Nej-röst för avslag i enlighet 
med BrittMarie Hanssons (S) yrkande. 
 
Voteringen utfaller enligt följande:  

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Liss Böcker (C)  x   
Daniel Coloka (S) 

 
x  

Patrik Ohlsson (SD)  
 

x 
Charlotte Engblom Carlsson (L) x   
Linda Persson (KD) x   
Åsa Larsson (S) 

 
x  

Karl-Otto Rosenqvist (MP) x 
 

 
Anders Ingvarsson (SD)  

 
x 

Ola Carlsson (M) x   
BrittMarie Hansson (S) 

 
x  

Maija Rampe (M) x 
 

 
Christina Hanstål (M) x   
Robin Holmberg (M)  x   
Resultat 8 3 2 

 

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag i sin helhet. 

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 6 352 tkr för kommunstyrelsen, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 622 tkr för nämnden för omsorg och stöd, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 7 252 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 40 tkr för miljö- och tillståndsnämnden, 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 38 781 tkr för samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade 
verksamhet, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 15 948 tkr för samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade 
verksamhet, 

att för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå till maximalt 5 353 
mnkr och inom denna ram får omsättning och nyupplåning ske av 
kommunstyrelsen. Detta utgör den högsta nivån för upplåning inom 
koncernbanken inkluderat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat 
borgen, 
 
att medge framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten med 
sammanlagt 2 329 tkr för kommunstyrelsen och att finansiering sker genom 
minskning av kommunens budgeterade resultat för 2022. 

Reservation 
Åsa Larsson (S), Daniel Coloka och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot 
beslutet i förmån för eget yrkande. 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Vi vill inte 
ombudgetera anslag kopplade till utredningar för klippanvägens förlängning. 

Därför yrkar vi avslag på projekt 90009, utredningar Ängelholmspaketet samt 
projekt 91945, ny vägförbindelse över Rönne å. 

För socialdemokraterna 

Åsa Larsson 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en 
protokollsanteckning. 

Sverigedemokraterna väljer att avstå ställningstagande eftersom ombudgeteringen 
grundas på en annan budget än vår egen och även innehåller ett ökat anslag för 
fasta politikerarvoden, vilket vi nyligen motsatt oss. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Budgetchef, Fredrik Karlsson 
• Ekonomichef, Stefan Marthinsson 
• Samtliga nämnder 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 64 Dnr. KS 2022/3 

Ombudgetering av anslag från 2021 till 2022 

Ärendebeskrivning 
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 
2021 års budget. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagorna. De flesta 
framställningarna avser investeringsbudgeten men det finns också två 
framställningar avseende driftbudgeten.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04 
• Bilaga 1, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr) 
• Bilaga 2, Sammanställning ombudgeteringar driftbudget (tkr) 
 

Föredragande tjänsteperson 
Fredrik Karlsson budgetchef, föredrar ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Deltar inte i beslutet 
 

Yrkande 
Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget i sin helhet. 

Lars Nyander (S) yrkar bifall till förslaget och avslag till följande delar i förslaget, 
projekt 90009 utredningar Ängelholms paketet och projekt 91945 ny 
vägförbindelse över Rönne å.  

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer först proposition på föreliggande förslag om att 
kommunfullmäktige föreslås bifalla förslaget bortsett från följande delar , projekt 
90009 utredningar Ängelholms paketet och projekt 91945 ny vägförbindelse över 
Rönne å. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla 
det förslaget.  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande ställer sedan proposition på föreliggande förslag i sin helhet mot Lars 
Nyanders (S) yrkande om att kommunfullmäktige ska föreslås avslå följande delar 
projekt 90009 utredningar Ängelholms paketet och projekt 91945 ny 
vägförbindelse över Rönne å.  
 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller föreliggande förslag 
i sin helhet. 
 
Votering begärs. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: Ja-röst 
för bifall till föreliggande förslag i sin helhet och Nej-röst för avslag i enlighet med 
Lars Nyanders (S) yrkande. 
 
Voteringen utfaller enligt följande: 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Liss Böcker (C) x   
Lars Nyander (S)  x  
Patrik Ohlsson (SD) 

 
 x 

Linda Persson (KD) x   
Robin Holmberg (M) x   
SUMMA 3 1 1 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller därmed föreliggande förslag i sin helhet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 6 352 tkr för kommunstyrelsen, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 622 tkr för nämnden för omsorg och stöd, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 7 252 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid, 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 40 tkr för miljö- och tillståndsnämnden, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 38 781 tkr för samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade 
verksamhet, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 15 948 tkr för samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade 
verksamhet, 

att för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå till maximalt 5 353 
mnkr och inom denna ram får omsättning och nyupplåning ske av 
kommunstyrelsen. Detta utgör den högsta nivån för upplåning inom 
koncernbanken inkluderat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat 
borgen, 
 
att medge framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten med 
sammanlagt 2 329 tkr för kommunstyrelsen och att finansiering sker genom 
minskning av kommunens budgeterade resultat för 2022. 

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande. 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Vi vill inte ombudgetera anslag kopplade till utredningar för klippanvägens 
förlängning. 

Därför yrkar vi avslag på projekt 90009, utredningar Ängelholmspaketet samt 
projekt 91945, ny vägförbindelse över Rönne å. 

För socialdemokraterna: 

Lars Nyander 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en 
protokollsanteckning. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Sverigedemokraterna väljer att avstå ställningstagande eftersom ombudgeteringen 
grundas på en annan budget än vår egen och även innehåller ett ökat anslag för 
fasta politikerarvoden, vilket vi nyligen motsatt oss. 

Beslutet ska expedieras till 
• Budgetchef, Fredrik Karlsson 
• Ekonomichef, Stefan Marthinsson 
• Samtliga nämnder 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

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

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/3 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-04 
 

Ombudgetering av anslag från 2021 till 2022 

Ärendebeskrivning 
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 
2021 års budget. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagorna. De flesta fram-
ställningarna avser investeringsbudgeten men det finns också två framställningar 
avseende driftbudgeten.  
 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04 
• Bilaga 1, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr) 
• Bilaga 2, Sammanställning ombudgeteringar driftbudget (tkr) 
 

Utredning 
De begärda investeringsombudgeteringarna för den skattefinansierade verksamhe-
ten uppgår sammanlagt till 54,0 mnkr medan de uppgår till 15,9 mnkr för den av-
giftsfinansierade verksamheten. Nämndernas begärda ombudgeteringar överstiger 
inte det totala överskottet i respektive nämnds investeringsbudget. Inte heller fram-
ställningarna på projektnivå överstiger de medel som finns kvar i respektive pro-
jekt. Medel begärs dock flyttas mellan projekt inom Nämnden för kultur, idrott och 
fritid. Dessa projekt framgår av bilaga 1.  
 
Däremot är en tilläggsbudgetering av investeringsanslag för inlösen av aktier i AB 
Ängelholmshem upptaget i förslaget. Förslaget bygger på ett beslut i kommunsty-
relsen 2011 där minoritetsägarna i AB Ängelholmshem ska erbjudas 25 tkr per ak-
tie. Det finns i nuläget 17 utestående aktier, vilket innebär att 425 tkr föreslås 
tilläggsbudgeternas som ett investeringsanslag. Beslutet från 2011 finns med i bila-
gorna. 
 
Framställningarna för driftbudgeten avser Kallbadhus i Ängelholm samt Planpro-
gram på Fridhem. Framställningarna framgår av bilaga 2. Blir framställningarna 
godkända minskas det budgeterade resultatet med 2,3 mnkr. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

 
Kommunfullmäktige har för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms 
Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag) fattat beslut om att den externa lånes-
kulden år 2022 får uppgå till maximalt 4 844 mnkr och inom denna ram får omsätt-
ning och nyupplåning ske av kommunstyrelsen. Därutöver har kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslagit en utökning av låneramen med 439 mnkr avseende AB 
Ängelholmslokalers upplåning för att finansiera bolagets förvärv av fastigheter från 
kommunen (Dnr 2022/47). 
 
Med anledning av förslaget till ombudgetering av investeringar föreslås denna ram 
utökas med ytterligare 70 mnkr till totalt 5353 mnkr. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 6 352 tkr för kommunstyrelsen, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 622 tkr för nämnden för omsorg och stöd, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 7 252 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 40 tkr för miljö- och tillståndsnämnden, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 38 781 tkr för samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verk-
samhet, 

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 15 948 tkr för samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verk-
samhet, 

att för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå till maximalt 
5 353 mnkr och inom denna ram får omsättning och nyupplåning ske av kommun-
styrelsen. Detta utgör den högsta nivån för upplåning inom koncernbanken inklu-
derat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat borgen, 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       3 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

 
att medge framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten med samman-
lagt 2 329 tkr för kommunstyrelsen och att finansiering sker genom minskning av 
kommunens budgeterade resultat för 2022. 

_____ 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Stefan Marthinsson 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till: 
• Budgetchef, Fredrik Karlsson 
• Ekonomichef, Stefan Marthinsson 
• Samtliga nämnder 



Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr) Bilaga 1 

Skattefinansierad verksamhet, specificering

Kommunstyrelsen
Kommunledning och Servicestöd Budget 2021 Utfall 2021 Återstår 2021 Ombudgeteras  Budget 2022 Ny budget 2022
Inlösen av aktier i AB Ängelholmshem, tilläggsbudgetering 425 0 425
90700 - IT cental utrustning 800 323 477 477 800 1 277
90710 - IT-säkerhet centralt anslag 5 279 2 916 2 363 2 363 0 2 363
90906 - Digitalisering kommunövergr. 5 052 1 965 3 087 3 087 1 900 4 987
Summa Kommunledning och Servicestöd, KS 11 131 5 204 5 927 6 352

Nämnden för omsorg och stöd
Budget 2021 Utfall 2021 Återstår 2021 Ombudgeteras  Budget 2022 Ny budget 2022

95003 - Möbler 1 230 0 1 230 1 230 0 1 230
95265 - Inventarier Hälsa 500 108 392 392 500 892
Summa Nämnden för omsorg och stöd 1 730 108 1 622 1 622

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Budget 2021 Utfall 2021 Återstår 2021 Ombudgeteras  Budget 2022 Ny budget 2022

96169 - Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps ip 2 720 66 2 654 2 654 700 3 354
96178 - BMX-bana 1 194 877 317 317 0 0 *
96185 - Upprustning IP med skötselbidrag 797 673 124 124 1 000 1 124
96200 - Projektering / oförutsedda investeringar 791 784 7 7 400 407
96205 - Vejbystrands ip, upprustning 200 168 32 32 4 800 4 832
96224 - Friidrottsanläggning 1 821 101 1 720 1 720 0 2 037 *
97010 - Inventarier bibliotek 7 800 7 670 130 130 200 912 *
97011 - Meröppna bibliotek 500 78 422 422 600 1 022
97021 - Utlåningsautomater bibliotek 800 712 88 88 0 88
97022 - Bokbuss 2 500 1 918 582 582 0 0 *
97105 - Konstnärlig gestaltning 1 000 0 1 000 1 000 1 000 2 000
97310 - Inventarier Järnvägens museum 500 324 176 176 500 676
Summa Nämnden för kultur, idrott och fritid 20 623 13 371 7 252 7 252

*Begärda ombudgeteringar för projekt 96178 och 97022 föreslås flyttas till projekt 96224 respektive 97010.

Miljö- och tillståndsnämnden
Budget 2021 Utfall 2021 Återstår 2021 Ombudgeteras  Budget 2022 Ny budget 2022

98102 - Digitalisering MTN 258 229 29 29 150 179
98103 - Stängsling Jätteloka 150 139 11 11 150 161
Summa Miljö- och tillståndsnämnden 408 368 40 40



Samhällsbyggnadsnämnd Bilaga 1 
Budget 2021 Utfall 2021 Återstår 2021 Ombudgeteras  Budget 2022 Ny budget 2022

90001 - Ängelholmsförslaget 500 192 308 308 0 308
90009 - Ängelholmspaketet utredning 1 292 1 099 193 193 0 193
90155 - Utveckling av Rönneå 500 0 500 500 200 700
90157 - Översyn järnvägsövergångar 488 190 298 298 250 548
90164 - Arenastaden 3 096 1 077 2 019 2 019 0 2 019
90165 - Pågatågsstation Barkåkra 600 103 497 497 0 497
90166 - Sibirientunneln 1 658 1 610 48 48 23 700 23 748
91100 - Transportmedel och maskiner 4 000 1 493 2 507 2 507 4 000 6 507
91103 - Ny lokal, Intraprenad 3 628 1 640 1 988 1 988 0 1 988
91104 - Fossilfria transportmedel 1 000 0 1 000 1 000 2 000 3 000
91110 - Arbetsmiljöinvestering 200 24 176 176 0 176
91111 - Gata mindre ombyggnad 1 160 361 799 799 1 000 1 799
91501 - Cykelfaciliteter 250 0 250 250 250 500
91511 - Busshållplatser 1 155 905 250 250 1 500 1 750
91540 - Bussangöring, stationen 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
91541 - Gc-tunnel, stationen 1 060 0 1 060 1 060 4 750 5 810
91569 - Stenvalvsbro Munka-Ljungby 1 000 619 381 381 0 381
91570 - Stig/spång Rönneholm 500 36 464 464 0 464
91576 - GC-väg Svenstorp - Hjärnarp 500 0 500 500 0 500
91582 - Rönnen 1 allmän plats 1 500 289 1 211 1 211 0 1 211
91650 - Gatubelysning upprustning 8 770 2 323 6 447 6 288 1 500 7 788
91679 - GC Skepparkroksvägen 2 000 1 576 424 424 0 424
91700 - Parker upprustning 1 489 484 1 005 552 1 500 2 052
91926 - Stortorget 1 130 256 874 874 4 500 5 374
91945 - Ny vägförbindelse över Rönneå 2 350 1 528 822 822 7 350 8 172
91960 - Ombyggnad Villanskolan 6 443 6 009 434 434 0 434
91961 - ÅVS ny trafikplats 150 90 60 60 0 60
91970 - Asfaltsplan 16 243 12 428 3 815 3 655 13 230 16 885
92010 - Strandberedning 1 947 445 1 502 1 502 1 200 2 702
92015 - Översvämningsåtgärder 1 058 923 135 135 1 300 1 435
92016 - Upprustning offentliga toaletter 4 762 2 336 2 426 2 426 2 800 5 226
92018 - Bulleråtgärder 500 14 486 486 500 986
92019 - LONA Skapa våtmarker 900 92 808 808 0 808
92540 - Storköksutrustning 1 046 1 014 32 32 600 632
93630 - Errarpsvägen 1 371 8 1 363 1 363 0 1 363
93650 - Åsbogatan VA 250 148 102 102 3 500 3 602
93939 - Svedjegatan m fl VA 1 000 984 16 16 350 366
96005 - Renovering, Magnarps hamn 868 358 510 510 0 510
96007 - Småbåtshamnar 4 000 1 157 2 843 2 843 5 500 8 343
Summa Samhällsbyggnadsnämnd 81 364 41 811 39 553 38 781

Avgiftsfinansierad verksamhet, specificering

Samhällsbyggnadsnämnd
VA-verksamhet Budget 2021 Utfall 2021 Återstår 2021 Ombudgeteras  Budget 2022 Ny budget 2022
93602 S:a Strövelstorp, Sjöcronavägen m fl 500 0 500 500 5 000 5 500
93935 Haradal VA 10 637 7 464 3 173 2 200 500 2 700
93938 Ahlefeltsgatan m fl 600 337 263 263 0 263
93939 Svedjegatan m fl VA 5 418 4 729 689 689 5 000 5 689
99101 S1- Ängelholmsvägen 485 82 403 403 1 000 1 403
99102 S4, Strövelstorp-SPU20 22 500 13 156 9 344 4 200 2 000 6 200
99116 ARV, Avloppsreningsverket 5 608 5 332 276 276 2 000 2 276
99123 SPU20 Pumpstation Vilhelmsfält 6 404 299 6 105 6 105 0 6 105
99130 Vattenverket tryckstegring m.m. 1 000 169 831 831 1 000 1 831
99131 Tryckledning Spannarp-Härninge 500 19 481 481 5 500 5 981
Summa Samhällsbyggnadsnämnd, VA 53 652 31 587 22 065 15 948
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Kommunstyrelsen 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
KS §318  Dnr 2009/303 
 
Inlösen av aktier i AB Ängelholmshem 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2011-06-15 fattat beslut om att erbjuda övriga aktieägare i AB 
Ängelholmshem att inlösa sina aktier till marknadsvärde. Därför har 
kommunledningskontoret, via Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB, genomfört en extern 
marknadsvärdering av bolaget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2011 
Brev till minoritetsägaren, daterat 13 september 2011 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 september 2011, §336,  och 
lämnade nedanstående förslag till beslut. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tilläggsbudgetera 1.475 tkr inom kommunstyrelsens investeringsbudget för förvärv av 
aktuella aktier genom ökad belastning på rörelsekapitalet 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att erbjuda minoritetsaktieägarna i AB Ängelholmshem inlösen av deras aktier till en 
köpeskilling av 25 tkr per aktie. Beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut rörande finansieringen av förvärvet. 
 
 
_____ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Christa Tomasen

Projektnummer: 90700Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

800 477 1 277

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

2290700 IT cental utrustning 01

477 800

Budget 
2021 2021 2022

Budget 
2022

22 12

0

Verksamhet

92138 Central IT

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Servicestöd

Beskrivning och motivering
Medel för att kunna genomföra kommunövergripande uppgradering av utrustning i serverhall och nätverksutrustning. Projekt är 
pågående och medel behöver flyttas till 2022 för att slutföras. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Christa Tomasen

Kommunstyrelsen/Servicestöd 92138 Central IT

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90710

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90710 - IT-säkerhet centralt anslag

(år, månad) (år, månad)

22 01 22

Ursprunglig Ny 

12

2 363

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 5 279 2 363 2 363 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Medel för att slutföra säkerhetshöjande åtgärder för att motverka attacker mot kommunens driftmiljö. Arbetet påbörjades under
2020 efter genomlysning PWC av kommunens IT säkerhet. Löpande arbete pågår och vi behöver därför flytta över dessa medel till
2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Christa Tomasen

Kommunstyrelsen/Servicestöd 92134 Digitalisering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90906

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90906 Digitalisering kommunöverg

(år, månad) (år, månad)

22 01 22

Ursprunglig Ny 

12

4 987

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 5 052 3 087 3 087 1 900

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Medel för att kunna genomföra kommunövergripande digitaliseringsprojekt samt slutföra pågående projekt. Projekt är pågående 
och medel behöver flyttas till 2022 för att slutföras.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
LarsGöran Nilsson

95003Projektnummer:  Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

1 230 1 230 1 230

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

2195003 Möbler  

1 230 0

Budget 
2021 2021 2022

Budget 
2022

21

0

Verksamhet

5105 Särskilt boende/Annat boende

Projektnamn Projektstart Driftstart

Nämnden för omsorg och stöd

Beskrivning och motivering

Behov av utbyte av möbler/inventarier finns på ett flertal av huvuduppdragets särskilda boenden, inte minst inom 
verksamhetsområde funktionsstöd. Under år 2022 kommer en ny gruppbostad inom verksamhetsområde funktionstöd tas i bruk. 
Detta innebär ett behov av införskaffande av inventarier. Vidare finns inom samma verksamhetsområde en bostad som är beviljad
med "bostad med särskild service". Under 2022 förväntas betydande ombyggnadskostnader i denna bostad. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
LarsGöran Nilsson

500 392 392 500

Inkomst 0

892

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

95265 Inventarier Hälsa

(år, månad) (år, månad)

21 21

Nämnden för omsorg och stöd 5105 Särskilt boende/Annat boende

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer:  95265

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering

Under år 2022 kommer en ny gruppbostad inom verksamhetsområde funktionstöd tas i bruk. Detta innebär ett behov av 
införskaffande av inventarier. Vidare finns inom samma verksamhetsområde en bostad som är beviljad med "bostad med särskild 
service". Under 2022 förväntas betydande ombyggnadskostnader i denna bostad. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

2 720 2 654 2 654 700

Inkomst 0

3 354

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

96169 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps ip

(år, månad) (år, månad)

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3404 Idrotts & fritidsanläggningar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96169

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Det finns ett stort behov av att färdigställa detta projekt då det finns två befintliga omklädnadsrum som är mer eller mindre
utdömda. Kommunens upphandlingsenhet arbetar med att ta fram nya ramavtal på byggsidan. Upphandling kommer enligt besked 
från upphandlingschefen vara klar i maj/juni 2021. Offererat pris från MVB var för högt i förhållande till budget så vi inväntar de 
nya ramavtalen för att kunna konkurrensutsätta dessa.

Nya ramavtal är nu på plats. Ny projektledare är tilsatt av kommunens projektavdelning för att driva bygglovsprocessen och 
förnyad konkurrensutsättning av kommunens ramavtal. Bygglovsghandlingrana är inskickade innan årsskiftet och handlingarna 
framtagna för förnyad konkurrensutsättning. Förfrågningsunderlaget skickas ut denna vecka 5. Konkurrensutsättningen samkörs 
med projekt 96205 Vejbystrands IP i hopp om bättre anbud. Enligt nuvarande tidplan beräknas projektet slutföras 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 34047 specialidrottsanläggningar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96178

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

96178 BMX Bana

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

317

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 194 317 317

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Byggnation av servicehus färdigställdes under våren 2021. Projektet blev billigare än beräknat och vi begär överflyttning av 
återstående medel till projekt 96224 Friidrottsanläggning, se motivering i den projektfliken.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

797 124 124 1 000

Inkomst 0

1 124

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

96185 Upprustning IP med skötselbidrag

(år, månad) (år, månad)

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3404 Idrotts & fritidsanläggningar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96185

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

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. Upprustning av Össjö IP är klar och fakturerad. Pågående 
upprustning sker på Strövelstorps IP och kommer att färdigställas under tidig vår 2021. Upprustning Strövelstorps IP färdigställdes 
hösten 2021. Nästa IP som står i tur för upprustning är Munka Ljungby IP. Upprustning Munka Ljungby IP påbörjades vecka 4 
2022.

Vi är beroende av det önskade ombudgeteringsbeloppet för att kunna fortsätta med åtgärdsplanen.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

791 7 7 400

Inkomst 0

407

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

96200 Projektering / oförutsedda investeringar

(år, månad) (år, månad)

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3404 Idrotts & fritidsanläggningar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96200

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Oförutsedda kostnader kopplade till våra objekt, idrottsplatser mm är omöjligt att förutspå. All förstärkning är positiv, därför begär 
vi överföring av det mindre beloppet 7 000 kr.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3404 Idrotts & fritidsanläggningar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96205

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

96205 Vejbystrands ip, upprustning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

4 832

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 200 32 32 4 800

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Nya ramavtal med byggentreprenörer är nu upphandlade av kommunen. Ny projektledare är tillsatt av kommunens projektavdelning för
att driva bygglovsprocessen och förnyad konkurrensutsättning av kommunens ramavtal. Bygglovsghandlingarna är inskickade innan
årsskiftet och handlingarna framtagna för förnyad konkurrensutsättning. Förfrågningsunderlaget skickas ut denna vecka 5. 
Konkurrensutsättningen samkörs med projekt 96169 Hjärnarps IP i hopp om bättre anbud. Enligt nuvarande tidplan beräknas projektet 
slutföras 2022.

All förstärkning till projektet är välkommet då vi ännu inte vet utfallet av den förnyade konkurrensutsättningen.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

1 821 1 720 1 720 0

Inkomst 0

1 720

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

96224 Friidrottsanläggning

(år, månad) (år, månad)

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3404 Idrotts & fritidsanläggningar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96224

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet innebär anläggande av måltorn, läktare och belysning på Kullavallen. Upphandling är klar och avtal har skrivits med
entrepenören Leeman. Bygglovshandlingar är framtagna och inlämnade. Beslut på bygglovet har dragit ut på tiden.  

Vid bygglovsprocessen begärde miljökontoret in kompletterande handlingar som innebar fördjupade utredningar och beräkningar 
av bl.a hållbarheten vid den ökade belastning som det innebär att uppföra läktare, måltorn och fundament för belysning. 
Utredningen färdigställdes under hösten 2021 och bygglovshandlingarna är kompletterade.

Entreprenören räknar på de nya förutsättningarna. Budgeten för projektet kommer med all sannolikhet inte att räcka till på grund
av ökade priser under pandemin samt de nya föruttsättningarna som utredningen kom fram till för att undvika sättningar i marken 
och det viktiga tätskiktet i deponin.

På grund av den förmodade prisökningen i projektet begär vi även överföring av återståended medel från projekt 96178 BMX 
banan som blev över från byggnation av servicehuset.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Martin Memet Könick

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97010

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

97010 Inventarier bibliotek

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

330

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 7 800 130 130 200

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Under 2021 gjordes den största delen av  inköpen av inventarier för nya Stadsbiblioteket inför invigningen i december. 

Vi har behov av att göra vissa inventariekompletteringar under 2022 allt eftersom behoven upptäcks och vi fått en chans att påbörja 
den verksamhet vi vill bedriva.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Martin Memet Könick

500 422 422 600

Inkomst 0

1 022

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

97011 Meröppna bibliotek

(år, månad) (år, månad)

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97011

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet med att göra om Södra Utmarkens bibliotek påbörjades under 2021 och blev  inte klart förrän sent under hösten. Vi har ännu 
inte fått in alla fakturor som rör projektetet och behöver därför få med oss projektpengarna till 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Martin Memet Könick

800 88 88 0

Inkomst 0

88

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

97021 Utlåningsautomater bibliotek

(år, månad) (år, månad)

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97021

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Utlåningsapparaterna är levererade under 2021 men i projektet ingick även larmbågar till nya Stadsbiblioteket som ännu inte levererats 
klart.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Martin Memet Könick

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97022

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

97022 Bokbuss

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

582

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 2 500 582 582 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Vid ombyggnaden av stadsbiblioteket upptäcktes det sent på året att den teknik i fom av projektorer, skärmar och övrig teknik som 
behövs i ett modernt hus, inte kommit med i projektet. Vi fick i november göra en översyn för att se vilket behov som fanns i huset 
och dess lokaler. Stadsbiblioteket har uthyrningslokaler för både små och stora möten, lokalerna är eftertraktade och efterlängtade 
både internt och externt. Dessa måste vara utrustade efter dagens behov så vi kan erbjuda moderna, flexibla och användbara lokaler 
för alla typer av möten. För att tillgodose detta behov behöver vi flytta pengarna från det här projektet med oss till 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Susann Toft

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3154 Konst

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97105

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

97105 Konstnärlig gestaltning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

2 000

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 000 1 000 1 000 1 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Anslag för konstnärlig gestaltning 2021 var avsatt för Tegelbruksbron. Upphandling och genomförande ska samordnas med andra 
planerade åtgärder av bron under 2022. Anslaget i sin helhet behöver därför ombudgeteras till 2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Lotta Hofflander

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3153 Järnvägens museum

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97310

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

97310 Inventarier Järnvägens museum

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

676

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 500 176 176 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
De 176 tkr som återstår från 2021 består till viss del på grund av global brist på halvledare, varför vissa saker inte kunnat köpas in. Vi har 
dessutom medvetet sparat för att kunna använda pengarna 2022 då bildspelet ska uppdateras.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Ida Persson

258 29 29 150

Inkomst 0

179

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

98102 Digitalisering MTN

(år, månad) (år, månad)

Miljö- och tillståndsnämnden 2610 Miljö- och hälsoskydd

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 98102

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Medlen är inte helt förbrukade då vissa av de påbörjade och beställda projekten inte har hunnit genomföras fullt ut av 
leverantörerna.
Medel bör flyttas över till 2022 då det pågående projektet med digitalisering av MTN:s processer fortgår och kommer innebära 
kostnader för framtagande och koppling av nya e-tjänster till våra olika system (komplettering av MinutMiljö).



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Robin Pehrsson

150 11 11 150

Inkomst 0

161

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

98103 Stängsling jätteloka

(år, månad) (år, månad)

Miljö- och tillståndsnämnden 2630 Strategiskt miljöarbete

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 98103

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Stängsling kostade mindre än det pris vi fick offererat. Bedömningen är att vi har ett stort intresse för stängslig framöver och
därmed har behov av pengarna under 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

500 308 308 0

Inkomst 0

308

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

90001 Ängelholmsförslaget

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 2151 Fysisk planering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90001

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
SBN har beslutat om att belysa vattentornet i Munka Ljungby. Visst markarbete är genomfört och belysningen är beställd, dock 
har leveransen dragit ut på tiden pga komponentbrist på marknaden med anledning av covid. Projektet kommer att fördigställas 
under 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 2491 Gata

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90009

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90009 Ängelholmspaketet utredning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

193

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 292 193 193 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Många av de utredningar som ska göras inom ramen för Ängelholmspaketet har fått skjutas framåt för att följa tidplanen för 
detaljplanen för Klippanvägens förlängning. De medel som inte arbetades upp under 2021 behövs därmed under 2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

500 500 500 200

Inkomst 0

700

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

90155 Utveckling av Rönneå

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 2506 Naturområden

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90155

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Ett pågående projekt och ytterligare en etapp kommer att byggas under 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 24906 Gata grund

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90157

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90157 Översyn järnvägsövergångar

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

548

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 488 298 298 250

Inkomst 0

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 2021-2022 då entreprenör är på plats. Pengarna 
behövs därför även 2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Hanna Hanzén

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90164

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90164 Arenastaden

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

2 019

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 3 096 2 019 2 019 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Ansökan om utredning av fornlämningar har försenat projektet då Länsstyrelsen har mycket långa handläggningstider. 
Förhoppningen är att kunna påbörja anläggandet under hösten 2022. Därför behövs ombudgeteringen.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90165

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90165 Pågatågsstation Barkåkra

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

497

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 600 497 497 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Utökning av befintlig pendlarparkering. Projektering är i slutskedet och byggnation kommer att ske 2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

1 658 48 48 23 700

Inkomst 0

23 748

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

90166 Sibirientunneln

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90166

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektering för ombyggnad av tunneln pågår i Trafikverkets regi. Debitering från Trafikverket återstår och medel 
behöver överföras till 2022



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

4 000 2 507 2 507 4 000

Inkomst 0

6 507

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91100 Transportmedel och maskiner

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 9233 Intraprenad

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91100

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Upphandling av ny kranbil har skett under 2021. Då leveranstiden på fordon är lång kommer fordonet först att levereras 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

3 628 1 988 1 988 0

Inkomst 0

1 988

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91103 Ny lokal, Intraprenad

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 92339 Förråd, Intraprenad

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91103

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Då bygglovet drog ut på tiden och byggnationen av skärmtaket blev klart först andra halvan av 2021 har inte belysning och övriga
elarbeten kunnat genomföras under 2021. Det återstår också att asfaltera gårdsytorna. Åtgärderna kommer att genomföras under 
2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

1 000 1 000 1 000 2 000

Inkomst 0

3 000

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91104 Fossilfria transportmedel

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 9233 Intraprenad

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91104

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
På grund av pandemin har leveranstiden på fordon varit mycket lång med anledning av komponentbrist på marknaden. Under 
2021 har omvärldsbevakning gjorts och olika typer av fordon har testats för att ta fram en kravspecifikation. Fordonen kommer
att införskaffas 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

200 176 176 0

Inkomst 0

176

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91110 Arbetsmiljöinvestering

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 9221 Verksamhetsgemensamt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91110

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
I stadshuset finns ett behov av fler arbetsplatser. För att inte behöva hyra fler externa lokaler ska utrymmena på Laxgatan göras 
om till en aktivitetsbaserat arbetsplats och bla Stadsmiljö flyttar till befintliga lokaler. På så vis frigörs yta i stadshuset till andra 
verksamheter. En konslut har upphandlats för att arbeta fram en utformning efter verksamhetens behov, dock blev inte 
upphandlingen klar förrän i slutet på 2021. Arbetet med att utforma och skapa en god arbetsmiljö i lokalerna på Laxgatan 
kommer att genomföras under våren 2022. 



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 91111

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

91111 Gata mindre ombyggnad

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Ursprunglig Ny 

1 799

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 160 799 799 1 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Medel avsatta till upphandling av nya p-automater som kommer att genomföras under 2022.



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

250 250 250 250

Inkomst 0

500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91501 Cykelfaciliteter

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 2492 GC-väg

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 91501

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Medel avsatta till cykelfaciliter vid Barkåkra station. Då vintern kom tidigt 2021 fick färdigställande av projektet 
GC-väg Skepparkroken pausas till våren 2022. Avsatta medel behövs för att färdigställa projektet. 



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 91511

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

91511 Busshållplatser

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Ursprunglig Ny 

1 750

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 155 250 250 1 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Då vintern kom tidigt 2021 fick färdigställande av projektet GC-väg Skepparkroken pausas till våren 2022. 
Avsatta medel behövs för att färdigställa projektet. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Inkomst 0

1 000

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 000 1 000 1 000 0

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91540 Bussangöring, stationen

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Samhälle 8321 Kollektivtrafik

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91540

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet fortlöper under flera år, medel behöver överföras till 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Inkomst 0

5 810

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 060 1 060 1 060 4 750

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91541 Gc-tunnel, stationen

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Samhälle 24920 Gc-väg allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91541

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

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. Projektet löper under flera år och medel behövs under 
2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Inkomst 0

381

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 000 381 381 0

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91569 Stenvalvsbro Munka-Ljungby

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Samhälle 2494 Broar och andra konstruktioner

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91569

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet blev klart strax efter årsskiftet. Slutbesiktning och slutfakturering kommer att ske 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Inkomst 0

464

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 500 464 464 0

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91570 Stig/spång Rönneholm

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Samhälle 2494 Broar och andra konstruktioner

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91570

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet är uppstartat under 2021 och arbete har pågått med att kartlägga behov av eventuella tillstånd. Arbetet med 
utredningar och tillståndsansökningar kommer att fortsätta under 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Inkomst 0

500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 500 500 500 0

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91576 GC-väg Svenstorp - Hjärnarp

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Samhälle 24920 Gc-väg allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91576

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Utredning och diskussioner pågår mellan vägförening, Trafikverket och kommunen om förstärkning av bro som krävs 
för att kunna klara ökad tung trafik. Tung trafik förväntas välja annan väg vid anläggande av cykelfält.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Hanna Hanzén

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91582

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

91582 Rönnen 1 allmän plats

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

1 211

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 500 1 211 1 211 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Påbörjas efter januari 2022, när HSB är klara med exploateringen av Rönnen 1. Arbetet kommer att utföras av NCC och medel 
finns även i MEX budget.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Johan Nilsson

Samhälle 24963 Armatur, stolpar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91650

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

91650 Gatubelysning upprustning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

7 947

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 8 770 6 447 6 288 1 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Brist på halvledare i världen har skapat förseningar gällande materielleveranser som påverkat projektens färdigställande. 
Belysning till Östravägen är upphandlad och projektering pågår för Tegelbruksbron. Fortsatt utbyte av äldre trästolpar till 
metallstolpar med nedgrävd kabel i samband med rasering av luftledningar. Utbyte av äldre belysningsarmaturer med 
högtrycksnatrium. Fortsatt utflyttning av gatubelysningscentraler från Öresundskrafts nätstationer.

Byte av belysningsingenjör, samt Covid har påverkat arbetsgång och utförandetider, härav behöver resterande budget för 
2021 föras över till budget för 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Inkomst 0

424

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 2 000 424 424 0

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91679 GC Skepparkroksvägen

(år, månad) (år, månad)

Löpande 2022

Samhälle 24920 Gc-väg allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91679

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet pausades på grund av att vintern kom redan den 1 december 2021. Det som återstår är asfaltsarbeten och 
detta kan färdigställas först när asfaltsverken öppnar igen till våren.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annica Jörgensen

Samhälle 2501 Parker

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91700

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

91700 Parker upprustning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

2 052

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 489 1 005 552 1 500

Inkomst 0

Överskott 2021 beror på beställda arbeten som kommunens utförarenhet ej hunnit utföra innan vinterkyla samt att 91800 under 
2021 drog över med 453 tkr. Pga det hölls 91700 nere med motsv belopp. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Camilla Lundgren

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91926

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

500
Projektnamn Projektstart Driftstart

91926 Stortorget

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

5 374

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 130 874 874 4 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Utredning av Stortorget enligt politiskt antagen vision pågår. Projektering för lekytan har pågörjats och kommer att byggas under 
2022. Hittills har utgifterna varit något mindre än beräknat. Ombudgetering behövs för det fortsatta arbetet.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91945

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

500
Projektnamn Projektstart Driftstart

91945 Ny vägförbindelse över Rönneå

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

8 172

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 2 350 822 822 7 350

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Arbetet med detaljplanen och  förprojekteringen fortsätter. Det har också genomförts en arkitettävling och ersättningen till de 
tävlande utbetalas under 2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Tony Bohman

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91960

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

91960 Ombyggnad Villanskolan

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

434

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 6 443 434 434 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
2022 Villanskolan etapp 2 som innefattar avlämningsparkering och GC väg utanför bullermuren är i stor sett klar. 
Denna etapp var helt beroende av skolans byggtidplan och vårt arbetet kunde inte starta förrän i november 2021. Pga 
den tidiga vintern slutfördes det stora arbetet under V2-2022. Det återstår en grässådd samt linjemålning som görs till 
våren. 
Övriga arbeten är klara men väntar på slutbesiktning av gata och belysning varefter slutfakturering kan göras. 

Den summa vi begär överföring av kommer att täcka dessa kostnader.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

150 60 60 0

Inkomst 0

60

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91961 ÅVS ny trafikplats

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91961

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Interna kostnader och eventuella konsultkostnader för presentation och revidering av slutrapport. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Jerry Palm

16 243 3 815 3 655 13 230

Inkomst 0

16 885

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

91970 Asfaltsplan

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91970

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Nytt avtal med nya prislistor, koder, och ett helt nytt beställningsförfarande innebar att det blev en inlärningsperiod både 
för beställare och utförare, samtidigt som vår entreprenör NCC gjorde stora organisationsförändringar inför 2021. Allt detta 
medförde att det beläggningsarbetena 2021 kom igång senare än planerat.
Vinterns kraftiga snöfall innebar att vi tappade nästan 4 veckor där vi normalt brukar kunna lägga asfalt. Vår entreprenör 
hade även en del problem med covid, vilket medförde många sjukskrivningar, de fick bland annat hämta folk från norra 
Sverige för att lyckas bemanna överallt. 

Återstående medel behövs 2022 för att slutföra de återstående  planerade åtgärderna från 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhälle 26315 Klimatanpassning

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92010

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

92010 Strandberedning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

2 702

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 947 1 502 1 502 1 200

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Projektet omfattar ett flertal parallella delprojekt för utredning och genomförande av 
klimatanpassningsåtgärder/strand. Medel avsatta för byggnation av fysiska skydd, dock krävs långa och komplicerade 
tillståndsprocesser. Arbetet fortsätter under 2022. Medel behövs för byggnation av de fysiska skydden. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhälle 26315 Klimatanpassning

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92015

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

92015 Översvämningsåtgärder

(år, månad) (år, månad)

2019 01

Ursprunglig Ny 

1 435

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 058 135 135 1 300

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Utredningar för tekniska översvämningsskydd för Havsbaden påbörjades 2019. Under 2021 har utredningar och 
tillståndsansökningar gjorts avseende flygarevallen. Krävs avtal med Trafikverket innan byggnation kan genomföras 
2022. Projektet har även beviljats investeringsbidrag från MSB.



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

4 762 2 426 2 426 2 800

Inkomst 0

5 226

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

92016 Upprustning offentliga toaletter

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 25050 Offentliga toaletter

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92016

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Pågående projekt enligt projektdirektiv:
Skateparken. Ny toalett. Budget i detta projekt 1 mnkr. 
Västersjön Ny toalett. Budget 1,5 mnkr. Utredning VA, bygglov osv. 
Renovering toalett Blocklinjen
Renovering toalett Lasarettslinjen
Renovering toalett Strandstigen.
Ny toalett vid/i Stadsparken. Placering ännu inte klart
Utredning möjliga placeringar av toaletter i Strövelstorp, Hjärnarp, Munka Ljungby, Vita Räck, Tullakrok, samt stationen.



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhälle 2630 Strategiskt miljöarbete

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92018

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

92018 Bulleråtgärder

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

986

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 500 486 486 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Med anledning av personalomsättning har inte arbetet med handlingsplanen kunnat genomföras som planerat. 
Handlingsplan för bulleråtgärder planeras att färdigställas under 2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

900 808 808

Inkomst 0

808

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

92019 LONA Skapa våtmarker

(år, månad) (år, månad)

2019 01

Samhälle 26313 Miljö/översvämningsskydd

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92019

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Entreprenör är upphandlad och avtal med markägarna håller på att tas fram. Byggnation kommer att ske för  våtmark 
Vilhelmsfält 2022. 



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Emely Lindholm

Samhälle 92321 Måltidsservice övergripande

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92540

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

92540 Storköksutrustning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

632

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 046 32 32 600

Inkomst 0

Beskrivning och motivering:
Utbyte av storköksutrustnining pågår löpande. 

Önskar överflytt av 32 tkr att använda för inköp av färsformare till tillagningskök.



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93630

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

93630 Errarpsvägen

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Ursprunglig Ny 

1 363

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 1 371 1 363 1 363 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering: 
Projektering av Errarpsvägen är påbörjad. Projektering 2022, byggnation 2023-2024.



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

250 102 102 3 500

Inkomst 0

3 602

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

93650 Åsbogatan VA

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24920 Gång- och cykelväg allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93650

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektering pågår och medel behövs 2022.



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Hanna Hanzén

1 000 16 16 350

Inkomst 0

366

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

93939 Svedjegatan m fl VA

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93939

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Byte av överbyggnad fortsätter i detta projekt under 2022. 



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Hanna Hanzén

Samhälle 3402 Småbåtshamnar

Ombudgetering pågående investeri Projektnummer: 96005

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

96005 Renovering, Magnarps hamn

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

510

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 868 510 510 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Muddring är beställd och arbetet påbörjas i vecka 5.



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Inkomst 0

8 343

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 4 000 2 843 2 843 5 500

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

96007 Småbåtshamnar

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 3402 Småbåtshamnar

Ombudgetering pågående investeri Projektnummer: 96007

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Muddring av Vejbystrands hamn, bryggor i Magnarps hamn och i Vejbystrands hamn, samt förstärkning av 
pirarmarna i Vejbystrands hamn. Projekten pågår men har försenats något på grund av personalomsättning, samt 
tillståndsprocesser. Arbetet kommer att utföras under 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93602

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

93602 S:a Strövelstorp, Sjöcronavägen m fl

(år, månad) (år, månad)

2208 24 06

Ursprunglig Ny 

5 500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 500 500 500 5 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering: 
På grund av rådande pandemi har utredningskonsulter haft svårt att hinna med varför utredning och projektering fortsätter 
under våren 2022. Entreprenaden avses starta hösten 2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93935

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

93935 Haradal VA

(år, månad) (år, månad)

20 08 22 06

Ursprunglig Ny 

2 700

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 10 637 3 173 2 200 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering: 
Projektet är delvis genomfört. Återstående moment avser relining samt asfaltering för denna etapp, vilka avses utföras våren 
2022 varför viss överföring av medel önskas.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93938

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

93938 Ahlefeltsgatan m fl

(år, månad) (år, månad)

19 01 22 06

Ursprunglig Ny 

263

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 600 263 263 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering: 
Projektet är i stort sett genomfört. Återstående moment avser asfaltering av gatan vilken avses utföras våren 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93939

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

93939 Svedjegatan m fl VA

(år, månad) (år, månad)

20 09 22 12

Ursprunglig Ny 

5 689

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 5 418 689 689 5 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering: 
Projektet fortskrider enligt planering även år 2022 varför kvarvarande medel från år 2021 önskas överföras till år 2022 för 
slutförande av projeket.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99101

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

99101 S1- Ängelholmsvägen

(år, månad) (år, månad)

20 01 24 12

Ursprunglig Ny 

1 403

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 485 403 403 1 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering: 
På grund av rådande pandemi har utredningskonsulter haft svårt att hinna med varför utredningen och projektering 
fortsätter även våren 2022. Entreprenad är planerad att starta 2023 och pågå 2024 ut.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99102

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

99102 S4, Strövelstorp-SPU20

(år, månad) (år, månad)

19 01 22 06

Ursprunglig Ny 

6 200

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 22 500 9 344 4 200 2 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering: 
Projektets två huvudetapper är slutförda med god ekonomisk marginal. 
Den tillfälligt tidiga vintern i novemnber 2021 begränsade vissa moment i entreprenaden varför dessa färdigställas under 
våren 2022.

Projektet är även kopplat till projekt 99123 (SPU20), vilken har överprövats i sin upphandlingfas, varför sammankopplingen 
mellan dessa två projekt inte kunnat utföras. Därav önkas medel överföras till kommande år för att slutföra projekten.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8655 Reningsverk

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99116

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

99116 ARV, Avloppsreningsverket

(år, månad) (år, månad)

18 01 22 12

Ursprunglig Ny 

2 276

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift 5 608 276 276 2 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering: 
Intrimning och färdigställning av avloppsreningsverket kommer att fortsätta under 2022. 
Även processprovning av hela avloppsreningsverket kommer att fortlöpa under 2022 samt rapporter till Länsstyrelsens enligt 
gällande vilkor. Därav önskas kvarvarande medel från 2021 flyttas med till 2022.

Datum för driftstart är löpande då man startar upp anläggningsdel individuellt efter ombyggnad-/renovering



Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

6 404 6 105 6 105 0

Inkomst 0

6 105

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

99123 SPU20 Pumpstation Vilhelmsfält

(år, månad) (år, månad)

20 01 22 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99123

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet är en del i "Stora VA-projektet" och avser förnyelse och utbyggnad av Spillvattenpumpstaion (SPU20).
Upphandlingen av entreprenaden för SPU20 har överprövats varför projektet inte kunnat startas som planerat.
Därav önkas medel överföras till kommande år. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

1 000 831 831 1 000

Inkomst 0

1 831

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

99130 Vattenverket tryckstegring m.m.

(år, månad) (år, månad)

21 01 22 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99130

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Mångårigt projekt som på grund av rådande pandemi dragit ut på tiden då utredningskonsulter inte kunnat levera i den takt 
som önskats varför medel önskas medflyttas till år 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare: 
Roger Karlsson

500 481 481 5 500

Inkomst 0

5 981

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

99131 Tryckledning Spannarp-Härninge

(år, månad) (år, månad)

19 01 22 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99131

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
På grund av rådande pandemi har utredningskonsulter haft svårt att hinna med varför utredningen och projektering 
fortsätter även våren 2022. Entreprenad är planerad att starta hösten 2022.



Sammanställning ombudgeteringar driftbudget (tkr) Bilaga 2

Skattefinansierad verksamhet, specificering

Kommunstyrelsen
Kommunledning och Servicestöd Budget 2021 Utfall 2021 Återstår 2021 Ombudgeteras  Budget 2022 Ny budget 2022
53101 - Kallbadhus Ängelholm 1 800 171 1 629 1 629 900 2 529
53103 - Planprogram Fridhem 700 0 700 700 0 700
Summa Kommunledning och Servicestöd, KS 2 500 171 2 329 2 329



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Mark och exploatering

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Mårten Nilsson

Kommunstyrelsen

Ombudgetering pågående driftprojekt Projektnummer: 53101

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart

53101 Kallbadhus Ängelholm

(år, månad)

Ursprunglig Ny 

2 529

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Kostnad 1 800 1 629 1 629 900

Intäkt 0

Kallbadhus:
Sweco har i juni 2021 levererat en förstudie där Sweco har listat alla utredningar som behöver beställas för att kunna gå 
vidare med detaljplaneprocessen. Utöver tillståndsprocesser behöva man i ett första skede utreda om det går att behålla 
befintlig brygga eller bygga en helt ny, har med höjder och avstånd från strand att göra.

Planerat framtagande av samrådshandlingar inklusive utredningar till mitten av 2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Mark och exploatering

Behov av
ombudgetering

2022

Uppgiftslämnare:
Mårten Nilsson

Kommunstyrelsen

Ombudgetering pågående driftprojekt Projektnummer: 53103

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart

53103 Planprogram Fridhem

(år, månad)

Ursprunglig Ny 

700

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2021 2021 2022 2022

Kostnad 700 700 700 0

Intäkt 0

Planprogram:
Viktiga frågor att lyfta i planprogrammet är framförallt trafikföring internt inom området och gentemot anslutande 
vägnät, gestaltningsfrågor avseende gaturum och bebyggelse, infrastrukturplanering, grönstruktur för rekreation och 
dagvatten etc. Planprogrammet måste också behandla hur nuvarande verksamhetsområde längs Helsingborgsvägen är 
tänkt att utvecklas. Slutligen ska planprogrammet landa i en tydlig genomförandeidé.

Kostnaden för arbetet uppskattas till cirka 700 000 kr. Upparbetat är ungefär 280 000 kr. Ett förslag för godkännande av 
KF beräknas vara klart 4 kv 2022.



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 77 Dnr. KS 2022/3 

Årsredovisning 2021 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast 
möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsre-
dovisning för Ängelholms kommun inkluderar även kommunens koncernbolag. 
Därutöver har även en separat årsrapport för VA-verksamheten upprättats. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 
• Årsredovisning Ängelholms kommun 2021 
• Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2021 
• Uppföljning av specifika uppdrag 2021 

Föredragande tjänsteperson 
Stefan Marthinsson ekonomichef föredrar ärendet för kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Olsson (SD) och 
Charlotte Enblom Carlsson (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2021. 
 
att avsätta 100,0 mnkr till resultatutjämningsreserv. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att överlämna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2021 till kommunfullmäktige och revisorerna. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• SST, Ekonomi & kvalitet 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Ekonomichef 
Stefan Marthinsson 
468177 
Stefan.Marthinsson@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/3 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-16 
 

Årsredovisning 2021 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast 
möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredo-
visning för Ängelholms kommun inkluderar även kommunens koncernbolag. Där-
utöver har även en separat årsrapport för VA-verksamheten upprättats.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 
• Årsredovisning Ängelholms kommun 2021 
• Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2021 
• Uppföljning av specifika uppdrag 2021 

 

Utredning 
Årets resultat uppgår till 198,3 mnkr och resultatmålet uppnås med mycket god 
marginal, utfallet uppgår till 7,5% av skatter och generella statsbidrag.  

Balanskravsresultatet uppgår till 153,2 mnkr sedan orealiserade vinster i värdepap-
per på 32,3 mnkr och realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar på 
12,8 mnkr avräknats.  

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) kan göras med den av ba-
lanskravsresultatet som överstiger 2% av skatter och generella statsbidrag, vilket in-
nebär att en avsättning på 100,0 mnkr. Sedan tidigare finns 73,4 mnkr avsatta till 
RUR. 

 Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2021. 
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verksamheten 2021 till kommunfullmäktige och revisorerna. 
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Kommundirektör 

Stefan Marthinsson 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till: 
• SST, Ekonomi & kvalitet 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2021  
Ängelholms kommun 

 



 

 

Innehållsförteckning 

ÅRSREDOVISNING 2021 .......................................................................... 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ....................................................................... 1 

1 VÄLKOMMEN TILL ÄNGELHOLM ............................................................ 3 

1.1 Så läser du årsredovisningen .................................................................................................................... 3 

1.2 Ordförande har ordet ................................................................................................................................ 4 

1.3 Viktiga händelser under året .................................................................................................................... 6 

1.4 100 kronor i skatt ...................................................................................................................................... 8 

1.5 Kommunfullmäktiges mandatfördelning ................................................................................................. 8 

1.6 Miljötillståndet i Ängelholm ..................................................................................................................... 9 

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ............................................................. 11 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling ................................................................................................. 11 

2.2 Den kommunala koncernen ................................................................................................................... 13 

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ..................................................................... 19 

2.4 Händelser av väsentlig betydelse ........................................................................................................... 27 

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ................................................................. 29 

2.6 Kommunkoncernens övergripande målredovisning .............................................................................. 31 

2.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .......................................................................... 33 

2.8 Balanskravsresultat ................................................................................................................................. 35 

2.9 Väsentliga personalförhållanden ............................................................................................................ 36 

2.10 Förväntad utveckling .............................................................................................................................. 43 

3 FINANSIELLA RAPPORTER ................................................................ 44 

3.1 Resultaträkning ...................................................................................................................................... 44 

3.2 Balansräkning ......................................................................................................................................... 45 

3.3 Kassaflödesanalys ................................................................................................................................... 46 

3.4 Noter ...................................................................................................................................................... 47 



 

 

4 DRIFTREDOVISNING ........................................................................ 69 

4.1 Driftredovisningens uppbyggnad ........................................................................................................... 69 

4.2 Internredovisningsprinciper ................................................................................................................... 70 

4.3 Budgetavvikelser, driftredovisning ......................................................................................................... 71 

5 INVESTERINGSREDOVISNING .............................................................. 74 

5.1 Investeringsredovisningens uppbyggnad ............................................................................................... 74 

5.2 Investerings- och exploateringsverksamhet ........................................................................................... 74 

6 REVISIONSBERÄTTELSE .................................................................... 79 

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSER ............................................................. 80 

7.1 Kommunstyrelsen ................................................................................................................................... 80 

7.2 Miljö och tillståndsnämnden .................................................................................................................. 85 

7.3 Familje- och utbildningsnämnden ......................................................................................................... 88 

7.4 Nämnden för omsorg och stöd ............................................................................................................... 94 

7.5 Samhällsbyggnadsnämnden .................................................................................................................. 100 

7.6 Nämnden för kultur, idrott och fritid .................................................................................................... 107 

7.7 Överförmyndarnämnden ....................................................................................................................... 111 

7.8 AB Ängelholmshem ............................................................................................................................... 113 

7.9 AB Ängelholmslokaler ........................................................................................................................... 117 

7.10 Ängelholms Flygplats AB ...................................................................................................................... 119 

7.11 NSR ....................................................................................................................................................... 120 

7.12 Räddningstjänsten Skåne Nordväst ...................................................................................................... 122 
 



 

3 

1 Välkommen till Ängelholm 

1.1 Så läser du årsredovisningen 
Ängelholm kommuns årsredovisning är en överskådlig redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året. Verksamhet 

och ekonomi vägs samman och en samlad bedömning lämnas av kommunens förutsättningar för att driva en verksamhet i enlighet 

med god ekonomisk hushållning. 

Årsredovisningen har flera obligatoriska delar (resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter, drift och 

investeringsredovisning samt en förvaltningsberättelse) och styrs av Kommunallagen (KL), Lag om kommunal bokföring och 

redovisning (KBRL) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Välkommen till Ängelholm 
En överblick av året som gått i Ängelholms kommun. Läsaren får bland annat ta del av hur Kommunstyrelsens ordförande 

sammanfattar året, hur den politiska mandatfördelningen ser ut, viktiga händelser under året och miljötillståndet i Ängelholms 

kommun. 

Förvaltningsberättelse 
I avsnittet presenteras den kommunala koncernen och viktiga händelser som har betydelse för den ekonomiska utvecklingen i 

kommunen. Även styrning och uppföljning samt personalförhållanden i den kommunala koncernen redovisas. 

Finansiella rapporter 
De finansiella rapporterna innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter som visar det ekonomiska utfallet för 

den kommunala koncernen. 

Driftredovisning 
Avsnittet förklarar kommunens budgetprocess, internredovisningsprinciper samt redovisar övergripande budgetavvikelser.  

Investeringsredovisning 
Avsnittet förklarar investeringsredovisningens uppbyggnad samt redovisar övergripande och större investeringar. 

Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen är en sammanfattning av revisorernas bedömningar av bokslutsgranskningen samt ett uttalande i 

ansvarsfrågan. För varje räkenskapsår granskas verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och en bedömning görs om 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen innehåller nämndernas och bolagens målredovisning samt en beskrivning av den verksamhet som 

bedrivits under året. Avsnittet omfattar också en sammanfattning av verksamheternas ekonomi och belyser viktiga framtidsfrågor. 
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1.2 Ordförande har ordet 

Året 2021 med en vision för framtiden 
Jag vill börja min summering av 2021 den 27 september. Efter en lång process med stor uppslutning från 

engagerade Ängelholmare, kunde kommunfullmäktige säga ett starkt och enhälligt JA till Ängelholms nya 

vision: Ängelholm gör det omöjliga möjligt. Vision 2035 är en milstolpe och ett viktigt avstamp mot 

framtiden. Det här är hela Ängelholms vision. Jag hoppas och tror att den ska ge oss som bor och verkar här 

inspiration, mod och framtidstro. Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt.  

Ännu ett år med pandemin 
Få trodde nog att 2021, precis som 2020, skulle präglas av corona, men pandemin har fortsatt att styra vår 

vardag, som privatpersoner och som kommun. Pandemin har också fått stora konsekvenser för näringslivet, 

inte minst besöks- och restaurangnäringen som genom restriktionerna fått uppleva stora inkomstbortfall. Vi 

har under året beslutat om flera olika stödinsatser för att skapa lindring i krisen och för att uppmuntra 

ängelholmarna att gynna det lokala näringslivet.  

Stationsområdet – en grön stadsdel växer fram  
Det händer mycket spännande i vår nya, centrumnära gröna stadsdel. Hållbarhet, gröna stråk och kopplingen 

till Kronoskogen och havet ska prägla Stationsområdet. Trafikverkets dubbelspårsarbete och en ny gångbro 

över spåren tar form och kommer att skapa ett tryggt och smidigt resecentrum mitt i Ängelholms centrum. 

I april var 153 lägenheter klara för inflyttning på Ängelholmshems ”Nya saftstationen”. Här öppnades även 

ett LSS-boende samt fem kommersiella lokaler. Vi skapar plats för nya invånare. På sikt ska finnas 2700 

bostäder på Stationsområdet och här ska också det nya Stadshuset stå klart om några år.  

Himlavalvet över Rönne å 
I maj utlyste Ängelholms kommun en arkitekttävling om en ny bro över Rönne å. Bron ska ersätta Pyttebron 

och ska bära både bil-, cykel- och gångtrafik. Tävlingen har rönt intresse långt utanför Sveriges gränser. Att så 

många vill vara med och forma framtidens Ängelholm gläder mig verkligen. Det vinnande förslaget 

Himlavalvets utformning upplevs som ett naturligt tillägg i landskapet. Brons vackra siluett kan definitivt bli 

ett nytt visuellt landmärke som många vill besöka. Bron blir en viktig nyckel i arbetet att flytta trafiken och 

börja nyttja stadskärnans fulla potential. 

Men det händer mycket mer inom Ängelholmspaketet, som till exempel att forma Växthustomten till en ny 

vacker park med tema Trädgård. Genom att bevara och utveckla platsen på ett varsamt sätt ska parken inom 

de närmsta åren bli hela Ängelholms trädgård. 

En ny mötesplats i ombyggt stadsbibliotek  
En tidig julklapp till alla Ängelholmare kom den 18 december, när vi kunde öppna dörrarna till ett ombyggt 

stadsbibliotek på Stortorget. Vi har nu fått ett modernt bibliotek och en öppen, attraktiv mötesplats för kultur 

och upplevelser. I vårt nya stadsbibliotek är barnen särskilt välkomna. 
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Första steget mot ett Campus Ängelholm 
Kunskap, forskning och innovation är viktiga ledord för oss i Ängelholm. Genom Ängelholms akademi, ett 

samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun, arbetar vi gemensamt mot målet, att det år 2025 ska 

finnas högskoleutbildningar i Ängelholm vid ett campusområde. Det ska bli en viktig mötesplats med ett 

attraktivt studentliv. I november togs ett viktigt steg på väg mot målet när vi undertecknade ett 

samverkansavtal mellan Högskolan i Halmstad, Ängelholms kommun och Ängelholms akademi. Nu 

fortsätter arbetet med stort engagemang mot ett Campus i Ängelholm. 

Nu ska vi göra det omöjliga möjligt 
En vision hjälper oss att sikta högt. Efter två år med en pandemi har vi påmints om att en kris också 

kan betyda utveckling. Vi har fått nya insikter om att det som gäller idag kan ändras imorgon. Vi har 

tvingats att tänka i nya banor och prövat nya metoder. Allt detta ska vi ta vara på. Invånarna är alltid 

nummer ett. Att erbjuda god service och skapa förutsättningar för livskvalitet driver oss att göra vårt 

allra bästa. Det ska vi fortsätta med. 

 

Robin Holmberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1.3 Viktiga händelser under året 
  

 

Vision Ängelholm 2035 

Tillsammans med omkring 1 000 engagerade 

invånare har en ny vision tagits fram för hela 

Ängelholms kommun. Det handlar om Andan, 

Människorna och Platsen. Kort sagt: det är 

tillsammans vi formar framtidens Ängelholm. 

I december presenterades vinnaren i arkitekt-

tävlingen för en bro som kan ersätta Pyttebron. 

Av 44 inlämnade bidrag vann Himlavalvet som 

föreslås ha en trappa i bågarna vilket kommer 

skapa utflyktsmöjligheter med en fantastisk 

utsikt. 

Himlavalvet – Ny bro över Rönne å 

Ett lyft för äldreomsorgen Stadsbiblioteket återinvigs 

Genom den statliga satsningen Äldreomsorgs-

lyftet har cirka 50 vårdbiträden i Ängelholm 

kunnat vidareutbilda sig till undersköterskor på 

arbetstid.  

Lagom till jul öppnade stadsbiblioteket igen 

efter omfattande renoveringar. Det nya 

biblioteket erbjuder mer anpassade miljöer för 

barn och unga, en restaurang i markplan och 

Galleri Moment blir med integrerad del av 

biblioteket. 
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  Matglädje i förskolan 

I november stod Ljunggårdens förskola som 

vinnare i kategorin Årets bästa matglädje i Arla 

Guldko 2021. Även Pomona förskola gick till 

final i kategorierna Årets förskolekök och Årets 

förskolekock i White Guide Junior. 

I januari öppnade en nattjour med plats för 6-7 

personer. Nattjouren kan täcka de mest basala 

behoven för personer som i akut behov av en 

sängplats för natten. 

Nattjour för hemlösa  

Efterlängtad inflyttning i Villanskolan 

Saftstationen – Ängelholms 

största bostadsprojekt 

Etapp 1 av Ängelholmshems projekt på Stations-

området är färdigt med 154 hyreslägenheter och 

ytterligare 117 lägenheter blir färdiga för inflytt 

under våren 2022. I huset finns även en 

gruppbostad med 6 lägenheter. 

Efter att byggnationen slutfördes under hösten 

har skolan inretts som en modern skola med 

kunskap och utveckling i fokus. En officiell 

invigning kommer ske under våren 2022. 
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1.4 100 kronor i skatt 

100 kronor i skatt till kommunen användes till   

  kr 

Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 32,87 

Grundskola och förskoleklass 21,09 

Förskola 10,24 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 7,57 

Individ- och familjeomsorg 5,50 

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan 
fritidsverksamhet 

3,02 

Gator,vägar och parker 2,92 

Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,51 

Skolbarnomsorg 1,33 

Räddningstjänst 1,15 

Politisk verksamhet 1,12 

Miljö och hälsoskydd 0,60 

Fysisk och teknisk planering 0,55 

Kulturskola 0,54 

Övrig verksamhet 2,43 

Årets överskott 7,57 

Summa 100,0 

 

1.5 Kommunfullmäktiges mandatfördelning 

Kommunfullmäktiges mandatfördelning   

  
Antal 

mandat 

Moderaterna 15 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12 

Sverigedemokraterna 9 

Centerpartiet 4 

EngelholmsPartiet 3 

Liberalerna 3 

Kristdemokraterna 2 

Miljöpartiet de gröna 2 

Vänsterpartiet 1 

Totalsumma 51 
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1.6 Miljötillståndet i Ängelholm 
Ängelholms kommun har en politiskt antagen miljöplan som gäller åren 2014–2021. Miljöplanen innehåller 

sex inriktningar som utgår från Sveriges nationella och Skånes regionala miljömål, samt de globala utmaningar 

som alla kommuner står inför. Med miljöplanen som utgångspunkt har Ängelholm byggt upp ett arbete inom 

miljö och hållbarhet. 

Förbättrad vattenkvalitet 

Kommunen arbetar aktivt med att ta hand om dag- och spillvatten så att skadliga ämnen inte läcker ut i 

vattendrag. Bland annat anläggs regnbäddar med träd och buskar på gator i tätorterna som renar och 

fördröjer dagvatten så att risken för översvämningar minskar. Kommunen arbetar kontinuerligt med att 

ersätta enskilda avlopp, som ofta läcker näringsämnen och gifter till omgivningen, med anslutningar till det 

kommunala spillvattennätet. Under året har förnyelse av ledningsnätet utförts på flera platser runt om i 

kommunen vilket innebär att ledningarna för vatten, spill och dagvatten läggs om och förnyas. Två större 

undersökningar har genomförts under året med syfte att kontrollera om hårdgjorda ytor belastar 

spillvattennätet med ovidkommande vatten. Resultatet av dessa undersökningar har funnit att ca 7 000 m2 

hårdgjord yta är felkopplad och arbete med att hantera dessa har påbörjats, för att minska belastningen och 

säkerställa att spillvatten inte läcker ut till omgivningen. 

Ett friskt ekosystem 

En frisk och levande natur är en förutsättning för möjligheterna att bo, leva och arbeta i Ängelholm. Här är 

ekosystemtjänster, det vill säga naturens bidrag till oss människor, ett nyckelord. Det kan exempelvis vara 

binas pollinering och trädens förmåga att omvandla koldioxid till syre. Om bin, humlor och andra insekter 

försvinner sker ingen pollinering och då kommer lantbruken få sämre skördar och på sikt inte kunna 

producera många av våra viktigaste livsmedel. Under året har bestånd av de invasiva arterna parkslide och 

jättebalsamin bekämpats med ökad intensitet. Parkslide bekämpas bland annat med hetvatten och 

jättebalsamin dras upp med rötterna. Invasiva arter konkurrerar ut inhemska arter och anses vara ett av de 

största hoten mot biologisk mångfald globalt. Ett annat exempel är arbetet med att utreda nya kommunala 

naturreservat i Krono- och Nybroskogen där inventering gjorts under året, samt Hjärnarp där 

avsiktsförklaring om reservatsbildning skrivits med markägaren. 

Mindre miljöpåverkan 

Människans påverkan på miljön är en fråga som aldrig har varit mer aktuell. Vi ser allt mer påtagliga 

konsekvenser av klimatförändringarna, ofattbara mängder plast som tillförs våra världshav och en förlust av 

biologisk mångfald som vetenskapen kallar ett sjätte massutdöendet på jorden. Det är uppenbart att arbetet 

med miljö och natur måste bli mer ambitiöst, inte minst i Sverige där vi endast når ett av våra sexton 

nationella miljömål. 

Under året har tre projektgrupper med tjänstepersoner arbetat med att ta fram mål till en ny plan för 

ekologisk hållbarhet som ska ersätta den befintliga miljöplanen. Målet med hållbarhetsplanen är att ta 

kommunens miljö- och hållbarhetsarbete till nästa nivå. Stor vikt har lagts vid att kommunens olika 

verksamheter ska känna ett ägandeskap för planen. Även kommunala bolag, näringsliv och ideella sektorn har 

varit delaktiga. Tydligt är att hela kommunen behöver arbeta tillsammans, och kommunorganisationen ska 

föregå med gott exempel och underlätta för invånare att göra hållbara val. Bland förslagen finns mål om att 

kommunorganisationen ska var klimatneutral till 2035 och att minst 8 % av kommunens land- och 

sötvattenyta ska skyddas formellt.  
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Hållbart transportsystem 

Transporter står för en stor andel av kommunens totala växthusgasutsläpp och är därför ett prioriterat 

område för kommunens miljö-och klimatarbete. Under året har det tagits fram underlag till en fordonspolicy 

vars syfte är att styra kommunens fordonsflotta mot att bli fossilfri. För att vidare minska utsläppen krävs det 

också ändrade resvanor, där resor med cykel, gång och kollektivtrafiken har en avgörande roll. Likt 

föregående år ökar anläggandet av trafiksäkra och lättillgängliga gång-och cykelvägar, vilket möjliggör en ökad 

andel hållbara resor och en god folkhälsa. Sedan 2015 har samtliga bussar i Ängelholm drivits av förnybara 

bränslen i form av el eller biogas. Ängelholms kommun har även år 2021 köpt utökade och förlängda 

busslinjer för att erbjuda fler invånare hållbara färdmedel. 

God bebyggd miljö 

För att människor ska må bra behöver de bo och vistas i friska miljöer. Därför arbetar Ängelholms kommun 

löpande med att utveckla ekosystemtjänster, främja tätortsnära rekreation, minska trafikbuller, förbättra 

avfallshanteringen med mera. Ängelholm har också en avfallsplan som gäller för samtliga kommuner i NSR-

samarbetet. Det nya upplägget underlättar för samarbete över kommungränserna och gör arbetet med 

avfallshantering mer effektivt. För att stärka ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden i den urbana 

miljön har utvalda gräsytor omvandlats till blomsterängar. Projektet påbörjades 2020 och pågår till 2023.  

Miljövänliga upphandlingar 

Ängelholms kommun har under året etablerat en samverkan med Helsingborgs stad och deras 

hållbarhetsstrateger inom upphandling. Tillsammans har vi tre strateger som arbetar med att ställa och följa 

upp miljökrav i utvalda upphandlingar. Det handlar bland annat om upphandlingar som rör fordon, 

transporter, byggentreprenader och livsmedel. En grundbult i upphandlingen av varor är den samordnade 

varudistributionen som finns i kommunen sedan 2014. Den ger förutsättning för upphandling av mer 

småskaligt och lokalt producerade varor i och med att den enskilde leverantören endast behöver leverera till 

en varucentral i kommunen. Den samordnade varudistributionen i sig leder också till minskade antal 

transporter till kommunens anläggningar, vilket minskar utsläpp med uppskattningsvis minst 50 %. 

Miljönyckeltal      

 2017 2018 2019 2020 2021 

Energianvändning i kommunägda lokaler (kWh/m2). Inklusive 
verksamhetsel. 

186 167 161 155 153 

Andel energi som kommer från förnybar energi, fjärrvärme och 
restvärme i kommunägda lokaler och bostäder (%). Exklusive el. 

93,7 % 99,7 % 99,7 % 99,6 % 99,7 

Andel åkermark som odlas ekologiskt (%) 5 % 5 % 7 % 7 - 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%) 24 % 28 % 25 % 25 % 26 % 

Antal miljöcertifierade skolor och förskolor 5 8 8 7 6  

Tungmetallhalt av kadmium i avloppsslammet (mg/kg TS), 
TS=torrsubstans 

0,66 0,61 0,38 0,57 0,64 

Insamlat hushållsavfall kommun (exklusive trädgård), kg/inv 399,9 396,4 387,5 376,4 369 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, andel (%) 

61 % 59 % 53,3 % 53 % 60% 

Total mängd brännbart avfall inklusive matavfall (kg/person) 210 206,3 202,8 136,1 141 

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil 
(kg/årsarbetare) 

232 211 230 155 117 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
 

5 år i sammandrag                

   Den kommunala koncernen  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 873,1 864,5 956,2 1060,0 1074,1 

Verksamhetens kostnader 2 767,1 2 842,1 -3 022,1 -3 122,3 -3 215,4 

Årets resultat 61,9 51,3 94,5 133,9 225,4 

Soliditet, % 24,9% 24,7% 24,8% 24,4% 26,2% 

Investeringar 907,3 506,2 735,4 687,3 425,1 

Självfinansieringsgrad, % 26,3% 42,0% 50,5% 56,7% 46,8% 

Långfristig  extern låneskuld 2 823 3 065 3 385 3 813 4 010 

Antal anställda 3 285 3 304 3 326 3 343 3 336 

                  

   Kommunen 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Folkmängd 41 786 42 131 42 476 42 910 43 633 

Kommunal skattesats, % 20,24 20,24 20,49 20,49 20,49 

Verksamhetens intäkter 664,0 663,5 655,0 777,8 754,9 

Verksamhetens kostnader 2 703,7 2 812,1 2 925,3 3 055,3 2 911,8 

Årets resultat 60,7 42,1 52,5 129,5 198,3 

Soliditet, % 44,3% 44,1% 45,2% 45,3% 48,6 % 

Investeringar 292,2 262,5 148,1 228,0       250,6 

Självfinansieringsgrad, % 64,4% 41,1% 89,7% 101,3% 106,8% 

Långfristig extern låneskuld 660 790 810 840 815 

Antal anställda 3 242 3 262 3 248 3 261 3 254 

 

Soliditet:  Eget kapital minus pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna / 

totalt kapital (exklusive finansiell leasing). 

Självfinansieringsgrad: Kassaflöde från den löpande verksamheten / kassaflöde från investeringsverksamheten. 

Investeringar: Investeringar i anläggningstillgångar enligt kassaflödesanalys. 
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Analys över kommunens utveckling 

Utvecklingen av intäkter och kostnader 

För att kommunen ska kunna säkerställa en god ekonomisk hushållning är det viktigt att kostnaderna inte 

överstiger intäkterna. Verksamhetens kostnader bör därför inte öka i snabbare takt än intäkterna i form av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna översteg kommunens nettokostnader under 2021 

med 7,6 % (186,3 mnkr). Under perioden 2017- 2021 har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat något 

snabbare än nettokostnaderna. 

 

Mellan 2017 och 2021 har skattesatsen höjts vid ett tillfälle. Inför år 2019 höjdes skatten med 25 öre. 

Höjningen har sammantaget inneburit att kommunens intäkter har ökat med ungefär 24 mnkr. Medlen har i 

huvudsak använts för förstärkning av kommunens kärnverksamheter. Inför år 2022 har skattesatsen sänkts 

med 20 öre, till 20:29. 

Årets ekonomiska resultat 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 225,4 mnkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 

kommunkoncernens resultat uppgick till 133,9 mnkr. Kommunens resultat uppgår till 198,3 mnkr, att jämföra 

med budgeterat resultat 24,2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är därmed 174,1 mnkr. Nämndernas 

budgetavvikelse uppgår till +28,5 mnkr medan de kommunövergripande posterna och finansförvaltningen 

har en positiv avvikelse om 145,6 mnkr. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och avlopp uppvisar ett överskott på 4,4 mnkr för året. 

Överskottet för vatten- och avloppsverksamheten ökar därmed skulden till abonnenterna avseende 

förutbetalda avgifter inom VA-verksamheten till 7,2 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer utförligt i en 

separat årsrapport. 

Upplåning inom koncernen 

Upplåningen inom koncernen har ökat markant under de senaste åren. Låneskulden i årsbokslutet uppgår till 

4 010,4 mnkr (exklusive finansiell leasing). Anledningen till ökningen är omfattande investeringar i bostäder, 

kommunala verksamhetslokaler, infrastruktur samt förvärv av mark. Upplåningen inom koncernen förväntas 

fortsätta öka även kommande år till följd av stora behov av framförallt nya verksamhetslokaler men också 

beroende på bostadsprojekt inom allmännyttan.  
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2.2 Den kommunala koncernen 
Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Med 

kommunalt koncernföretag avses enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) en juridisk 

person över vars verksamhet kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Betydande inflytande 

definieras som mer än 20 % ägande, eller om företaget har särskild betydelse för kommunens verksamhet 

eller ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet 

anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet och utgör därmed ett kommunalt koncernföretag. 

De kommunala koncernföretag som ingår i de sammanställda räkenskaperna är kommunens  bolag 

Ängelholms Stadshus AB, som sedan i december 2020 äger 99,98 % av kommunens fastighetsbolag AB 

Ängelholmshem och dess dotterbolag. Den 1 september 2020 köpte Ängelholms kommun 32,38 % av 

Ängelholms Flygplats AB genom det nybildade holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding 

AB. Även NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en ägarandel på 16,0 % ingår. I 

den sammanställda redovisningen har inte Sydvatten AB (ägarandel 4,5 %) konsoliderats. 

Utöver den kommunala förvaltningen finns det även andra verksamheter där kommunen helt eller delvis är 

ägare. Nedan presenteras Ängelholms kommuns samlade verksamhet. 

 

Bild Ängelholms kommuns samlade verksamhet  
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14 

Kommunala koncernföretag  

Ängelholms Stadshus AB 

I november 2020 togs beslut om att bilda ett moderbolag (holdingbolag) i en av Ängelholms kommun helägd 

koncern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till 

kommunen och dess invånare. I december förvärvade bolaget 99,98 % av aktierna i AB Ängelholmshem. 

Bolagets syfte är vidare att leda, optimera och samordna de verksamheter som bedrivs i dotterbolagen i 

Ängelholms kommun. Bolagets syfte är att som moderbolag i kommunens koncern utöva styrning och tillsyn 

över dotterbolagen, i enlighet med aktiebolagslagen och kommunallagen, och att tillvarata gemensamma 

ekonomiska intressen för Ängelholms kommun.  

AB Ängelholmshem 

Bra lokaler avsedda för kommunal verksamhet samt attraktiva hyreslägenheter gör Ängelholm attraktivt för 

både människor och företag. Efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. I takt med att folkmängden i 

Ängelholms kommun växer ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet.  

Ängelholmshemkoncernen äger, förvaltar och uppför bostäder och lokaler i syfte att vara en viktig del i 

Ängelholms utveckling för såväl kommuninvånare som näringsliv. Vid årsskiftet uppgick antalet 

hyreslägenheter till 3 258, vilket motsvarar 213 600 kvadratmeter och lokalytan uppgick till 215 000 

kvadratmeter. Total bostads- och lokalyta uppgår till 428 600 kvadratmeter. 

Moderbolaget AB Ängelholmshems verksamhet består i att förvalta och bygga hyreslägenheter inom 

Ängelholms kommun. Ängelholmshem är den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholm och har näst 

intill 100 % i uthyrningsgrad. För närvarande är 14 000 personer registrerade som bostadssökande i bolagets 

bostadskö. 

AB Ängelholmslokaler är ett helägt dotterbolag som har till uppgift att äga och förvalta lokaler för 

Ängelholms kommuns verksamhet. AB Ängelholmslokaler ska också, på uppdrag av och i samråd med 

kommunen, uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov 

och krav förändras.  

I koncernen ingår också Södra Sjukhusområdets Utveckling AB (vilande) och Ängelholms Fastighetsstruktur 

AB, ett bolag som har till uppgift att äga, förvalta och avyttra fastigheter i koncernen. 

För mer information om den verksamhet som bedrivits i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 

under året, ekonomiskt utfall samt framtidsplaner, se bolagens verksamhetsberättelser. 

Ängelholms kommun arbetar för att förvärva de utestående aktierna i Ängelholmshem som finns hos andra 

aktieägare och vid årsskiftet ägde Ängelholms kommun 99,98 % av bolaget 67 722 utav totalt 67 739 aktier.  

Kommunala uppdragsföretag 

Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB 

Ängelholms flygplats AB (ÄFAB) är ett flygplatsbolag som från den 1 september 2020 är helägt av 

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. ÄFAB driver flygplatsen Ängelholm Helsingborg Airport 

som är belägen i Ängelholms kommun.  
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Bolaget ägs till största delen av kommuner i Skåne med närhet till Ängelholms flygplats. Under året har 

Båstads kommun sålt 49% av sitt innehav på 9,95% till bolaget Båstad Turism & Näringsliv Holding AB. Vid 

årsskiftet ägs bolaget av Helsingborgs stad, Ängelholms kommun , Höganäs kommun, Båstads kommun, 

Båstad Turism & Näringsliv Holding AB, Klippans kommun , Bjuvs kommun  och Perstorps kommun. 

Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 32,38 %. 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och från 

Ängelholm Helsingborgs Airport för invånare, näringsliv och besökare och ska därigenom bidra till regionens 

utveckling och tillväxt. Därtill ska bolaget säkerställa tillgängligheten för övriga samhällsviktiga flygningar som 

exempelvis ambulansflyg och brandflyg. Flygplatsen ligger i framkant med tekniska lösningar för ett 

klimatsmart flyg och ett fossilfritt resande. Målet är att vara en av de ledande flygplatserna i Sverige i klimat- 

och hållbarhetsfrågor. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 

NSR är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av sex kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp och Ängelholm. Ängelholms kommun ägarandel uppgår till 15,96 %. NSR:s verksamhet grundar sig 

på ett konsortialavtal som alla ägarkommuner har godkänt. Avtalet gäller till utgången av 2030. Enligt 

konsortialavtalet ska NSR erbjuda medborgarna i ägandekommunerna ett resurs- och avfallssnålt samhälle 

genom avfallsminimering, återanvändning och återvinning med ekonomiska och miljövänliga metoder. För 

att uppnå en bättre miljö och ekonomi ska NSR erbjuda effektiva miljölednings-, avfallshanterings-, och 

återvinningssystem för det regionala näringslivet. I nordvästra Skåne finns sex stycken 

återvinningsanläggningar med anläggningen i Helsingborg som huvudanläggning. 

Ängelholms Näringsliv AB  

Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv hållbar 

utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka 

förutsättningarna för nyföretagande. Bolagets arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och destination. 

I Ängelholms Näringsliv AB bedrivs verksamhet inom affärsområdena besöksnäringsutveckling, centrum- 

och näringslivsutveckling. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 14,0 % och AB Ängelholmshems 

ägarandel uppgår till 4,0 %. Resterande ägarandelar är fördelade på lokala företag. 

Arenabolaget i Ängelholm AB 

Arenabolaget i Ängelholm AB har i uppdrag att äga och förvalta idrottsanläggningen Catena Arena med 

tillhörande anläggningar. Catena Arena hyrs ut till Rögle BK och är Rögle BK:s officiella hemmaplan. 

Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 10,6 %. 

Arenabolaget bildades i syfte att utveckla och driva utvecklingen av Ängelholms Arenastad. Fullt utbyggd 

kommer Arenastaden att innefatta Catena Arena, ishallar för multiträning, multiarena för fotboll och event, 

träningsplaner för fotboll, friidrottsanläggning, sport- och aktivitetshall, utbyggd parkeringsanläggning, 

aktivitetspark, sporttorg och kafé, butiker, gym och rehab, yta för konståkning, handbolls- och basketplaner, 

volleybollhall, innebandy- och badmintonplaner, padel- och tennisplaner, bordtennis samt idrottsmuseum. 

Arenabolaget fattade under 2020 beslutet att ta nästa steg i bildandet av Arenastaden i södra Ängelholm 

genom att bygga ut Catena Arena och uppföra en ny träningshall. Byggstart skedde under hösten 2020 och 

nya Catena Arena, med ny publikkapacitet på ca 6500 åskådare, beräknas vara klar mars 2022 medan tredje 
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isrinken är klar och används sedan augusti 2021. Fler etapper planeras och en ny padelhall är under 

uppbyggnad i nära anslutning till Catena Arena. 

Sydvatten AB 

Sydvatten AB ägs av 17 kommuner i västra Skåne och producerar dricksvatten till 900 000 invånare och är 

därmed en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Dricksvattnet som Sydvatten producerar tas från sjön 

Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. Från Bolmen leds vattnet ner till Skåne genom den 8 mil långa 

Bolmentunneln. När vattnet når förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun ansvarar var och en av 

kommunerna för den egna lokala distributionen av dricksvattnet. Ängelholms kommun ägarandel uppgår till 

4,48 %. 

Externa utförare 

Delar av kommunens verksamhet bedrivs av externa aktörer. De största beställarna inom kommunen är 

verksamheter inom huvuduppdragen Hälsa och Lärande och familj. Köp av huvudverksamhet uppgick 2021 

till 547,5 mnkr, vilket motsvarar 18,8 % av de totala kostnaderna för kommunen. Under 2020 uppgick köp av 

huvudverksamhet till 486,0 mnkr. 

Köp av välfärdstjänster 

UTBILDNING Helsingborgs stad 

 Vejbystrands skola och Förskola 

 Auric AB 

 Ängelholms Montessoriförening Ek Fö 

 Klippans kommun 

   

VÅRD OCH OMSORG Attendo Care AB 

 Adium Omsorg AB 

 Vardaga Äldreomsorg AB 

 Humana Omsorg AB 

 Förenade Care AB 

Kommunala nämnder 
Ängelholms kommun består förutom Kommunstyrelsen av 7 nämnder. 

Kommunstyrelsen 

Ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har en styrande 

och samordnande funktion av hela Ängelholms kommuns verksamhet och ansvarar även för bland annat 

ekonomi, personal, näringsliv och arbetsmarknad. 

Miljö- och tillståndsnämnden 

Ansvarar för natur-, miljö- och hälsofrågor i kommunen och fattar bland annat beslut om serverings- och 

lotteritillstånd samt tillsyn enligt miljöbalken. 
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Familje- och utbildningsnämnden 

Ansvarar för all skolverksamhet förutom Komvux. De ansvarar även för individ- och familjeomsorg samt 

fattar beslut om bland annat familjerådgivning och beslut enligt Lagen om vård av unga. 

Nämnden för omsorg och stöd 

Ansvarar för en kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om funktionsvarierade samt verksamhet enligt lagen 

om stöd och service (LSS). Nämnden fattar bland annat beslut om hemtjänst och särskilt boende. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ansvar för kommunens infrastruktur, byggande, trafikfrågor och detaljplaner. De fattar bland annat beslut 

om bygglov, strandskyddsdispenser och vägar. 

Nämnden för idrott, kultur och fritid 

Ansvarar för kommunens bibliotek, idrottsanläggningar, föreningsbidrag, kulturskola och evenemang. 

Nämnden fattar bland annat beslut om kommunens fritidsgårdar, bidrag till föreningar och kulturstipendier. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över de tre olika ställföreträdarskapen godmanskap, 

förvaltarskap och förmyndarskap som vissa individer omfattas av då de helt eller delvis saknar förmåga att 

själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. 

Valnämnden 

Valnämnden är en lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, 

kommunfullmäktige och Europaparlamentet.  

 

Bild Ängelholms kommuns nämnder 
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Regionala samarbeten 

Familjen Helsingborg 

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 

Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet med samarbetet är att driva frågor 

som är gemensamma för hela regionen. 

HR-Servicecenter 

Sedan 2014 har HR-servicecenter hanterat löne- och pensionsadministration samt förvaltning av 

gemensamma IT-baserade stödsystem i Familjen Helsingborg. Nuvarande samverkande parter kommunerna 

Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och vissa kommunala bolag.  

Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) är ett kommunalförbund som startade sin verksamhet den 1 

januari 2015. Den politiska målsättningen är att på ett effektivt sätt använda resurserna för att arbeta 

förebyggande och upprätthålla en god utryckningsberedskap. 

 

Hälsostaden 

Ängelholms kommun och Region Skåne har sedan 2013 ett samarbete genom projekt Hälsostaden. Genom 

Hälsostaden har en gemensam organisation för Region Skånes vård och kommunens omsorg skapats, en så 

kallad sömlös sjukvård, för att förbättra patienternas vardag. Målet med samarbetet är att öka tillgängligheten 

med vård och omsorg på rätt nivå och förbättra patientflödet mellan sjukhus, primärvård och kommunen.  
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2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
För att förstå Ängelholms kommuns resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om de 

omvärldshändelser och risker som påverkar kommunkoncernen. 

Omvärldsanalys 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapporten oktober att även om pandemin långt 

från är över har de ekonomiska utsikterna stärkts rejält för Sverige, liksom många andra OECD-länder, bland 

annat på grund av en hög vaccinationstäckning. 

Efter fjolårets skarpa nedgång har ekonomin till stor del återhämtat sig och i genomsnitt visar prognoser att 

BNP kommer öka med cirka 4,4 % för 2021. Men om man ser på förändringarna mellan 2019-2021 pekar 

prognoserna på en ackumulerad ökning på omkring 1,5 % vilket historiskt sett kan beskrivas som låg. Ett 

annat sätt att beskriva konjunkturen är genom att jämföra antalet arbetade timmar. Under det andra kvartalet 

2021 var antalet arbetade timmar cirka 2 % lägre än innan krisen. SKR förväntar i sin konjunkturprognos 

dock att Sverige lyfts ut ur rådande lågkonjunktur och antar normalkonjunktur under 2023. 

På global nivå har liknade återhämtning skett, först i Kina och sedan i USA och Europa. Det finns dock vissa 

orosmoln, bland annat finansiella risker i Kina vilket synliggjordes med höstens turbulens kring 

fastighetsbolaget Evergrande. Under 2020 och 2021 fördes det även en mycket expansiv ekonomisk politik 

med omfattande krisåtgärder, traditionellt expansiv finanspolitik och sänkta styrräntor från centralbankerna. 

De höga statsskulderna i många länder kan, i samband med en ökad inflation och högre räntor, riskera de 

offentliga finanserna samtidigt som en för snabb åtstramning av finanspolitiken kan riskera den fortsatta 

konjunkturåterhämtningen. 

Sveriges kommuner har under pandemin haft oväntat goda resultat. Tack vare stora höjningar av generella 

statsbidrag, en måttlig kostnadsutveckling och att merkostnader för pandemihantering och sjuklöner ersatts 

av staten blev resultatet för 2020 drygt 35 miljarder kronor. Rensat från finansiella poster för reavinster och 

exploateringar var det nästan 20 miljarder kronor. Även under de närmaste åren förväntas kommunernas 

resultat överstiga 2 % av skatter och intäkter men vid 2025 bedöms det behövas åtgärder eller resurstillskott 

på motsvarande 8 miljarder för att nå ovanstående resultatnivå. 

Befolkningsutveckling 

Under året ökade Sveriges befolkning med 0,7 % eller 73 031 personer och den totala befolkningen är 

10 452 326 invånare. Befolkningsökningen är kraftigare än 2020 men fortfarande lägre än övriga år sedan 

2005. Befolkningsökningen består av både ett positivt födelseöverskott på 22 305 personer och ett positivt 

invandringsöverskott på 42 347 personer. Totalt invandrade 82 518 personer till Sverige. Uppdelat på 

födelseland var den största gruppen födda i Sverige med 11 660 personer följt av Indien med 4 061 personer 

och Syrien 3 293 personer. Att födelseöverskottet och invandringsöverskottet inte summerar till 

befolkningsökningen beror på att det under året rapporterats ovanligt många invandringar som skedde före 

årsskiftet 2020/2021 och dessa redovisas i en justeringspost. 

Mellan 2016 och 2020 har Ängelholm haft en årlig befolkningsökning på mellan 0,8 % och 1,5 %. Under 

2021 ökade antalet invånare med 723 personer vilket motsvarar 1,7 %. Befolkningsökningen bestod till 

största del av ett inrikes flyttöverskott (+660 personer) medan invandringsöverskottet (+102 personer) 
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minskade i förhållande till tidigare år. Födelsenetto blev under året negativt (-59 personer) då fler personer 

avled än vad som föddes i kommunen. Totalt har Ängelholms kommun 43 633 invånare i december 2021.  

2021 års befolkningsprognos visar att antalet invånare kommer fortsatt öka kraftigt fram till 2024 för att 

sedan återgå till en mer normal takt. Som grund för antagandena i befolkningsprognosen ligger att det 

kommer bli en full inflyttning i all nybyggnation. I genomsnitt färdigställs cirka 150 småhus och lägenheter 

årligen men från 2020 har den siffran ökat till runt 400 årligen. Den kraftiga ökningen innebär därför också 

risk att det kan skapas en obalans på grund av ett för stort utbud. Givet prisutvecklingen på bostäder i 

kommunen samt långa köer hos det kommunala bostadsbolaget finns det dock inget som indikerar att så är 

fallet. 

 

Arbetslöshet och sysselsättning 

Enligt SCBs arbetskraftsundersökning (AKU) uppgick andelen arbetslösa riket till 8,3 % under fjärde 

kvartalet 2021 vilket är en minskning från det tredje kvartalet 2021. På grund av förändringar i 

undersökningen går det inte att jämföra årets arbetslöshetsstatistik på riksnivå med tidigare år. Ändringarna 

har skett för att skapa bättre jämförelser med andra länder i EU.  

Bland inrikes födda hamnar det säsongsrensade arbetslöshetstalet för kvartal fyra på 3,9 % och 17,2 % för 

utrikes födda. För inrikes födda kvinnor är arbetslösheten något lägre än för männen medan omvänt 

förhållande råder bland utrikes födda.  

Eftersom AKU är en urvalsundersökning går det inte att bryta ner siffrorna på kommunal nivå. Därför 

redovisas arbetslösheten i Ängelholms kommun som andelen sökande och i program hos arbetsförmedlingen 

av den registerbaserade arbetskraften. Dessa siffror går inte jämföra med det nationella arbetslöshetstalet. 

Efter att arbetslösheten varit stadigt nedåtgående sedan 2012 märktes ett trendbrott under slutet av 2019 och 

arbetslösheten ökade till 6,9 % under 2020.  

Under 2021 har arbetslösheten stadigt minskat igen och i december månad var arbetslösheten 5,8 % i åldern 

16-64 år. Det innebär att 1 439 personer är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Även 

ungdomsarbetslösheten (18-24 år) minskade från 10,0 % till 7,0 % och bland utrikes födda från 18,6 % till 

16,0 %.  
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Ohälsa 

Goda levnadsvillkor och en frisk befolkning är basen för ett välmående samhälle och en god 

samhällsekonomi. En kommuns (som geografiskt område) ohälsotal är ett mått på antalet utbetalade 

ersättningsdagar för sjuk-, arbetsskade-, rehabiliterings- eller aktivitetsersättning från socialförsäkringen per 

invånare i åldern 16-64 år. År 2021 är ohälsotalet för Ängelholm 22,4 vilket är en fortsatt minskning sedan 

2017 då det var 25,8 dagar. För kvinnor är ohälsotalet 27,0 och för män 17,7 dagar. Antalet dagar har sjunkit i 

ännu högre grad i Skåne (22,0) och riket (22,0) vilket gör att Ängelholm ligger något över genomsnittet. Den 

stora skillnaden mellan könen gäller även på regional och nationell nivå där ohälsotalen generellt är högre för 

kvinnor. 

 

Känslighetsanalys 
Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, 

medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är 

att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser. 

Känslighetsanalys   

mnkr Förändring +/- 

10 öres förändring av kommunalskatten 10,1 

Förändrat invånarantal med 100 5,6 

Avgiftsförändring med 1 % 2,1 

Löneförändring med 1 % inkl PO 16,9 

Ökad upplåning med 10 mnkr 0,045 

10 heltidstjänster 5,4 
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Finansiella risker och riskhantering 
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 

finansverksamheten inom kommunen och den kommunala koncernen. Kommunen och den kommunala 

koncernen är exponerad för framför allt följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och 

likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. Kommunen har i slutet av 2021 antagit en ny 

Finanspolicy och startat upp en internbank för hantering av lån i kommunkoncernen vilket omfattar 

Ängelholms Stadshus AB inklusive dotterbolag. 

Ränterisk 

Per den 31 december 2021 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 4 010,4 mnkr 

(3 813,0), exklusive finansiell leasing. Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och 

rörlig ränta. Skulden har ökat till följd av under året genomförda investeringar i infrastrukturprojekt samt 

byggnation av verksamhetslokaler och bostäder. 

De långfristiga lånen i kommunen har minskat med 25 mnkr och uppgår till 815 mnkr, varav 230 mnkr (250) 

avser den skattefinansierade verksamheten och 585 mnkr (590) avser den avgiftsfinansierade VA-

verksamheten. Lånen för VA-verksamheten har under året minskat med 5 mnkr under året, medan lånen för 

den skattefinansierade delen minskat med 20 mnkr. Internt mellan skattefinansierad verksamhet och VA har 

VA en skuld på 100 mnkr som kommer att behöva lånefinansieras under 2022. Ökningen av lånen för den 

avgiftsfinansierade verksamheten används bland annat för att finansiera utbyggnad av avloppsreningsverket 

och renovering av befintliga anläggningar. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten har sedan tidigare tagit upp interna lån, som finansieras via utlåning av 

pensionsmedel, uppgående till 92 mnkr (102,0). Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelastningen 

avseende pensionsutbetalningarna att vara fortsatt höga. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om att 

börja använda de medel som avsatts för pensionsändamål genom att årligen överföra 10 mnkr från 

pensionsförvaltningen till kommunens ”egen” likviditet. 

De långfristiga lånen i Ängelholmshem har ökat med 117 mnkr och uppgår till 2 206 mnkr. Bolaget har tagit 

upp lån för att finansiera Nya Saftstationen, 270 lägenheter, på stationsområdet i Ängelholm. De långfristiga 

lånen i Ängelholmslokaler, inklusive internlån på 439,3 mnkr, uppgår till 1 389,5 mnkr per 2021-12-31 och 

har ökat med 100,2 mnkr för att bland annat finansiera byggnationen av nya Villanskolan.  

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i Ängelholmshemskoncernens skuldportfölj 

har finansiella derivatinstrument använts. Hanteringen har skett i enlighet med de riktlinjer och ramar som är 

fastställda i bolagets finanspolicy. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full 

flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta 

förändringar på räntemarknaden. Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 1 670 mnkr (1 

670). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen exklusive internlån uppgår till 

3,27 år (3,82) och den genomsnittliga effektiva räntan exklusive internlån samt borgensavgiften uppgår till 

1,09 % (1,20). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -20,3 mnkr (-84,2). 

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. 

Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (så kallad ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att 

använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår till och med sitt 

slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Så kallad ”säkringsredovisning” 
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tillämpas avseende derivat, bland annat innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över 

resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade 

posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Särskild dokumentation 

är upprättad som bland annat fastlägger strategier och mål för riskhanteringen. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden på externa räntebärande skulder i kommunen uppgick till 2,0 år (1,9) 

och genomsnittlig viktad ränta är 0,44 % vid årsskiftet, vilket kan jämföras med en genomsnittlig ränta på 0,49 

% föregående år. Inga lån är upptagna i utländsk valuta.  

Kommunen har lånat 50 mnkr avseende vatten- och avloppsprojekt som finansierats av Nordiska 

Investeringsbanken. Projekten uppfyller bankens krav för Gröna projekt. Per den 31 december 2021 uppgick 

den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncernens upplåning till 2,2 år (1,9) inklusive 

ränteswappar. 

 

Finansieringsrisk 

Enligt kommunens finanspolicy får inte mer än 40 procent av låneskulden förfalla inom ett kalenderår. Givet 

skuldens sammansättning per balansdagen förföll 20,7 % (31,8 %) av den kommunala koncernens låneskuld 

inom ett kalenderår, medan motsvarande siffra för enbart kommunens låneskuld var 21,6 % (31,1 %). 

Kredit- och likviditetsrisk 

Per den 31 december 2021 uppgick tillgängliga likvida medel i koncernen till 444,6 mnkr (336,1). De likvida 

medlen i kommunen uppgick vid årsskiftet till 172,7 mnkr. Sammantaget har de likvida medlen ökat med 13,2 

mnkr jämfört med föregående år.  

Borgensåtagande 

Kommunens totala borgensförbindelser uppgår till  3 319,9 mnkr (3 103,3). Vilket är en ökning med 216,6 

mnkr jämfört med 2020. Ökningen beror till största delen på att Ängelholmshemskoncernen ökat sin 

upplåning med 216,0 mnkr. Av de totala borgensåtagandena avser 3 155,9 mnkr AB 

Ängelholmshemskoncernen och resterande 164,0 mnkr avser andra organisationer.  
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Delägarskapet i Sydvatten AB har inneburit att kommunen tecknat ytterligare borgen för bolagets åtaganden 

och totalt uppgår borgen för Sydvatten AB totalt till 99,4 mnkr vid årsskiftet (93,7 mnkr föregående år). 

Andra större borgensåtaganden avser Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 30,0 mnkr och 

Gymnastikförbundet Syd, 25,3 mnkr. Inga borgensåtaganden har infriats under 2021. 

 

Pensionsåtagande & förvaltning av pensionsmedel 

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 394,4 mnkr (föregående år 405,4 mnkr) vilket är en 

minskning med 11,0 mnkr i förhållande till 2020. 

Pensionsförpliktelse     

mnkr 2020 2021 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 405,4 394,4 

a. Avsättning inkl. särskild löneskatt 31,0 30,6 

b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 374,4 363,8 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 303,2 328,0 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring) 708,6 722,4 

Ängelholmshemskoncernens tjänstemän omfattas av ITP 1 eller ITP 2, ITP 1 är premiebestämd och ITP 2 är 

förmånsbestämd. Ängelholmshemskoncernens kollektivanställda omfattas av den premiebestämda 

avtalspensionen SAF-LO. Pensionskostnaderna betalas löpande och bolaget har inga pensionsskulder. 

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner efter 1998 som 

annars skulle ha redovisats under posten ”Avsatt till pensioner”. Detta innebär att kommunen årligen betalar 

en avgift till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA Pension) som motsvarar det årets beräknade 

intjänade pensionsförmåner. Därmed byggs inte någon ny skuld upp. 
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Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde     

mnkr 2020 2021 

Totalt pensionsförsäkringskapital 421,0 449,2 

varav överskottsmedel 1,5 11,5 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egna 
förvaltade pensionsmedel) 

247,9 270,2 

Summa förvaltade pensionsmedel 668,9 719,4 

Efter beslut i kommunfullmäktige 2016 har kommunen gjort en förtida inlösen av delar av kommunens 

pensionsåtaganden med 304,4 mnkr inklusive särskild löneskatt (59,4 mnkr). Inlösen skedde genom köp av en 

pensionslösning, vilket medför minskade kostnader under kommande år. 

Kommunen har ”öronmärkt” likvida medel i balansräkningen som ska täcka delar av pensionsskulden. Vid 

utgången av 2021 uppgick det marknadsvärdet på pensionsmedlen till 270,2 mnkr. Pensionsmedlen förvaltas 

enligt tabell nedan. Konsolideringsgraden, det vill säga kommunens avsatta pensionsmedel, täcker 99,6 % av 

det totala pensionsåtagandet. Skillnaden mellan skuld och avsättning, 3,0 mnkr, har återlånats i verksamheten.  
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Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar 
Enligt finanspolicyn ska förvaltningen av pensionsmedel placeras med tillfredställande riskspridning och 

betryggande säkerhet för att ge en långsiktigt god avkastning. Kommunen har placeringar i tre aktiefonder 

och två räntefonder. Under 2018 antog kommunen en ny finansiell policy där avsnittet kring etiska regler 

utvidgats väsentligt, bland annat rörande restriktioner vad gäller investeringar i företag som har sin 

huvudsakliga inriktning mot verksamhet kopplat till fossila bränslen. Marknadsvärdet på aktiefonder i 

förvaltningen har efter ett turbulent år ökat med 11,7 % till följd av stark utveckling på aktiemarknaderna 

under hösten.  

Under 2015 gjorde kommunen en särskild medlemsinsats på 26,5 mnkr till Kommuninvest i syfte att stärka 

bolagets finansiella ställning. Dessa medel har tagits från pensionsmedelskapitalet. Genom inbetalningen får 

kommunen möjlighet att intäktsföra den årliga återbäringen och räntan på insatskapitalet. 

Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras såväl i räntebärande värdepapper som i aktier. Andelen 

aktier får dock uppgå till maximalt 50 % av portföljens värde. Per den 31 december 2021 bestod kommunens 

finansiella placeringar till 48,4 % (39,7 %) av aktier och till resterande del av räntebärande värdepapper. 

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 

mnkr 2020 2021 

Intern utlåning inom koncernbolag och VA-verksamhet 102,0 92,0 

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 26,5 26,5 

Aktiefonder 98,3 130,7 

Räntefonder 21,1 21,0 

Koncernkonto, övrigt 0,0 0,0 

Totala pensionsmedel 247,9 270,2 

 

Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelastningen avseende pensionsutbetalningarna att vara 

fortsatt höga. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om att börja använda de medel som avsatts för 

pensionsändamål genom att årligen, överföra 10 mnkr från pensionsförvaltningen till kommunens ”egen” 

likviditet. 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 
I september återgick kommunen till att hantera pandemins effekter på verksamheterna i ordinarie linje 

verksamhet. Mellan mars 2020 och september 2021 var både Krisledningsnämnd, Krisledningsgrupp och en 

stab varit aktiverade och bland annat har över 130 stabsorienteringar genomförts. 

Samtliga verksamheter har påverkats och behövt ändra sina arbetssätt för att minska smittspridningen, både 

inom arbetsplatsen och i kontakt med kommunens medborgare. Exempel på åtgärder som genomförts är: 

• Besöksförbud på omsorgsboenden. 

• Särskilda Covid-team har använts inom hemtjänsten. 

• Gemensam upphandling, lagerhållning och distribution av skyddsmaterial. 

• Distansundervisning inom högstadie- och gymnasieskola. 

• Digital omställning för exempelvis kulturskolan, biblioteken, Järnvägens museum och fritidsgårdar. 

• Flera evenemang så som nationaldags- och nyårsfirandet ställdes in. 

• Utökade inspektioner avseende bland annat trängsel och alkoholservering. 

• Digitala sammanträden och distansarbete i så stor utsträckning som möjligt. 

Trots kraftig påverkan i form av personalbortfall och andra typer av restriktioner har de kommunala 

verksamheterna till stor del fortsatt kunna leverera service och tjänster till kommunens invånare.  

Övergripande för kommunen 
• Presentation av ny vision för Ängelholms kommun där omkring 1 000 engagerade invånare varit med och 

delat med sig av idéer för att utveckla Ängelholms kommun. 

Förskola och skola 
• Utmärkelser Arla Guldko 2021 - Ljunggårdens förskola vann kategorin Årets bästa matglädje. 

• Inflyttning av Villanskolan (F-6).  

• Omorganisering av rektorsområden som bland annat innebär uppdelning mellan för- och grundskola. 

• Gymnasieskolan breddar programutbudet genom att starta upp Förstärkt program som riktar sig till 

elever med ett utökat behov av stöd under sina gymnasiestudier. 

Vård och omsorg 
• Drygt 50 vårdbiträden har inom Äldreomsorgslyftet fått möjlighet att utbilda sig till undersköterska på 

betald arbetstid. 

• Verksamhet från Kungshaga äldreboende har flyttat till Humanas nya boende Sommarsol i Vejbystrand. 

• I Saftstationen på Stationsområdet färdigställdes en ny gruppbostad med sex tillgänglighetsanpassade 

lägenheter samt gemensamma ytor för matlagning, spela spel och kolla på film. 

• Uppstart av nattjour som erbjuder hemlösa tillfälligt boende i akuta situationer. 
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Samhälle och infrastruktur 
• Stadsbiblioteket återinvigs efter en omfattande ombyggnation och erbjuder nu mer anpassade miljöer för 

barn och unga, en restaurang i markplan och Galleri Moment som en mer integrerad del av biblioteket. 

• Anordnat arkitekttävling för ny bro över Rönne å. Vinnaren blev bron ”Himlavalvet” av Atelier Entropic 

SL tillsammans med ingenjörsfirman Degree of Freedom. 

• Rankats på andra plats i Årets avfallskommun och tredje plats i IVL Svenska miljöinstitutets ranking av 

kommunernas klimatanpassningsarbete. 

• Kommunen har uppmärksammats i massmedia för tillgänglighetsanpassningen med strandmattor med 

mera på stränderna. 

• Delaktiga i arbetet inför ansvarsutredning för PFAS på före detta F10-området. Möten med 

Försvarsmakten samt länsstyrelsen och fastighetsägarna för att påskynda arbete med utredning och 

åtgärder. 

• Etapp 1 i Ängelholmshems projekt på Stationsområdet färdigställdes med 154 lägenheter. Etapp 2 med 

ytterligare 117 lägenheter blir färdig för inflyttning under våren 2022. 
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens 

ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision 

och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter.  

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv:  

• Medborgarfokus  

• Effektiva verksamheter  

• Samhällsutveckling  

• Medskapande medarbetare  

Nämnderna tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt målarbete och i själva genomförandet av 

verksamheten. 

Ängelholmshemskoncernen utformar en långsiktig affärsplan som utgår från de mål som Ängelholms 

kommun har satt upp i koncernens ägardirektiv. Affärsplanen beskriver koncernens inriktning och planerade 

aktiviteter och bidrar till en tydlig styrning och uppföljning av verksamheten. Övergripande mål formuleras 

utifrån sex områden; fastighet, kund, hållbarhet, ekonomi, digitalisering och organisation. 

Ängelholmshemskoncernens budgetprocess är decentraliserad och inkluderar medarbetare vid bolagens olika 

avdelningar för att utifrån affärsplan och styrkort bryta ner budgetmål på respektive avdelning och fastighet i 

verksamhetsplaneringen inför kommande år. Verksamhetsplaneringen på avdelningsnivå ska bidra till en 

tydlig styrning och uppföljning av verksamheten. 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet 
I Ängelholms kommun sker uppföljningarna varannan månad enligt följande schema. 

Uppföljningar av ekonomi och verksamhet 

Period Rapport 

Efter februari Ekonomisk rapport 

Efter april Ekonomisk rapport 

Efter juni Ekonomisk rapport 

Efter augusti Delårsbokslut 

Efter oktober Ekonomisk rapport 

Efter december Årsredovisning 

Ekonomisk rapport innebär att driftbudgeten följs upp och prognoser görs för kommunens samtliga 

verksamheter. För april månad görs även en uppföljning av investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och 

en rapportering från koncernföretagen. 

Delårsbokslut sker enligt kraven i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Det innefattar 

delarna i den Ekonomiska rapporten för april samt uppföljning av mål och nyckeltal. En periodisering av den 

ekonomiska redovisningen sker också. 
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I början av året beslutade kommunstyrelsen att tillfälligt ställa in den ekonomiska rapporten efter februari. 

Detta med anledning av Covid 19-pandemin då delar av kommunens organisation var mycket hårt belastad. 

Prognossäkerhet 
Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna. För att 

uppnå en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse. 

Endast Nämnden för omsorg och stöd har negativ budgetavvikelse (-2,0 mnkr) vid årets slut. Utfallet är dock 

bättre än både prognosen i april (-18,4) och i augusti (-7,0 mnkr). Störst överskott finns hos Familje- och 

utbildningsnämnden om 18,5 mnkr. Sammantaget visar nämnderna ett överskott om 28,5 mnkr. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndernas utfall är klart bättre än aprilprognosen och 

augustiprognosen. 

Helårsprognos, budgetavvikelse    

mnkr 
Prognos 

april            
Prognos 
augusti 

Utfall 
bokslut  

Nämnderna  -24,9 6,8 28,5 

Årets resultat  67,8 102,7 198,3 

Intern kontroll  
Den interna kontrollen är en process för att följa upp om kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt 

och effektivt. Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet samt om lagar och förordningar följs 

kontrolleras också. Arbetet med intern kontroll innebär att löpande genomföra riskbedömningar för att 

identifiera, utvärdera och hantera väsentliga risker. 

Nämndernas kontrollplaner för kommande år ska ha beslutats innan årsskiftet. Nämnderna ska rapportera 

resultatet från uppföljningen av planerna till kommunstyrelsen i samband med bokslutet.  

Ängelholmshemskoncernen har under året fortsatt att utveckla och förbättra arbetet med intern kontroll och 

arbetar utifrån samma tidsplan som kommunen. Ängelholmshemskoncernen ska rapportera resultatet från 

årets uppföljning till dess styrelse innan årsskiftet och styrelsen ska även innan årsskiftet besluta om det 

kommande årets kontrollplan. 

Koncernens internkontrollplan syftar till att säkerställa att koncernen upprätthåller en tillfredsställande intern 

kontroll genom att granska att lagar, förordningar och styrdokument följs, att koncernen har en tillförlitlig 

ekonomisk rapportering samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.  
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2.6 Kommunkoncernens övergripande målredovisning 
Varje år görs en bedömning av måluppfyllelse som 

visar hur väl verksamheterna anser att de lyckats 

utveckla sina prioriterade områden. 2021 är 50 mål 

helt uppfyllda, 16 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej 

uppfyllt. 

 

Nedan ges en översiktlig bild av respektive 

nämnds måluppfyllelse. I avsnittet 

Verksamhetsberättelse har verksamheterna och 

bolagen kommenterat respektive mål. 

 

    

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och en mer effektiv verksamhet. 

 

Medborgarna har goda förutsättningar till 
självförsörjning genom arbete eller studier. 

 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa 
klimatet för företagsamma människor. 

 

Kommunens befolkning ska öka. 

 

Arbeta för en hållbar integration för alla 
medborgare. 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

 Miljö- och tillståndsnämnden 

 

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

 

Stärk dialogen med medborgaren och öka 
samarbetet med det civila samhället. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och en mer effektiv verksamhet. 

 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa 
klimatet för företagsamma människor. 

 

Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla 
den tätortsnära grönskan. 

 

Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka 
missbruk och beroende. 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

 Familje- och utbildningsnämnden 

 

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och en mer effektiv verksamhet. 

 

Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga 
verksamheter. 

 

Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande 
och välmående. 

 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa 
klimatet för företagsamma människor. 

 Kommunens befolkning ska öka. 

 

Arbeta för en hållbar integration för alla 
medborgare. 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

 Nämnden för omsorg och stöd 

 

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och en mer effektiv verksamhet. 

 

Arbeta för en hållbar integration för alla 
medborgare. 

 

Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende 
i rätt tid. 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta 
heltid. 

 

 Samhällsbyggnadsnämndens mål 

 

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och en mer effektiv verksamhet. 

 

Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut. 

 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa 
klimatet för företagsamma människor. 

 

Kommunens befolkning ska öka. 

 

Arbeta för en hållbar integration för alla 
medborgare. 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 
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Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta 
heltid. 

 

 Nämnden för kultur, idrott och fritid 

 

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och en mer effektiv verksamhet. 

 

Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla 
mångfacetterade mötesplatser. 

 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa 
klimatet för företagsamma människor. 

 

Arbeta för en hållbar integration för alla 
medborgare. 

 

Kommunens befolkning ska öka 

 

Stärk dialogen med medborgaren och öka 
samarbetet med det civila samhället. 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

 Överförmyndarnämnden 

 

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och en mer effektiv verksamhet. 

 

Arbeta för en god tillgång till gode män och 
ställföreträdare. 

 

 AB Ängelholmshem 

 

Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i 
Ängelholm 

 

Ängelholmshem ska skapa en variation av 
boendealternativ i de kommundelar där bolaget 
verkar 

 

Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara 
en öppen och inkluderande kommun 

 

Koncernsamordning 

 

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan 

 

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god 
boendemiljö för barn och unga 

 

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom 
företagande, utbildning och kultur 

 

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt 
av näringsliv, föreningsliv och verksamheter 

 

Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap 
och medarbetarskap 

 

Ängelholmshem ska bejaka mångfald 

  

 AB Ängelholmslokaler 

 

Koncernsamordning 

 

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan 

 

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete 
med Kraftsamling 2.0 

 

Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap 
och medarbetarskap 

 

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald 
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2.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses både 

ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det 

bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för service och tjänster som de konsumerar. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska vara vägledande 

för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv tar sikte på 

kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att 

säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, presta-

tioner, resultat och effekter. 

Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla de mål som anges i 

ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens krav 

på ekonomisk utveckling. 

Kommunövergripande ekonomiska mål 
Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella mål för ekonomin vilka är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning.  

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning 

1. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att 

det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå sett över tiden på drygt 

50 mnkr. 

För år 2021 har ett avsteg från resultatmålet gjorts. Istället ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. 

 Målet är uppfyllt. För 2021 uppgår resultatet till 198,3 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 7,5 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Långsiktigt resultatmål 
% 

 

3,3

0,6

0,8

1,9

2,8

1,9

2,2

5,2

7,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunen Mål



 

34 

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.  

 Målet är inte uppfyllt. Nämnden för omsorg och stöd har en negativ budgetavvikelse om -2,0 mnkr. 

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för 

hur budgetföljsamhet ska uppnås.  

 Målet är uppfyllt. Kommunstyrelsen har begärt in åtgärdsplaner från Lärande och 

familj/Kommunstyrelsen, och Nämnden för omsorg och stöd. Dessa har också redovisat åtgärdsplaner. 

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det 

verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.  

 Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl verksamhet som 

ekonomi. 

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att 

kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och 

resultatet av dessa.  

 Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och uppföljningar har rapporteras 

till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. 

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.  

 Målet är uppfyllt. Den kommunövergripande sjukfrånvaron har minskat under 2021 till 5,7 %. För år 

2020 var sjukfrånvaron 6,3 %.  
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2.8 Balanskravsresultat  
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap. 4 §) innebär att kommunens intäkter 

måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom 

de kommande tre budgetåren. Kommunen har inget balanskravsunderskott från tidigare år. 

Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska årets resultat rensas från poster som inte härrör från den 

egentliga verksamheten. Det gäller till exempel realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt 

orealiserade vinster i värdepapper. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar avser  

försäljning av maskiner och inventarier (0,1 mnkr) samt försäljning av mark och byggnader (12,7 mnkr). 

Placering av kommunens värdepapper har resulterat i orealiserade vinster på totalt 32,3 mnkr.  

Balanskravsutredning   

mnkr 2020 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 129,5 198,3 

Reducering av samtliga realisationsvinster  -12,6 -12,8 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -10,5 -32,3 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 106,4 153,2 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -56,9 -100,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv   

Årets balanskravsresultat 49,5 53,2 

 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 153,2 mnkr, vilket innebär att kommunallagens 

balanskrav har uppfyllts. Resultatutjämningsreserven avseende tidigare års avsättningar uppgår till 73,4 mnkr. 

Avsättning till resultatutjämningsreserven kan under 2021 göras med ytterligare 100,0 mnkr. 

Årets resultat och balanskravsresultat 
mnkr 
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2.9 Väsentliga personalförhållanden 

Stolta och engagerade medarbetare 
För att kunna leverera service av god kvalitet till alla våra invånare inom kommunens alla 

verksamheter och ansvarsområden behöver vi stolta och engagerade medarbetare, som mår bra och 

trivs med sina arbetsuppgifter. En god arbetsmiljö och ett agilt förhållningssätt är viktiga delar för att 

kommunen ska utvecklas och nå målen i verksamheterna. Kompetensförsörjningen handlar om att 

engagera, utveckla och skapa goda förutsättningar för alla våra medarbetare, samt att attrahera nya 

medarbetare som vill vara med och bidra till kommunens måluppfyllelse och utveckling. Vi står 

inför utmaningen att kompetensförsörja och trygga framtidens välfärd. 

Under hösten har vi tillsammans på HR-avdelningen arbetat fram en ny organisationsstruktur och 

tagit fram nya arbetssätt. Syftet är att skapa större värde och tydlighet för organisationen genom att 

arbeta mer proaktivt och verksamhetsnära samt att säkerställa att vi samtidigt får framdrift i våra 

stora strategiska och övergripande uppdrag, såsom chefsutveckling, kompetensförsörjning, 

arbetsgivarvarumärke, hälsostrategi, arbetsmiljömål, lönebildning med mera. 

Antal medarbetare kommunkoncernen     

 Antal medarbetare Antal Årsarbetare 

 2020 2021 2020 2021 

Kommunen     

Huvuduppdrag Hälsa 1108 1085 1 066 1052 

Huvuduppdrag Lärande och familj 1573 1616 1 339 1360 

Huvuduppdrag Samhälle 412 434 371 394 

Ledning och Servicestöd 125 121 116 117 

Totalt kommunen 3 218 3 256 2 892 2923 

     

Ängelholmshem AB 41 40 40 37 

Ängelholmlokaler AB 39 42 37 41 

Totalt kommunkoncernen 3 298 3 338 2 969 3 001 

Antalet medarbetare avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med en anställning om mer än tre månader. 
Mätdatumet är den 31 december. Antal årsarbetare är beräknat på total utförd arbetstid under året (exkl. frånvaro) 
omräknat till heltid. 
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Rekrytering 
Under året har det genomförts en stor utbildningsinsats i vår kompetensbaserade 

rekryteringsprocess med målet att ytterligare höja kompetensen inom rekrytering bland chefer och 

chefsstöd. Utbildning i rekryteringsprocessen är också en obligatorisk del i introduktionen av 

nyanställda chefer. 

Personalomsättning  
Kompetensförsörjningen handlar dels om att attrahera nya medarbetare, men än mer om att våra 

befintliga medarbetare trivs och stannar hos oss. Personalomsättningen är ett mått på hur stor del av 

våra medarbetare som på egen begäran lämnar sin anställning i kommunen. Personalomsättningen, 

definierad som antal egna uppsägningar och pensionsavgångar i förhållande till antal 

tillsvidareanställda, ligger på samma nivå som året innan och uppgår till 8,1 % (2020 8,1 %). Andel 

egna uppsägningar har minskat och uppgår till 5,7 % (2020 6,0 %), medan andelen pensioner ökat 

till 2,4 % (2020 2,0 %). 

Personalomsättning per befattningsområde   

% 2020 2021 

Ledningsarbete 10,2 9,8 

Administration 6,7 8,6 

Vård- och omsorgsarbete 9,6 10,2 

Skol- och barnomsorgsarbete 6,7 6,4 

Kultur- och fritidsarbete 10,3 5,2 

Teknikarbete 7,5 6,4 

Totalt 8,1 8,1 

Pensionsavgångarna utgör en betydande del av personalomsättningen, så för att möta 

kompetensförsörjningsbehovet behöver därför medarbetarna ges goda förutsättningar att arbeta 

längre. Under de senaste åren har vi sett att en stor del av medarbetarna fortfarande väljer att gå i 

18%
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pension vid den tidigare lagstadgade pensionsåldern 65 år, samt att något fler väljer att gå i pension 

före 65 år än som stannar kvar i tjänst efter 65 år. Av totalt 69 pensionsavgångar under 2021 var 19 

vid 65 år, 26 före 65 år och 24 efter 65 år.  

Pensionsavgångar uppdelat på ålder 

 

Kompetensförsörjningsprognos  
Kompetensförsörjningsprognosen visar på behovet av nyrekrytering för att ersätta de medarbetare 

som slutar. Prognosen för de kommande 10 åren bygger på antaganden om pensionsavgångar 

baserat på nuvarande åldersstruktur, samt förväntad omsättning till följd av egna uppsägningar. Då 

antalet egna uppsägningar minskat de senaste åren har prognosen skrivits ned något. Det förväntade 

rekryteringsbehovet under tioårsperioden uppgår till cirka 2 560 personer. Prognosen avser 

tillsvidareanställd personal, och omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs 

för att täcka vakanser vid frånvaro. Vidare bygger prognosen på oförändrad omfattning och 

bemanning av den kommunala verksamheten. 

Kompetensförsörjningsprognos 2022-2031 
Antal medarbetare 

 

Prognosen omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (den 

omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen tar inte heller 

hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen av den kommunala verksamheten under prognosperioden.  
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Heltid som norm 
Arbetet för att uppnå heltidsarbete som norm har fortsatt under året. SKR och Kommunal har 

kommit överens om att fortsätta arbetet med ”heltidsresan” fram till den 31 december 2024. 

Målsättningen med heltid som norm är att alla som vill ska få arbeta heltid. Under året har en 

enkätundersökning genomförts bland de som arbetar deltid inom kommunals avtalsområde i syfte 

att bland annat kartlägga skälen till deltidsarbete.  Huvuduppdragen arbetar kontinuerligt med heltid 

som norm och mätningar av andelen heltid och sysselsättningsgrad ökar i nästan alla aktuella 

befattningsgrupper. I den stora gruppen undersköterskor/vårdbiträden har den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda under året ökat från 88,3 % till 90,1 %. 

Digitalisering av processer 
Arbetet med att utveckla och digitalisera processer fortsätter med fokus på nytt intranät och att 

omvandla alla interna blanketter till e-tjänster. HR har mycket information på intranätet och ett 

omfattande arbete görs med att förtydliga, strukturera och målgruppsanpassa informationen till det 

nya intranätet. Det finns ett behov att målgruppsanpassa viss information enbart till chefer och 

därför har skapats en ”chefsflik”, som kommer att fungera som en chefshandbok. Detta syftar till att 

på ett enkelt sätt guida cheferna i olika typer av processer för att underlätta i det vardagliga arbetet.   

Löneöversyn 
Ängelholms kommun tillämpar verksamhetsutvecklande lönesättning med gemensamma 

lönekriterier. Det innebär att lönesättningen ska stödja verksamhetsutveckling och belöna goda 

arbetsresultat med en tydlig koppling mellan mål, prestation och resultat. Löneöversynen 2021 löpte 

enligt plan och nya löner från 1 april för samtliga medarbetare betaldes ut i april. Arbetsgivarens 

inriktning och ställningstagande inför löneöversyn 2021 var att särskilt beakta och premiera 

engagerade medarbetare med värdefull kompetens, erfarenhet och som särskilt medverkar till att nå 

verksamhetens mål och resultat. Ängelholms kommun vill behålla engagerade medarbetare och 

motverka eventuella marknadskrafter. 

Under året har HR arbetat med chefer för att informera och stärka dem i deras roll som 

lönesättande chefer. HR har tagit fram ett nytt APT-material, bland annat en film om hur lönen 

bestäms samt förändrat och digitaliserat stödmaterialet för medarbetarsamtal. HR har även 

tillsammans med huvuduppdragen och Servicestöd påbörjat arbetet med en ny process för 

lönebildning med anledning av nya budgetrutiner. 
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Sjuktalsutveckling 
Sjuktalsutvecklingen har även i år starkt påverkats av covid-19, men har ändå sjunkit i förhållande till 

2020-års nivå. För 2021 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållande till anställningstid 5,7 % 

(2020 6,3 %). 

Sjukfrånvaro per huvuduppdrag och bolag    

  % Antal kalenderdagar 

 2020 2021 2020 201 

Huvuduppdrag Hälsa 8,2 7,6 29,8 27,7 

Huvuduppdrag Lärande och familj 5,6 4,8 20,5 17,6 

Huvuduppdrag Samhälle 4,8 4,8 17,4 17,6 

Ledning och Servicestöd 6,3 2,2 23,1 7,9 

Totalt Ängelholms kommun 6,4 5,7 23,2 20,8 

     

Ängelholmshem AB 6,1 2,6 22,3 9,4 

Ängelholmslokaler AB 4,4 3,9 16,1 14,2 

Totalt Ängelholmskoncernen 6,3 5,6 23,1 20,6 

 

Sjukfrånvaro Ängelholms kommun   

% 2020 2021 

Total sjukfrånvaro 6,3 5,7 

Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 25,6 29,2 

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,0 6,2 

Sjukfrånvaro för män 4,1 3,9 

Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år 4,7 4,3 

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 - 49 år 5,8 5,1 

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50+ år 7,2 6,6 

 

Frisktal 
Andel medarbetare med antal sjukdagar 

 

31%

22%

47%

0 dagar

1 - 5 dagar

6- dagar
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Nya arbetssätt under och efter pandemin 
Coronapandemins framfart har tvingat verksamheterna att ställa om till en mer digital vardag med 

arbete på distans. Åtgärden var en av många restriktioner som infördes för att minska 

smittspridningen och synen på var arbete kan utföras har i och med detta både utmanats och 

omprövats. 

Distansarbete 

Många medarbetare har arbetat på distans större delen av året. En enkätundersökning genomfördes 

för att fånga medarbetarnas upplevelser av distansarbete under pandemin. Resultatet ger lärdomar 

om både positiva upplevelser och sådant som behöver utvecklas. Lärdomar som vi tar med oss in i 

det nya arbetslivet. Under hösten påbörjades en successiv återgång tillbaka till arbetsplatserna men i 

december kom nya direktiv i samband med ökad smittspridning, vilket gjorde att distansarbete 

återigen infördes. Kunskapen om att genomföra digitala möten och utbildningar har utvecklats 

under året och många lärdomar har gjorts. 

Lärdomar vi fått under distansarbetet bidrar till en större flexibilitet i arbetssätt även efter pandemin. 

HR arbetar med att ta fram en vägledning i hur vårt framtida arbetssätt kan se ut och utgår ifrån de 

lärdomar i omställning som gjorts så att vi kan utvecklas och bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Intranätet har använts som en viktig kanal för att förmedla vad man som chef och medarbetare 

behöver tänka på vid distansarbete samt vad den sociala distanseringen innebär för hälsan. 

Arbetsmiljöarbetet under coronapandemin 

Att arbeta i en pandemi har gjort att vikten av att arbeta systematiskt med att säkra arbetsmiljön från 

smitta har varit prioriterad. Alla verksamheter har undersökt och bedömt riskerna, gjort 

åtgärdsplaner och rutiner utifrån rådande smittläge. Ständiga uppföljningar av riskbedömningarna 

har gjorts utifrån ändrade direktiv. 

Ny leverantör av företagshälsovård 
Ängelholms kommun har slutit avtal med ny leverantör av företagshälsovård. Från den 1 februari 

2021 är det Feelgood, som i nära samarbete med kommunen, levererar företagshälsovård från sina 

nya lokaler i Vattnets Hus. 

Familjen Helsingborg 
Ledarutvecklingsprogrammen, som genomförs inom samarbetet Familjen Helsingborg, har också i 

stor utsträckning fått ställa om till aktiviteter på distans, så att ett stort antal chefer och medarbetare 

kunnat delta. I mentorsprogrammet, som också bidrar till ledarutvecklingen, har flertalet deltagare 

vittnat om positiva effekter av deltagandet. Inom ramen för traineeprogrammet har två traineer 

rekryterats till Ängelholms kommun under det gångna året - en verksamhetsutvecklare till Individ- 

och familjeomsorgen och en HR-utvecklare till HR-enheten.  
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Arbetad tid och personalkostnader 
Andelen arbetad tid utförd av timavlönade (korttidsanställda mindre än tre månader) har minskat 

och utgör under året 9,2 % (2020 9,8 %). Andelen mertid har ökat och utgör 1,3 % (2020 1,1 %). 

Arbetad tid   

timmar 2020 2021 

Arbetad tid   

Månadslön 4 587 693 4 656 607 

Timlön 503 888 480 613 

Mertid (fyllnad/övertid) 56 851 65 428 

Summa arbetad tid 5 148 432 5 202 649 

 

Frånvarotid   

timmar 2020 2021 

Semester, ferie och uppehåll 656 947 661 820 

Sjukfrånvaro 437 223 390 982 

Föräldraledighet, vård av sjukt barn 296 135 312 431 

Tjänstledighet, övrig frånvaro 223 255 223 722 

Summa frånvarotid 1 613 560 1 588 956 

 

Personalkostnader   

mnkr 2020 2021 

Löner, anställda 1 214,7 1 249,9 

Ersättning, övriga uppdragstagare 15,5 14,9 

Ersättning, förtroendevalda 7,4 7,9 

Summa lön och ersättning 1 237,6 1 272,7 

Arbetsgivaravgifter med mera 377,5 383,8 

Pensionskostnader 100,4 104,9 

Löneskatt på pensioner 22,1 24,1 

Totalt 1 737,6 1 785,5 

 

 

 

 

  
78 % 

kvinnor 

3 254 

medarbetare 
varav 

2 893 

tillsvidareanställda 

12,5 år 
anställningstid 
i genomsnitt för 
tillsvidareanställda 

Personal-
omsättning 

8,1 % 

Medelålder 

45,9 år 

18 

medarbetare 
per chef 

31 % 
av medarbetare 

har ingen 
sjukfrånvaro 

72 % 

anställda på 

heltid 

94 % 
genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

Sjukfrånvaro 

5,7 % 

Personalkostnad 

1 785 
miljoner 
kronor 

32 693 

kr/månad i 

medellön 
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2.10 Förväntad utveckling 
Kommunen har ett mål att befolkningen ska öka med 1,0 % årligen, vilket under de senaste fem åren 

uppnåtts även om det var en avmattning under 2018-2019 då kommunen växte 0,8 %. För år 2021 växte 

befolkningen med 723 personer (1,7 %) till 43 633 invånare. Eftersom befolkningsutvecklingen till stor del 

påverkas av hur många bostäder som färdigställs förväntas Ängelholms kommun ha en stark 

befolkningsutveckling mellan 2022 och 2024. Den största delen av bostäderna förväntas uppföras i centrala 

Ängelholm samt längs med kusten och i våra mindre tätorter. 

Demografin kommer ställa stora krav på kommunerna att effektivisera sin verksamhet på olika sätt, till 

exempel genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, förnyade arbetssätt och omprövning av 

verksamhetens omfattning och kvalitet. 

De kommande åren förväntas det demografiska trycket öka på kommunsektorn med fler barn i förskola och 

skola samt en ökning av antalet äldre. Det innebär också att behovet av nya verksamhetslokaler är stort. Bland 

annat planeras nya förskolor i Skälderviken, Strövelstorp, Tegelgården, Rebbelberga och Havsbaden. Tre nya 

grundskolor planeras; i Munka Ljungby, Adolfsfält och på Fridhem. 

För att möta behoven inom den kommunala omsorgen planeras det för ett nytt särskilt boende på Fridhem, 

en gruppbostad med inriktning mot LSS vid Stationsområdet, renovering av särskilt boende på Kungshaga 

och återuppbyggnad av särskilt boende på Åsbytorp. 

Flera verksamheter ser att 2022 kommer fortsätta vara präglad av effekterna av Covid-19 och det kommer 

fortfarande behövas anpassningar av verksamheten. Bland annat finns det en tillsynsskuld inom livsmedels- 

och miljökontroller samt att ärendemängden för handläggning och tillsyn av bygglov är fortsatt hög. 

Under rubriken Framtid i avsnittet Verksamhetsberättelse beskriver respektive verksamhet den förväntade 

utvecklingen och framtida utmaningar. 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 

Resultaträkning       

mnkr Not Kommunkoncernen Kommunen 

 1,2 2021 2020 2021 
Budget 

2021 
2020 

Verksamhetens intäkter 3 1 006,9 984,6 699,1 650,0 703,3 

Verksamhetens kostnader 4 -3 215,2 -3 122,3 -2 911,8 -3 107,7 -3 055,3 

Avskrivningar 5 -270,5 -239,2 -302,0 -89,0 -84,4 

Jämförelsestörande poster 6 67,2 75,4 54,6  74,5 

Verksamhetens nettokostnader  -2 411,5 -2 301,5 -2 460,1 -2 546,7 -2 361,9 

       

Skatteintäkter 7 2 069,9 1 955,3 2 069,9 1 997,9 1 955,3 

Generella statsbidrag och utjämning 8 575,3 514,6 575,3 549,4 514,6 

Verksamhetens resultat  233,7 168,4 185,1 0,6 108,0 

       

Finansiella intäkter 9 6,3 5,0 18,5 29,4 16,5 

Finansiella kostnader 10 -46,9 -50,1 -37,6 -5,8 -5,5 

Finansiella, jämförelsestörande poster 11 32,3 10,5 32,3   10,5 

Resultat efter finansiella poster  225,4 133,9 198,3 24,2 129,5 

       

Extraordinära poster    -   -   -   -   -  

ÅRETS RESULTAT  225,4 133,9 198,3 24,2 129,5 
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3.2 Balansräkning 

Balansräkning      

mnkr Not Kommunkoncernen Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 

TILLGÅNGAR 
     

Anläggningstillgångar 
     

Immateriella anläggningstillgångar 12  5,6   5,9   5,6   5,9  

Materiella anläggningstillgångar 
     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13  6 859,9   5 814,3   3 759,1   1 851,4  

Maskiner och inventarier 14  135,6   126,7   117,8   109,0  

Finansiella anläggningstillgångar 
     

Aktier, andelar och bostadsrätter 15  46,3   47,5   661,8   666,7  

Långfristiga fordringar 16  64,5   47,3   465,9   465,9  

Summa anläggningstillgångar 
 

 7 111,8   6 041,7   5 010,2   3 098,9  
      

Bidrag till statlig infrastruktur 17  24,4   25,6   24,4   25,6  
      

Omsättningstillgångar 
     

Förråd m.m 18  18,6   21,4   17,4   19,7  

Fordringar 19  405,9   362,7   388,5   329,4  

Kortfristiga placeringar 20  151,7   119,4   151,7   119,4  

Kassa och bank 21  444,6   336,1   172,7   185,9  

Summa omsättningstillgångar 
 

 1 020,9   839,5   730,3   654,3  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

 8 157,1   6 906,8   5 764,8   3 778,9  
      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
     

Eget kapital 22,23 
    

Årets resultat 
 

 225,4   133,9   198,3   129,5  

Resultatutjämningsreserv 
   

 173,4   73,4  

Övrigt eget kapital 
 

 2 063,9   1 926,0   1 912,3   1 882,9  

Summa eget kapital 
 

 2 289,3   2 059,9   2 284,0   2 085,8  
      

AVSÄTTNINGAR 
     

Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser 24  30,6   31,0   30,6   31,0  

Andra avsättningar 
 

 28,3   18,7   -   -  

Summa avsättningar 
 

 58,9   49,7   30,6   31,0  
      

SKULDER 
     

Långfristiga skulder 25,26  5 020,6   3 989,0   2 828,4   1 015,9  

Kortfristiga skulder 27  788,2   808,3   621,9   646,2  

Summa skulder 
 

 5 808,8   4 797,2   3 450,2   1 662,2  

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  

 
 8 157,1   6 906,8   5 764,8   3 778,9  

  



 

46 

3.3 Kassaflödesanalys 
 

Kassaflödesanalys 
     

mnkr Not Kommunkoncernen Kommunen 
  

2021 2020 2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
     

Årets resultat 
 

225,4 133,9 198,3 129,5 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 30 180,4 212,5 53,0 81,2 

Övriga likviditetspåverkande poster 31 0,5 -2,4 0,3 -1,9 

Poster som redovisas i annan sektion 32 -6,6 -0,6 0,0 - 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

     

Ökning(-)/minskning(+) av periodiserade 
anslutningsavgifter 

 
15,4 11,8 15,4 11,8 

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 
 

-223,0 -102,3 -59,1 -91,8 

Ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager 
 

2,7 -2,8 2,3 -3,0 

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder 
 

10,4 138,4 -24,4 128,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

205,3 388,5 185,8 253,9 
      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
     

Investering i immateriella anläggningstillgångar 
 

-1,7 0,3 -1,7 - 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
 

-443,2 -687,3 -172,3 -250,6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
 

6,1 1,7 0,0 - 

Avyttring av finansiella tillgångar 
 

0,0 - 0,0 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-438,8 -685,4 -174,0 -250,6 
      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
     

Nyupptagna lån 
 

457,0 419,7 90,0 50,0 

Amortering av långfristiga skulder 
 

-115,0 -20,4 -115,0 -20,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

342,0 399,3 -25,0 30,0 
      

Årets kassaflöde 
 

108,6 102,4 -13,2 33,3 
      

Likvida medel vid årets början 
 

336,1 233,5 185,9 152,6 
      

Likvida medel vid årets slut 
 

444,6 335,9 172,7 185,9 
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3.4 Noter 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper  
Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen (kapitel 8) samt Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med LKBR 

och rekommendationer utgivna av RKR samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer 

och uttalanden, med nedan redovisade undantag angående värdering av förråd. 

Ändrade redovisningsprinciper  

I årsbokslut 2021 redovisas intäkter avseende gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag i enlighet med 

RKR R2 Intäkter. Detta innebär att erhållen gatukostnadsersättning intäktsredovisas i den takt som motsvarar 

färdigställandet av de investeringar för vilka de erhållits. Som långfristig skuld redovisas erhållen 

gatukostnadsersättning där investering ännu inte är genomförd. Den ändrade redovisningsprincipen innebär 

att gatukostnadsersättning som erhållits för redan genomförda investeringar har ombokats från långfristiga 

skulder till eget kapital. Beloppet uppgår till 0 mnkr då inga projekt var färdigställda vid årsskiftet.  

I årsbokslutet 2021 har även Finansiell leasing redovisats på de externa förhyrningar som kommunen gör 

samt även på de verksamhetslokaler som hyrs av dotterbolaget Ängelholmshem i enlighet med Rådet för 

kommunal redovisnings rekommendation R5 Leasing. Inga jämförelsesiffror har varit möjliga att ta fram.  

Ändringen har gjorts i enlighet med RKR R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och 

bedömningar samt rättelse av fel.   

Värderingsprinciper  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillfalla 

kommunen samt att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Periodiseringar av inkomster och utgifter 

har skett enligt god redovisningssed och periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse 

inträffar. Investeringsinkomster i form av bidrag och avgifter (intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar) 

skuldförs och intäktsförs i samma takt som investeringen förbrukas. Enligt  rekommendation (R2 Intäkter) så 

ska inkomster från gatukostnads- och exploateringsersättningar samt bidrag från privata bidragsgivare 

intäktsredovisas när intäktskriterierna är uppfyllda och det inte längre finns någon förpliktelse gentemot 

motparten och kommunen har under året ändrat redovisningsprincip. Intäktsredovisningen ska inte påverkas 

av de principer som tillämpas för avskrivningar.  

Fordringar har upptagits till de belopp med vilka de beräknas inflyta. Kundfordringar från 2019 och tidigare 

betraktas som osäkra och kostnadsförs i sin helhet i bokslutet.  

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde, om inget annat anges nedan.  
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Klassificering  

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som 

förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar 

och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 

tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning efter mer än 

tolv månader efter balansdagen.  

Sammanställd redovisning (koncernen)  

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska 

ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. För att ingå i de sammanställda 

räkenskaperna krävs ett betydande inflytande, vilket definieras som >20 % ägande eller (enligt 2 kap. 5 § 

tredje stycket LKBR ska) alternativt, om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen ändå anses 

vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. 

Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet, ska anses ha 

särskild betydelse för kommunens verksamhet.  

Enligt 9 kap. 14 § LKBR ska upplysning lämnas om vilka kommunala koncernföretag som ingår i den 

kommunala koncernen och skälen för detta. Den kommunala koncernens sammansättning har inte förändrats 

under räkenskapsåret. 

De kommunala koncernföretag som ingår i den kommunala koncernen är kommunens helägda bolag 

Ängelholms Stadshus AB som i sin tur äger 99,98 % av fastighetsbolaget Ängelholmshem samt dotterbolag. 

Bolaget NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en ägarandel på 16 % ingår samt 

kommunens ägarandel på 32,38 % av Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB med dotterbolaget 

Ängelholms Flygplats AB. I den sammanställda redovisningen ingår ej Sydvatten där kommunen har en 

ägarandel på 4,5 %.  

Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen tillämpas full konsolidering av kommunens helägda 

dotterbolag, vilket innebär att bolagens samtliga tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas i balans- 

och resultaträkningen. Interna mellanhavanden samt interna vinster inom kommunkoncernen har eliminerats. 

Ängelholmshemskoncernens bokslut används som underlag för konsolidering av den sammanställda 

redovisningen. Inga dotterbolag har förvärvats eller avyttrats under året.  

Kassaflödesanalysen i den sammanställda redovisningen är baserad på de rapporterade kassaflödesanalyserna 

för de underliggande enheterna och med elimineringar för interna transaktioner. Kommunen och de 

kommunala bolagen kan tillämpa olika redovisnings- och värderingsprinciper. Vid upprättande av 

kommunkoncernens årsredovisning, sammanställd redovisning, är det kommunala regelverket överordnat. 

Bolagen har följt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Anläggningstillgångar  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde 

om minst ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt klassificeras som anläggningstillgång. I 

anskaffningsvärdet för en tillverkad anläggningstillgång ingår kostnader som direkt kan hänföras till 
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produktionen av tillgången och en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Anläggningstillgångar 

upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar.  

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som 

kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de härför sig till.  

Avskrivning  

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 

restvärde. Komponentavskrivning tillämpas. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 

inga avskrivningar.  

Avskrivningstider  

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 80 år.  

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av 

över den närmst lägre avskrivningstiden. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används den 

planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Avskrivningarna ska avspegla hur tillgångars värde 

och/eller servicepotential förbrukas. Avskrivning sker från den tidpunkt då tillgången tas i bruk.  

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, 

exempelvis vid verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar. För tillgångar med en 

nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större reparations- eller 

ombyggnadsåtgärder eller när halva respektive två tredjedelar av ursprungligt bedömd nyttjandetid förflutit. 

Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 

avskrivningstiden alltid, om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre, ändras den normalt 

bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 500 000 kr.  

Avskrivningstider  

Maskiner och inventarier  3, 5, 10, 15, 20 år  

Konst  Obegränsad livslängd  

Verksamhetsfastigheter  15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 60, 80 år  

Publika fastigheter (gator, vägar, 
parker)  

3, 10, 20, 30, 33, 40, 50, 60, 80 år  

Markreserv  Obegränsad livslängd  

 

Exploateringsredovisning  

Med markexploatering avses åtgärder att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 

bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår också att bygga 

kompletterande gemensamma anordningar såsom gator, grönområden, vatten och avlopp samt el-

anläggningar. De större pågående exploateringsprojekt och tillgångar i ett exploateringsområde som 

kommunen har för avsikt att fortsätta äga redovisas som anläggningstillgångar. Övriga tillgångar, till exempel 

tomtmark till försäljning (och de kostnader som uppkommer för att få dem färdigställda) utgörs av 

omsättningstillgångar fram till försäljningstidpunkten.  
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Finansiella tillgångar och finansiella skulder  

Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas per affärsdagen.  

Finansiella tillgångar som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring värderas vid 

första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till 

förvärv av sådana tillgångar kostnadsförs då de uppkommer.  

Efter första redovisningstillfället värderas finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller 

värdestegring till verkligt värde i den mån det är förenligt med 7 kap. 6 och 7 §§ LKBR. Förändringen i 

tillgångarnas verkliga värden redovisas löpande i resultaträkningen. 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper som kommunen har för avsikt att behålla fram till 

förfallodagen värderas till anskaffningsvärde.  

Leasingavtal 

Leasingavtal för anläggningstillgångar klassificeras antingen som finansiella eller operationella beroende på om 

leasinggivaren behåller alla väsentliga ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av den 

underliggande tillgången eller inte. Övergår dessa risker och fördelar till staden klassificeras leasingavtalet som 

finansiellt, annars som operationellt. En tillgång som disponeras enligt ett finansiellt leasingavtal redovisas 

som en anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas 

som en skuld. Anläggningstillgången skrivs sedan av enligt plan över bedömd nyttjandeperiod, medan 

leasingavgifterna redovisas som räntekostnad och amortering av skuld.  

Operationella leasingavtal redovisas inte i balansräkningen, utan för dessa avtal kostnadsförs leasingavgifterna 

linjärt i resultaträkningen över den avtalade leasingperioden. För de operationella leasingkontrakt som inte är 

uppsägningsbara och som har en löptid längre än tre år anges värdet av framtida minimileasingavgifter inom 

linjen. 

Skatteintäkter  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i december 2021, i enlighet med 

RKR R2 Intäkter.  

Pensionsåtaganden  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt 

den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Redovisning enligt 

blandmodellen innebär att pensioner, inklusive löneskatt, intjänade till och med 1997 behandlas som en 

ansvarsförbindelse. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i 

resultaträkningen. Pensionsförmåner, inklusive löneskatt, som intjänats från och med 1998 redovisas årligen 

som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Pensionsåtaganden för anställda i de 

företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3.  

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 

kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.  

Under 2016 gjorde Ängelholms kommun en förtida inlösen på delar av kommunens pensionsåtaganden på 

245,0 mnkr samt därtill tillkommande särskild löneskatt på 59,4 mnkr (total kostnad 304,4 mnkr). Inlösen 
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skedde genom köp av en pensionslösning, vilket medför minskade kostnader för pensionsutbetalningar under 

kommande år. Redovisningsmässigt innebär inlösen av de intjänade pensionsrätterna att kostnaden för 

framtida pensionsutbetalningar belastade 2016 och betraktades då som en jämförelsestörande post.  

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL utbetalas i sin 

helhet till kommunens anställda för individuell placering. 

Förråd  

Tillgångarna vid kommunens fyra förråd uppgår totalt till 3,7 mnkr vid årsbokslutet och värderas till det lägsta 

värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 

Intern ränta  

I den interna redovisningen belastas verksamheterna med internränta som för 2021 uppgick till 1,50 %.  

Redovisningsprinciper i driftredovisningen  

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en 

kalkylränta på 1,5 % (enligt SKR).  

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15% som inkluderar sociala avgifter och 

pensionskostnader.  

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet enligt kommunens interna modell. Värme, vatten, el 

och vaktmästeri debiteras utifrån verklig förbrukning/ nyttjande.  

Kostnader för IT interndebiteras utifrån självkostnad och verkligt nyttjande.  

Extraordinära poster  

Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraordinära. 

VA-verksamheten  

Vatten- och avloppsverksamheten ingår i kommunens samlade verksamhet. Särredovisning för VA-

verksamheten har upprättas enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen finns 

tillgänglig hos Ängelholms kommun och på kommunens hemsida. Årets underskott i VA-verksamheten 

minskar tidigare års överskott och nettot redovisas som kortfristig skuld. Den kortfristiga skulden avser 

förutbetalda VA-avgifter från abonnenterna.  

Sammanfattning av avvikelser från god redovisningssed  

Sammanställd redovisning  

I den sammanställda redovisningen ingår ej Sydvatten AB, där kommunen har en ägarandel på 4,5 % då 

kommunen beslutat att avvakta hur praxis kommer utvecklas när det gäller just bolag med mindre innehav 

som ingår i gruppen företag med särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. 
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar  
Följande poster innehåller sådana bedömningar att om väsentliga förutsättningar ändras så kan det ha effekt 

på kommunens resultat. 

Exploatering  

Resultatavräkning sker successivt för varje huvudprojekt. En bedömning av slutresultatet görs löpande och 

vid varje årsbokslut och detta ligger till grund för respektive års resultat. Prognos avseende projektets slutliga 

utfall är en kritisk bedömning som är väsentlig för resultatredovisningen under projektets gång. 

Projektprognoserna utvärderas regelbundet under respektive exploaterings - projektets löptid och justeras vid 

behov. Risk finns att slutligt resultat kan avvika från successivt redovisat.  

Jämförelsestörande poster  

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och överstiger väsentligt belopp. 

Dessutom redovisas alltid som jämförelsestörande kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar 

och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med 

markexploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar eller återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde 

som jämförelsestörande post.  
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Not 3 Verksamhetens intäkter          

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

  2021 2020 2021 2020 

Försäljningsintäkter 44,3 34,4 11,2 10,0 

Taxor och avgifter 261,2 250,3 210,7 205,4 

Hyror och arrenden 264,9 265,6 65,0 67,3 

Bidrag från staten 171,5 191,0 171,5 191,0 

EU-bidrag 0,3 - 0,3 0,4 

Övriga bidrag 78,3 77,5 78,3 77,5 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 129,8 124,1 121,5 124,1 

Övriga verksamhetsintäkter 56,6 41,6 40,5 27,6 

SUMMA 1006,9 984,6 699,1 703,3 

 

Not 4 Verksamhetens kostnader     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Råvaror och förnödenheter -15,8 -14,6 - - 

Löner och sociala avgifter -1 758,8 -1 717,2 -1 685,6 -1 648,4 

Pensionskostnader -110,8 -105,4 -104,9 -100,4 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -38,2 -32,0 -34,0 -28,8 

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader -10,5 -11,0 - - 

Bränsle, energi och vatten -85,9 -82,2 -19,0 -19,0 

Köp av huvudverksamhet -547,5 -486,0 -547,5 -486,0 

Lokal- och markhyror -34,0 -272,5 -21,5 -270,5 

Övriga tjänster -71,4 -64,4 -65,8 -59,1 

Lämnade bidrag -97,3 -101,9 -97,3 -101,9 

Övriga kostnader -524,2 -341,1 -336,3 -341,1 

Avgår koncerninterna kostnader 244,6 246,7   

Bolagens externa kostnader -165,5 -140,6   

SUMMA -3 215,2 -3 122,3 -2 911,8 -3 055,3 
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Not 5 Avskrivningar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Immateriella anläggningar -2,0 -2,1 -2,0 -2,1 

Byggnader och anläggningar -185,1 -207,2 -57,0 -59,1 

Maskiner och inventarier -31,1 -29,8 -25,1 -23,2 

Finansiell leasing -52,2  -217,9 - 

SUMMA -270,5 -239,2 -302,0 -84,4 

 

Not 6 Jämförelsestörande poster            

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 25,5 31,0 12,9 31,0 

Intäkter från exploateringsverksamhet 41,3 37,0 41,3 37,0 

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar 0,4 7,3 0,4 6,5 

SUMMA 67,2 75,4 54,6 74,5 

 

Not 7 Skatteintäkter      

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Preliminär kommunalskatt 2 013,9 1 995,9 2 013,9 1 995,9 

Preliminär slutavräkning innevarande år 49,0 -10,3 49,0 -10,3 

Slutavräkningsdifferens föregående år 7,0 -30,4 7,0 -30,4 

SUMMA 2 069,9 1 955,3 2 069,9 1 955,3 

 

Not 8 Generella statsbidrag och utjämning     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Inkomstutjämningsbidrag 332,4 317,7 332,4 317,7 

Kommunal fastighetsavgift 95,1 89,6 95,1 89,6 

Bidrag för LSS-utjämning -4,3 -6,2 -4,3 -6,2 

Kostnadsutjämningsbidrag -0,6 -16,9 -0,6 -16,9 

Regleringsbidrag 127,5 43,5 127,5 43,5 

Övriga bidrag 25,3 86,9 25,3 86,9 

SUMMA 575,3 514,6 575,3 514,6 
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Not 9 Finansiella intäkter      

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Utdelningar på aktier och andelar 1,2 2,6 4,8 6,8 

Ränteintäkter 3,1 0,3 3,1 0,3 

Övriga finansiella intäkter 2,0 2,1 10,6 9,4 

SUMMA 6,3 5,0 18,5 16,5 

 

Not 10 Finansiella kostnader     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Räntor på långfristiga skulder -35,7 -49,0 -36,8 -4,4 

Ränta på pensionsavsättningar -0,4 -0,6 -0,4 -0,6 

Övriga finansiella kostnader -10,8 -0,5 -0,4 -0,5 

SUMMA -46,9 -50,1 -37,6 -5,5 

 

Not 11 Finansiella, jämförelsestörande 
poster 

    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Orealiserade vinster vid värdering av finansiella     

omsättningstillgångar till verkligt värde 32,3 10,5 32,3 10,5 

SUMMA 32,3 10,5 32,3 10,5 
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Not 12 Immateriella anläggningstillgångar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar     

Ingående anskaffningsvärde 2,1 2,1 2,1 2,1 

Inköp - - - - 

Utgående anskaffningsvärde 2,1 2,1 2,1 2,1 

     

Ingående ack. avskrivningar -0,9 -0,5 -0,9 -0,5 

Årets avskrivningar -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Utgående ack. avskrivningar -1,4 -0,9 -1,4 -0,9 

     

Utgående redovisat värde 0,7 1,2 0,7 1,2 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 2,8 3,8 2,8 3,8 

     

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar     

Ingående anskaffningsvärde 7,9 7,9 7,9 7,9 

Inköp - - 1,7 - 

Utgående anskaffningsvärde 7,9 7,9 9,6 7,9 

     

Ingående ack. Avskrivningar -3,1 -1,5 -3,1 -1,5 

Årets avskrivningar -1,6 -1,7 -1,6 -1,7 

Utgående ack. avskrivningar -4,8 -3,1 -4,8 -3,1 

     

Utgående redovisat värde 3,1 4,8 4,8 4,8 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 4,0 3,8 4,0 3,8 

     

Immateriella tillgångar     

Redovisat värde vid årets början 10,0 10,0 10,0 10,0 

Årets investeringar 1,7 - 1,7 - 

Årets avskrivningar -6,1 -4,1 -6,1 -4,1 

Redovisat värde vid årets slut 5,6 5,9 5,6 5,9 

     

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.     
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Not 13 Mark, byggnader, tekniska anläggningar   

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Markreserv och tomtmark     

Redovisat värde vid årets början 485,7 481,5 194,6 194,6 

Investeringar - 4,3 0,0 0,0 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

- -0,1 - - 

Redovisat värde vid årets slut 485,7 485,7 194,6 194,6 

     

Verksamhetsfastighet     

Redovisat värde vid årets början 2 948,4 2 973,5 161,6 167,7 

Investeringar 470,8 5,4 4,8 1,8 

Omklassificeringar m.m. 2,4 138,8 0,0 5,3 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

-0,6 -13,1 -0,6 -8,8 

Avskrivningar -133,3 -156,2 -9,2 -4,5 

Försäljningar -0,1 - - - 

Redovisat värde vid årets slut 3 287,6 2 948,4 156,6 161,6 

     

VA-anläggningar     

Redovisat värde vid årets början 741,9 577,1 741,9 577,1 

Investeringar 38,5 1,7 38,5 1,7 

Omklassificeringar m.m. -0,1 185,1 -0,1 185,1 

Avskrivningar -24,1 -22,0 -24,1 -22,0 

Redovisat värde vid årets slut 756,3 741,9 756,3 741,9 

     

Publika fastigheter     

Redovisat värde vid årets början 572,1 518,4 572,1 518,4 

Investeringar 26,0 3,5 26,0 3,5 

Omklassificeringar m.m. 1029,5 69,9 2032,6 69,9 

Avskrivningar -239,6 -19,7 -239,6 -19,7 

Redovisat värde vid årets slut 1 388,0 572,1 2 391,2 572,1 
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Fortsättning av Not 13 Mark, byggnader, tekniska anläggningar   

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Fastigheter för annan verksamhet     

Redovisat värde vid årets början 2,4 2,6 2,4 2,6 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

- - - - 

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Redovisat värde vid årets slut 2,2 2,4 2,2 2,4 

     

Övriga fastigheter     

Redovisat värde vid årets början 2,2 3,1 2,2 3,1 

Omklassificeringar m.m. - - - - 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

- -0,9 - -0,9 

Redovisat värde vid årets slut 2,2 2,2 2,2 2,2 

     

Pågående exploatering     

Redovisat värde vid årets början 92,0 72,9 92,0 72,9 

Investeringar 11,1 19,1 11,1 19,1 

Omklassificeringar m.m. 4,4 0,0 4,4 0,0 

Redovisat värde vid årets slut 107,4 92,0 107,4 92,0 

     

Pågående ny, till och ombyggnad     

Redovisat värde vid årets början 969,5 754,5 84,6 159,1 

Investeringar 288,5 650,4 65,6 212,4 

Omklassificeringar m.m. -427,5 -433,4 -1,6 -284,9 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

- -2,0 - -2,0 

Redovisat värde vid årets slut 830,4 969,5 148,5 84,6 

     

Utgående redovisat värde 6859,9 5 814,3 3 759,1 1 851,4 

     

Därav finansiell leasing 810,7 - 1 813,9 - 

     

Avskrivningstider (genomsnittliga) 19,5 24,6 18,6 29,4 
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Not 14 Maskiner och inventarier     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Ingående anskaffningsvärde 347,0 307,7 229,1 192,6 

Inköp 37,2 13,0 35,3 10,2 

Försäljningar -0,3 0,0 - - 

Utrangeringar  -4,6 -0,1 -4,6 -0,1 

Överföringar 3,4 26,3 0,4 26,3 

Utgående anskaffningsvärde 382,6 347,0 260,2 229,1 

     

Ingående avskrivningar -220,3 -189,6 -120,1 -95,9 

Försäljningar 0,2 0,0 0,0 0,0 

Utrangeringar  3,9 0,0 3,9 0,0 

Årets avskrivningar -30,8 -30,8 -26,1 -24,2 

Utgående ack. avskrivningar -247,0 -220,3 -142,4 -120,1 

     

Utgående redovisat värde 135,6 126,7 117,8 109,0 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 5,3 5,1 5,4 5,5 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.     

 

Not 15 Aktier, andelar och bostadsrätter     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Koncernföretag     

AB Ängelholmshem   612,6 612,6 

Ängelholms Flygplats Holding AB   2,8 6,5 

Stadshuset AB   0,2 0,2 

Summa koncernföretag   615,6 619,3 
     

Övriga innehav     

Sydvatten AB 26,0 26,0 26,0 26,0 

Arenabolaget i Ängelholm AB 9,6 9,6 9,6 9,6 

NV Skånes Renhållnings AB (NSR) 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ängelholms Näringsliv AB 0,1 0,1 0,1 0,1 

Komuninvest ek förening 6,4 6,4 6,4 6,4 

Bostadsrätter 3,3 4,5 3,2 4,4 

Summa övriga innehav 46,3 47,5 46,2 47,4 

SUMMA 46,3 47,5 661,8 666,7 
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Not 16 Långfristiga fordringar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Utlåning till koncernbolag   439,3 439,3 

Aktieindexobligation 26,5 26,5 26,5 26,5 

Övrig långfristig fordran 38,0 20,8 - - 

SUMMA 64,5 47,3 465,9 465,9 

 

Not 17 Bidrag till statlig infrastruktur     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Bidrag till pågatågsstation Barkåkra 24,4 25,6 24,4 25,6 

SUMMA 24,4 25,6 24,4 25,6 

     

Bidrag till statlig infrastruktur avseende Pågatågsstation i Barkåkra. Löses upp på 25 år med årliga enhetliga belopp. 

 

Not 18 Förråd m.m.     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Förråd Ängelholmshem-kc 1,2 1,7 - - 

Lager skyddsutrustning 1,5 3,0 1,5 3,0 

Intraprenad förråd 2,2 1,6 2,2 1,6 

Tomter till försäljning 13,7 15,1 13,7 15,1 

SUMMA 18,6 21,4 17,4 19,7 

 

Not 19 Kortfristiga fordringar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Kundfordringar 27,6 52,6 25,9 29,4 

Fordringar hos staten 38,2 33,7 12,7 32,8 

Mervärdesskatt 26,1 32,6 26,1 32,6 

Övriga fordringar 85,9 124,2 116,2 117,3 

Förutbetalda kostnader 103,0 99,4 92,4 94,3 

Upplupna intäkter 125,1 20,2 115,1 13,9 

varav fastighetsavgift/skatteintäkter 102,1 9,0 102,1 9,0 

SUMMA 405,9 362,7 388,5 329,4 
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Not 20 Kortfristiga placeringar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Aktie- och obligationsfonder     

SHB Depå 59,7 46,2 59,7 46,2 

DNB Depå 22,6 16,3 22,6 16,3 

SPP Obligationsfond 10,4 10,5 10,4 10,5 

SPP Grön Obligationsfond 10,6 10,6 10,6 10,6 

SPP Sverige Plus 48,5 35,8 48,5 35,8 

SUMMA 151,7 119,4 151,7 119,4 

 

Not 21 Kassa och bank     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Bank, koncernkonto 172,6 185,9 172,6 185,9 

Bank, koncernkonto, pensionsmedel 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bank, koncernkonto, bolagens behållning 271,9 150,2 - - 

SUMMA 444,6 336,1 172,7 185,9 

 

Not 22 - Förändring eget kapital      

mnkr 
Årets 

resultat 

Resultat-
utjämnings-

reserv 

Övrigt eget 
kapital 

Summa eget 
kapital 

Utgående balans enligt 2021 års årsredovisning 129,5 73,4 1 882,9 2 085,8 

Justeringar ändrade redovisningsprinciper      0,0 

Dispositioner föregående års resultat -129,5   129,5 0,0 

Årets resultat 198,3 100,0 -100,0 198,3 

Belopp vid årets utgång 198,3 173,4 1 912,4 2 284,0 
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Not 23 Eget kapital     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 2 059,9 1 916,4 2 085,8 1 956,3 

Årets resultat 225,4 133,9 198,3 129,5 

Justeringar i eget kapital 4,0 9,6 -0,1 - 

Utgående eget kapital 2 289,3 2 059,9 2 284,0 2 085,8 

     

därav Resultatutjämningsreserv   173,4 73,4 

därav Övrigt eget kapital   2 110,6 2 012,4 

     

Avstämning mot kommunallagens balanskrav     

Ingående resultat att återställa   0,0 0,0 

Årets resultat enligt resultaträkningen   199,5 129,5 

Reducering av samtliga realisationsvinster   -14,0 -12,6 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper   -32,3 -10,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar     153,2 106,4 

     

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   -100,0 -56,9 

Årets balanskravsresultat     53,2 49,5 

     

Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde istället för som tidigare till 

anskaffningsvärde.  

Under 2021 uppgår orealiserade vinster till totalt 32,3 mnkr, vilket har redovisats som finansiell intäkt och 

påverkar årets resultat.  

 

Not 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 31,0 32,9 31,00 32,90 

Årets utbetalningar -1,6 -1,4 -1,6 -1,4 

Ränte - och basbeloppsuppräkning 0,4 0,4 0,4 0,4 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 0,9 - 0,9 - 

Övrig post -0,1 -0,9 -0,1 -0,9 

SUMMA 30,6 31,0 30,6 31,0 
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Not 25 Långfristiga skulder     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 89,2 44,1 89,2 44,1 

Nya investeringsbidrag under året 9,1 46,2 9,1 46,2 

Reultatförda investeringsbidrag 1,4 -1,2 1,4 -1,2 

Summa förutbetalda investeringsbidrag 99,6 89,2 99,6 89,2 

Återstående antal år (vägt snitt) 19,4 35,4 19,4 35,4 

     

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde 84,3 74,6 84,3 74,6 

Nya anslutningsavgifter under året 15,4 11,8 15,4 11,8 

Resultatförda avgifter -2,3 -2,1 -2,3 -2,1 

Summa förutbetalda anslutningsavgifter 97,4 84,3 97,4 84,3 

Återstående antal år (vägt snitt) 42,9 41,3 42,9 41,3 

     

Förutbetalda gatukostnadsersättningar, ingående värde 2,5 2,5 2,5 2,5 

Nya gatukostnadsersättningar under året - - - - 

Resultatförda gatukostnadsersättningar - - - - 

Summa förutbetalda gatukostnadsersättningar 2,5 2,5 2,5 2,5 

Summa förutbetalda intäkter 199,5 175,9 199,5 175,9 

     

Långfristiga lån, kommunen 815,0 840,0 815,0 840,0 

Långfristig leasingskuld 810,7 - 1 813,9 - 

Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem 3 195,4 2 973,0   

Summa långfristiga lån 4 821,1 3 813,0 2 628,9 840,0 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 5 020,6 3 989,0 2 828,4 1 015,9 

     

Förfallotid på upplåning     

Andel som förfaller inom 1 år (%) 20,5 31,8 21,0 21,6 

Andel lån på mellan 0-2 år (%) 48,2 51,5 49,3 49,8 

Andel lån på 2 år och uppåt (%) 51,3 48,5 50,1 50,2 

Genomsnittlig återstående löptid (år) 3,3 3,8 2,0 1,9 

     

Övriga uppgifter kring låneskuld     

Genomsnittsränta inkl. ränteswappar (%) 2,2 1,9 0,4 0,5 

Ränteförändring +/- 1% (mnkr) 50,2 39,9 28,3 10,2 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktförs linjärt under den period över vilken de 

tillgångar som finansierat med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av. 
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Not 26 Leasing   

Mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2021 

Operationell leasing   

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:   

Inom 1 år 13,3 12,2 

Senare än 1 år men inom 5 år 8,4 8,4 

Senare än 5 år 0,0 0,0 

SUMMA 21,7 20,6 

   

Finansiell leasing lokaler och fast egendom     

   

Totala minimileaseavgifter 871,7 1 874,8 

Framtida finansiella kostnader -60,9 -60,9 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 810,7 1 813,9 

   

 

 

Not 27 Kortfristiga skulder      

Mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Leverantörsskulder 233,5 238,6 186,8 205,1 

Personalens skatter 27,6 28,2 25,1 28,2 

Arbetsgivaravgifter 38,2 38,1 38,2 38,1 

Övriga kortfristiga skulder 36,2 26,9 0,9 0,9 

Upplupna kostnader 332,3 344,5 325,0 344,9 

därav upplupna löner 15,0 18,6 14,6 18,6 

därav semesterlöneskuld 84,6 78,7 80,3 78,7 

därav sociala avgifter 32,6 34,1 31,1 34,1 

därav pensioner,avgiftsbestämd del -6,1 0,9 -6,2 0,9 

därav löneskatt pensioner 11,6 11,8 11,3 11,8 

därav räntekostnader 5,6 2,1 2,0 2,1 

Förutbetalda intäkter 120,6 132,0 46,0 29,0 

därav förutbetalda VA-avgifter 7,2 2,8 7,2 2,8 

SUMMA 788,3 808,3 621,9 646,2 
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Not 28 Ansvarsförbindelse för pensioner och liknande förpliktelser   

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. 
löneskatt 

374,4 382,6 374,4 382,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,0 11,0 3,0 11,0 

Årets utbetalningar -27,2 -27,7 -27,2 -27,7 

Ändrat livslängdsantagande 11,6 - 11,6 - 

Övrig post 2,0 8,5 2,0 8,5 

Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998 363,8 374,4 363,8 374,4 

     

Övriga upplysningar om pensioner      

Antal visstidsförordnanden     

Politiker 2 2 2 2 

Tjänstemän 0 0 0 0 

     

Aktualiseringsgrad (%) 98,0 98,0 98,0 98,0 

     

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se not 1. 
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Not 29 Borgensåtagande      

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Koncernföretag     

AB Ängelholmslokaler   950,2 850,0 

AB Ängelholmshem   2 205,7 2 089,9 

Summa koncernföretag 0,0 0,0 3 155,9 2 939,9 

     

Ängelholms Flygplats AB 7,1 2,3 7,1 2,3 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 30,0 30,0 30,0 30,0 

Sydvatten 99,4 93,7 99,4 93,7 

Summa övriga företag 136,5 126,0 136,5 126,0 

     

Egna hem och småhus (förlustansvar)     

Föreningar     

Idrottsföreningar/anläggningar 27,3 37,0 27,3 37,0 

Övriga föreningar 0,2 0,4 0,2 0,4 

Summa föreningar 27,5 37,4 27,5 37,4 

Totalt övriga föreningar  164,0 163,4 164,0 163,4 

SUMMA 164,0 163,4 3 319,9 3 103,3 

     

Ängelholms kommun har i juni 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som 

per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 

respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

510 966,1 mnkr och totala tillgångar till 518 679,7 mnkr. Ängelholms kommuns andel av de totala förpliktelserna 

uppgick till 4 108,8 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 181,3 mnkr.  
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Not 30 Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Kostnader för räkenskapsrevision 1,2 1,1 0,3 0,3 

     

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 

årsredovisning. 

Den totala kostnaden för revision av kommunen uppgår till 0,3 mnkr och kostnaden för sakkunnigt biträde 

uppgår till 0,6 mnkr.  

 

Not 31 Justering för ej likviditetspåverkande poster  

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Avskrivningar 218,3 232,3 83,6 78,0 

Nedskrivningar 0,4 7,3 0,4 6,5 

Övriga ej likvitetspåverkande poster -38,3 -27,1 -31,05 -3,3 

SUMMA 180,4 212,5 53,0 81,2 

 

Not 32 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten 

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Utbetalning av avsättningar för pensioner 0,3 -1,8 0,3 -1,8 

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till 
infrastruktur) 

0,2 -0,6 -0,1 -0,1 

SUMMA 0,5 -2,4 0,3 -1,9 

 

Not 33 Poster som redovisas i annan sektion     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Realisationsresultat vid försäljning av 
anläggningstillgångar 

-6,6 -0,6 - - 
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Not 34 Upplysning om upprättad särredovisning 

Särredovisning har upprättats för VA-verksamheten i kommunen enligt lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

Särredovisning (Årsrapport Vatten och avlopp Ängelholms kommun) finns tillgänglig hos Ängelholms kommun, 

telefonnummer 0431-870 00 och på kommunens hemsida.  

 

Särskilda upplysningar koncern 2021, mnkr     

Bidrag, tillskott och utdelningar       

 Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning 

 Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna 

Ängelholms kommun      3,5 

 - AB Ängelholmshem     3,5  

 - AB Ängelholmslokaler       

 - AB Ängelholms fastighetsstruktur       

       

Kostnader, intäkter, räntor fordringar 
och skulder 

      

 Försäljning Borgen Lån 

 Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Ängelholms kommun 227,1 17,5  10,3 439,3  

 - AB NSR 0,2 0,9     

 - AB Ängelholm Stadshus       

 - AB Ängelholmshem 11,1 26,6 7,3    

 - AB Ängelholmslokaler 6,3 199,5 3,0   439,3 

 - AB Ängelholms fastighetsstruktur       
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4 Driftredovisning 

4.1 Driftredovisningens uppbyggnad  
Varje år bestämmer kommunledningen en tidplan för hur budgetprocessen ska genomföras. Ekonomichefen 

ansvarar för att lämna de anvisningar om förutsättningar och annat som behövs för att processen ska fungera. 

Med utgångspunkt i kommunens mål, föregående års resultat, befolkningsutveckling och andra 

förutsättningar samt det beräknade finansiella utrymmet förs en dialog mellan förtroendevalda och 

tjänstemän. Denna dialog ska starta i början av året före budgetåret och syfta till att fånga upp politiska 

prioriteringar, volym- och verksamhetsförändringar samt investeringsbehov. Efter denna dialog beslutar 

kommunfullmäktige, efter beredning i kommunstyrelsen, om budgetdirektiv. Budgetdirektivet ska innehålla 

ramar för nämndernas drift- och investeringsbudgetar och förslag till utvecklingsmål. 

På grundval av detta beslutar nämnderna om sina budgetar inklusive utvecklingsmål. Kommunstyrelsen 

upprättar senast i oktober ett slutligt förslag till budget som överlämnas för beslut till kommunfullmäktige.  

I kommunstyrelsens förslag till budget ska ingå förslag på kommunfullmäktiges mål, skattesats, övrig 

finansiering, eventuella uttag från resultatutjämningsreserv, drift- och investeringsbudgetar för varje nämnd, 

exploateringsbudget, förändrade taxor/avgifter, kvalitetsdeklarationer samt uppdrag till styrelse och nämnder. 

Kommunfullmäktige fastställer slutligen den totala budgeten för kommunen. 

För de skattefinansierade verksamheterna tilldelar kommunfullmäktige i sin driftbudget varje nämnd/styrelse 

ett nettoanslag, en budgetram. Budgetramen per nämnd/ styrelse utgör, om inte annat framgår av 

kommunfullmäktiges budget, anslagsbindningsnivån. Tilldelad budgetram är den yttre ramen inom vilken 

verksamheterna ska bedrivas. Nämndernas budget ska vara uppdelad på intäkter och kostnader per 

verksamhetsområde (verksamhetschef). 

Förändring i kapitalkostnader justeras normalt i respektive nämnds ram. Kommunfullmäktige kan dock 

besluta att bevilja investeringsmedel utan åtföljande kompensation för kapitalkostnader, i vilket fall nämnden 

ska rymma de ökade kostnaderna inom befintlig ram. 

Vatten- och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och dess kostnader ska över tid täckas av taxor och 

avgifter.  
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4.2 Internredovisningsprinciper  
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska 

relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det 

innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller externa poster, har 

driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och 

verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen. 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som kalkylmässigt simuleras i 

driftredovisningen är:  

Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. För de flesta anställda 

kalkyleras personalomkostnaderna schablonmässigt till 40,70 % av lönekostnaden. För förtroendevalda och 

uppdragstagare är motsvarande procentsats 31,42 %.  

Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och internränta. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell 

metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara 

värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,25 %. För 

information om avskrivningstider: se Redovisningsprinciper.  

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är 

följande:  

Hyreskostnader: Internhyran utgörs av fastighetsenhetens självkostnad.  

Lokalvård: Debitering sker av kommunens Lokalvårdsservice till självkostnad, beräknad på självkostnad per 

lokal.  

Måltider: Debitering sker av kommunens Måltidsservice till självkostnad, beräknad på portionspris.  

IT: Debitering sker för kommunövergripande IT-kostnader av kommunens Digitaliseringsenhet till 

självkostnad. Kostnaden fördelas utifrån antalet datorer.  

Telefoni: Debitering sker för kommunövergripande telefonikostnader av kommunens Digitaliseringsenhet till 

självkostnad. Kostnaden fördelas utifrån antalet telefoner.  

Även andra interna debiteringar sker men dessa uppgår inte till några betydande belopp. 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen personals 

timkostnader.  
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4.3 Budgetavvikelser, driftredovisning 
Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 24,2 mnkr. För den 

avgiftsfinansierade verksamheten uppgår det budgeterade resultatet till 2,7 mnkr. I tabellen nedan framgår 

kommunfullmäktiges budgetbeslut under året gällande driftbudgeten. 

Driftbudget    

mnkr 
Skatte-

finansierad 
verksamhet 

Avgifts-
finansierad 
verksamhet 

Summa 

Ursprungligt budgetbeslut (resultatnivå) KF 2020-11-23 37,3 2,7 40,0 

Ytterligare utgiftsbeslut under året    

Ytterligare avsättning för löneökningar KF 2021-02-22  -4,5   -4,5 

Vårjobb för unga KF 2021-02-22 -0,4  -0,4 

Stöd till besöksnäringen under pandemin KF 2021-04-26 -3,2   -3,2 

Merkostnader evakuering särskilt boende KF 2021-05-24 -0,9  -0,9 

Finansiering planprogram Fridhem KF 2021-06-21 -0,7   -0,7 

Extra stöd till föreningslivet KF 2021-06-21 -1,0  -1,0 

Finansiering av lönerevisionen 2021 KF 2021-06-21 -2,4   -2,4 

Ny resultatnivå 24,2 2,7 26,9 

Kommunens resultat uppgår till 198,3 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat 24,2 mnkr. Den positiva 

budgetavvikelsen är därmed 174,1 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till +28,5 mnkr medan de 

kommunövergripande posterna och finansförvaltningen har en positiv avvikelse om 145,6 mnkr. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och avlopp uppvisar ett överskott på 4,4 mnkr för året. 

Överskottet för vatten- och avloppsverksamheten ökar därmed skulden till abonnenterna avseende 

förutbetalda avgifter inom VA-verksamheten till 7,2 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer utförligt i en 

separat årsrapport.  
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Budgetavvikelser per styrelse/nämnd    

mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet    

Kommunstyrelse -202,1 -207,6 5,5 

Miljö- och tillståndsnämnden -12,9 -13,5 0,6 

Familje- och utbildningsnämnd -1 174,9 -1 193,4 18,5 

Nämnden för omsorg och stöd -845,9 -843,9 -2,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -105,2 -107,5 2,3 

Nämnden för kultur, idrott och fritid -136,6 -138,1 1,5 

Kommunfullmäktige -12,9 -14,6 1,7 

Överförmyndarnämnd -5,0 -5,4 0,4 

Summa -2 495,5 -2 524,0 28,5 

Kommunövergripande/finansiering 2 693,8 2 548,2 145,6 

Summa skattefinansierad verksamhet 198,3 24,2 174,1 

    

Avgiftsfinansierad verksamhet    

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 4,4 2,7 1,7 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 4,4 2,7 1,7 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 202,7 26,9 175,8 

 

Nedan redovisas budgetavvikelserna för Kommunfullmäktige samt kommunövergripande poster och 

finansförvaltning. Övriga budgetavvikelser finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Där framgår 

också respektive nämnds kostnader och intäkter. 

Kommunfullmäktige (+1,7 mnkr)  
Kommunfullmäktige har sammanlagt en positiv avvikelse mot budget om 1,7 mnkr. Huvudanledningen är att 

reserverade medel för nya lokaler inte behövt nyttjas fullt ut (+1,0 mnkr). Överskott finns också för lägre 

arvodeskostnader för kommunfullmäktiges ledamöter samt för vänortsbesök. Revisionen har ett överskott 

om 0,3 mnkr till följd av lägre kostnader för inköpta konsulttjänster. 

Kommunövergripande poster och finansiering (+145,6 mnkr)  
Kommunens skatter och generella statsbidrag uppgick till 2 619,9 mnkr för år 2021. Det är 72,6 mnkr högre 

än budgeterat och 150,0 mnkr högre än för 2020. Utfallet för skatteunderlaget är 72,0 mnkr högre än 

budgeterat och de generella statsbidragen är 0,6 mnkr högre än budgeterat.  

Orealiserade värdeförändringar för kommunens finansiella placeringar uppgår till 32,3 mnkr för kommunens 

pensionsmedel. Aktieutdelningen från Ängelholmshem blev 3,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. 
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Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 1,2 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. På 

grund av lägre investeringsgrad än budgeterat i kommunens olika verksamheter minskar intäkterna för 

internränta. Det ger en negativ budgetavvikelse om -0,7 mnkr. 

Försäljning av tomträtter och mark vid exploateringsområden har givit stora överskott. Huvuddelen av 

vinsterna är kopplade till Fridhem (30,7 mnkr) och Jordgubbsfältet i Munka-Ljungby (9,2 mnkr). Totalt 

uppgår överskotten till 45,0 mnkr. 

Kommunens pensionskostnader är sammanlagt 2,7 mnkr lägre än budgeterat. En positiv avvikelse mot 

budget finns också för förändringen av semesterlöneskulden om +2,6 mnkr. 

Ett överskott på 5,2 mnkr finns också för bidrag som varit reserverade för Ängelholms Flygplats AB. 

Däremot har en nedskrivning skett av värdet på kommunens ägande i Ängelholm Helsingborg Flygplats 

Holding AB. Ängelholms nedskrivningskostnad uppgår till 3,7 mnkr. Rivningskostnader för framförallt Pilen 

10 (gamla Intraprenad) belastar utfallet med sammanlagt -6,3 mnkr. Enligt nya 

redovisningsrekommendationer ska hyra av fastigheter ses som finansiell leasing. Det innebär en ökad 

nettokostnad för 2021 med 1,3 mnkr. 
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5 Investeringsredovisning 

5.1 Investeringsredovisningens uppbyggnad 

Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om en investeringsbudget för det kommande året och en plan för 

de två närmast påföljande åren. Efter årsbokslutet ska nämnd lämna förslag till kommunstyrelsen om 

ombudgetering av medel för projekt som inte avslutats. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om att 

revidera investeringsbudgeten för innevarande år. 

Anslagsbindningsnivå för investeringar är projekt, om inte annat anges i kommunfullmäktiges beslut. Mindre 

investeringar som sammantaget understiger 500 000 kr per projekt kan samlas under en post benämnd ”Min-

dre investeringar”. Dessa behöver alltså inte specificeras. Därigenom ökar nämndernas flexibilitet att hantera 

och prioritera oförutsedda investeringsbehov under löpande budgetår. Budgeterade mindre investeringar får 

högst uppgå till 3 000 000 kr per nämnd. 

Kommunfullmäktige kan i sitt budgetbeslut anvisa krav på starttillstånd (igångsättningsbeslut) för vissa större 

projekt. Ett sådant starttillstånd beslutas i så fall av kommunstyrelsen. För att ett föreslaget 

investeringsprojekt skall bli föremål för beslut i kommunfullmäktige måste preliminära förkalkyler av 

investeringsutgifter och driftkostnader upprättas av ansvarig nämnd. Dessa kalkyler ska åtföljas av en 

beskrivning av projektets innehåll, syfte och tidplan, samt av konsekvenserna för nämndens driftbudget.  

Nämnd/styrelse kan under löpande budgetår inom ramen för sin totala investeringsbudget omdisponera 

medel (upp till 1 000 000 kr från varje enskilt projekt) till annat befintligt projekt.  

5.2 Investerings- och exploateringsverksamhet 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår totalt till 248,3 mnkr. I tabellen nedan framgår kommunfullmäktiges 

budgetbeslut under året gällande investeringsbudgeten. 

Investeringsbudget    

mnkr 
Skatte-

finansierad 
verksamhet 

Avgifts-
finansierad 
verksamhet 

Summa 

Ursprungligt budgetbeslut KF 2020-11-23 104,4 70,0 174,4 

Beslut om ombudgetering från 2020 KF 2021-04-26 62,8 11,1 73,9 

Summa investeringsbudget 167,2 81,1 248,3 

Helårsutfallet för årets investeringar uppgår till 165,9 mnkr, vilket är 82,4 mnkr lägre än budgeterat. 

Avvikelsen mot budget för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 57,3 mnkr. För den 

avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten uppgår avvikelsen till 25,1 mnkr.  

Investeringsnivån för 2021 är lägre än för 2020. Både vad det gäller den skattefinansierade verksamheten och 

den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. De största investeringsutgifterna har under 2021 

varit i Inventarier och utrustning i grundskolan (16,4 mkr), Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm (13,2 mnkr), 

Asfalltsplan (12,4 mnkr) samt Kronotorpsområdets VA(11,5 mnkr). 
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Investeringar 
mnkr 

 
I tabellen redovisas investeringsnivå och budgetavvikelse för respektive nämnd. I verksamhetsberättelserna 

finns mer att läsa om varje nämnds investeringsredovisning. 

 Nettoinvestering per styrelse/nämnd 2021   

mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet    

Kommunstyrelsen 7,7 17,4 9,7 

Miljö- och tillståndsnämnden 0,4 0,4 0,0 

Familje- och utbildningsnämnd 22,1 22,4 0,3 

Nämnden för omsorg och stöd 1,1 4,1 3,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 64,2 101,2 37,0 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 14,4 21,7 7,3 

Summa skattefinansierad verksamhet 109,9 167,2 57,3 

    

Avgiftsfinansierad verksamhet    

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 56,0 81,1 25,1 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 56,0 81,1 25,1 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 165,9 248,3 82,4 

Exploateringsverksamheten omfattar utgifter om 24,4 mnkr och 49,4 mnkr i inkomster. Nettoinkomsterna 

uppgår således till 25,0 mnkr. Den budgeterade nettoinkomsten för 2021 var 8,9 mnkr.  

De budgeterade inkomsterna var 51,3 mnkr att jämföra med utfallet om 49,4 mnkr. Inkomsterna är 

11,0  mnkr högre än budgeterat i projektet för Fridhem men lägre i några andra projekt.  

De budgeterade utgifterna uppgår till 42,4 mnkr att jämföra med utfallet om 24,4 mnkr. Störst bidragande 

orsak till att utgifterna är lägre än budgeterat är att Planområdet Rönnebodavägen inte längre är aktuellt för 

exploatering (+7,0 mnkr). 
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Exploateringsredovisning    

mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Inkomster 49,4 51,3 -1,9 

Utgifter -24,4 -42,4 18,0 

Nettoinkomster 25,0 8,9 16,1 
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Investeringsprojekt över 10 mnkr i kommunen       

        

Färdigställda projekt under 2021        

 
Total 

budget 
Ackumulerat 

utfall tom 
2021-12-31 

Avvikelse Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Avvikelse 
 

Samhällhällsbyggnadsnämnden        

91958 - Klippanvägens ombyggnad 90,8 83,4 7,3 5,0 1,5 3,5  

        

        

Pågående projekt        

 
Total 

budget 
Ackumulerat 

utfall tom 
2021-12-31 

Beräknad 
totalutgift 

Beräknad 
avvikelse 

Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Avvikelse 

Samhällhällsbyggnadsnämnden        

90156 - Gång- och cykelbro vid 
Hembygdsparken 

12,1 4,4 12,1 0,1 2,2 4,0 -1,8 

90166 - Sibirientunneln 25,5 2,7 26,4 -0,9 1,7 1,6 0,0 

91945 - Ny vägförbindelse över Rönneå 85,0 1,6 85,0 0,0 2,4 1,6 0,8 

93502 - Kronotorpsområdet VA 22,5 25,1 26,4 -4,0 10,0 11,5 -1,5 

93630 - Errarpsvägen 18,1 0,3 18,2 -0,1 1,4 0,0 1,3 

93935 - Haradal VA 30,8 7,6 30,3 0,5 10,6 7,5 3,2 

93938 - Ahlefeltsgatan m.fl. 13,2 11,2 11,5 1,7 0,6 0,3 0,3 

93939 - Svedjegatan m.fl. 11,9 5,8 11,5 0,4 6,4 5,7 0,7 

99101 - S1-Ängelholmsvägen 26,0 0,1 25,5 0,5 0,5 0,1 0,4 

99102 - Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm 47,0 27,4 33,6 13,4 22,5 13,2 9,3 

99116 - Avloppsreningsverk 152,5 149,2 152,5 0,0 5,6 5,3 0,3 

99130 - Vattenverket tryckstegring m.m. 15,0 0,2 15,0 0,0 1,0 0,2 0,8 

99131 - Tryckledning Spannarp-Härninge 11,0 0,0 11,0 0,0 0,5 0,0 0,5 
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Investeringsprojekt över 50 mnkr i kommunala 
bolag, färdigställda projekt under 2021 

   

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall tom 

2021-12-31 
Avvikelse 

AB Ängelholmshem    

Nya Saftstationen etapp 1, Slakteriet 1 456,0 456,0 0,0 

    

AB Ängelholmslokaler    

    

 

 

Investeringsprojekt över 50 mnkr i kommunala 
bolag, pågående projekt 

   

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall tom 

2021-12-31 
Avvikelse 

AB Ängelholmshem    

Nya Saftstationen etapp 2, Rökeriet 1 332,0 292,0 40,0 

    

AB Ängelholmslokaler    

Nya Villanskolan 299,0 300,0 -1,0 

Tegelgårdens förskola 78,7 74,0 4,7 

Stadsbibliotektet 107,0 79,0 28,0 

Hjärnarp, idrottshall 61,3 13,1 48,2 

Åsbytorps vårdboende 136,0 1,4 134,6 

Kungshaga vårdboende  105,0 0,4 104,6 
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6 Revisionsberättelse 
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7 Verksamhetsberättelser 

7.1 Kommunstyrelsen 

Målredovisning 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

På grund av pandemin har Kundtjänst arbetat på distans mellan oktober 2020 och april 2021. Kontakt via 

besök har minskat samtidigt som telefonsamtal och digitala kanaler ökat. Kundnöjdheten ligger på en 

konstant hög nivå och det visar att verksamheten är flexibel att möta de förändrade behoven. Det pågår även 

ett kontinuerligt arbete med att förbättra e-tjänster för att invånarna enklare ska kunna genomföra sina 

ärenden. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Polisens trygghetsundersökning visar att kommunen går i en positiv riktning gällande hur trygga kommunens 

invånare känner sig. Mätningens övergripande ”problemindex” har sedan 2016 sjunkit från 1,63 till 1,38. Det 

pågår även ett arbete kring att förbereda kommunen för att arbeta under en höjd beredskap, det vill säga en 

krigsorganisation. Under året har cirka 15 högre chefer och delar av den politiska organisationen utbildats. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Det pågår ett stort arbete kring att bygga kommunens nya intranät som kommer hjälpa medarbetare att hitta 

rätt information enkelt och inom utvecklingsområdet Digital Identitet skapas en automatiserad hantering av 

konton och inloggning. Arbetet med att införa Microsoft 365 fortlöper enligt plan. 

Servicestöd har arbetat med att ta fram koncept kring automatisering genom att bland annat använda AI som 

förenklar kontering av fakturor. De har även arbetat med att förbättra e-tjänster och skapat integrationer som 

automatiskt flyttar information till rätt system. 

 Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier 

Arbetet med FINSAM, ett samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Region Skåne, fortgår 

för att skapa snabbare insatser och stödja personer till arbete och studier. Andra insatser är StepIN, Nästa 

steg, extratjänster, introduktionsanställningar, praktikplatser, höstjobb och vårjobb för ungdomar, 

språkorientering samt JagKan och Case Management. 

 Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor 

Under våren genomfördes två utbildningsinsatser kopplat till service och myndighetsutövning med över 100 

personer från kommunens olika verksamheter. Det har även gjorts 30 stycken djupintervjuer med kunder 

som varit i kontakt med bygglov, miljö- och planenheten som utmynnat i en åtgärdsplan för att förbättra 

tillgänglighet, bemötande och information i skrift. 
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 Kommunens befolkning ska öka 

Kommunens befolkning har under året ökat med 723 personer vilket motsvarar 1,7 %. De närmaste åren 

förväntas Ängelholm fortsatt ha en kraftig befolkningsökning till följd av att flera stora byggprojekt pågår. 

För att locka nya invånare till kommunen pågår flera kommunikationsinsatser för att marknadsföra projekt 

och kommunen som helhet. 

 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Genom JagKan får personer, som upplever eller har en diagnos på psykisk ohälsa, hjälp och coachning för att 

klara sina studier. Kommunen placerar även deltagare på Vejby IF:s loppis och en Second hand-affär för att 

arbetsträna. Förra årets lyckade projekt med Vårjobb och Höstjobb genomfördes även i år genom extra 

tillsatta kommunala och statliga medel. Totalt 28 ungdomar kunde erbjudas arbete. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

HR-enheten har under året genomfört en utbildning för chefer och medarbetare som arbetar med rekrytering. 

Hittills har cirka 70 personer genomgått utbildningen vilket kommer att hjälpa verksamheterna att anställa rätt 

personer. Utbildningen har även fokus på att skapa en bra upplevelse för alla sökande vilket är en viktig del i 

att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Arbetet med en ny kompetensplattform har avstannat på grund av att verksamheten vill förlänga arbetet så att 

verktyget får en stor bredd inom organisationen. Kommunen har rekryterat en ny HR-chef som kommer 

fortsätta arbetet med att förankra metod och arbetssätt innan arbetet med att införa kompetensplattformen 

fortsätter. 

Årets verksamhet 
Efter 1,5 år i stabsläge återgick kommunen till att hantera pandemins effekter i ordinarie linjeverksamhet. Det 

var i mars 2020 som krisledningsstab tillsattes med uppgift att bevaka läget för att snabbt kunna vidta 

nödvändiga åtgärder. Det är första gången som både Krisledningsnämnd, Krisledningsgrupp och stab varit 

aktiverade samtidigt och fram till september 2021 genomfördes 130 stabsorienteringar för att informera, 

diskutera och hantera aktuella frågor.  

Ängelholm gör det omöjliga möjligt 

Den nya visionen för Ängelholms kommun presenterades den 27 september. Omkring tusen engagerade 

ängelholmare har varit med och delat med sig av mängder av goda idéer om hur vi tillsammans kan skapa ett 

ännu bättre Ängelholm. Kopplat till visionen finns även en särskild fond där invånare kommer kunna söka 

ekonomiskt stöd för att prova en god idé. Därutöver kommer samt en särskild visionsdag, öppen för alla, att 

arrangeras i Ängelholm. 

Stora planer för Stationsområdet 

Stadshusprojektet har under 2021 genomfört en förstudie med syfte att klarlägga organisationens olika behov 

samt bedömningar utifrån såväl invånarnytta som verksamhetsnytta när det gäller vilka enheter eller 

funktioner som ska placeras i nytt stadshus. Behovsanalysen har också utrett hur invånare, föreningar, 

näringsliv och besökare kan bli en del av det nya stadshuset.  Utredningsarbetet har utförts i form av dialoger, 

enkäter, workshops och studiebesök. Resultatet av behovsanalysen kommer behandlas av styrgruppen under 

2022 och det nya stadshuset beräknas stå klart 2026. 
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Under april har en milstolpe nåtts för Stationsområdet när 153 lägenheter blev redo för inflyttning på Nya 

saftstationen. Förutom lägenheterna öppnades även ett LSS-boende samt 5 kommersiella lokaler. Den andra 

etappen av Saftstationen blir färdig i maj 2022 med ytterligare 117 lägenheter. Det finns även ett stort intresse 

att flytta till Munka Ljungby och samtliga 35 tomter reserverades när etapp tre av Jordgubbsfältet såldes via 

kommunens tomtkö. 

Tydligt och enkelt i kontakt med kommunen  

Genom att mäta kundnöjdheten i alla samtal och mail som kommer in till Kundtjänst i realtid kan vi se att vår 

kundnöjdhet är hög och i synnerhet säger kunderna att det finns ett stort engagemang att lösa frågorna. 

Mätningen används som underlag för förbättring i vårt systematiska kvalitetsarbete som sker genom coaching 

av kundtjänsthandläggare, både i det fysiska kundmötet och på telefon. För att stötta andra delar av 

organisationen har Kundtjänst har genomfört två workshops och coaching i bemötande för bygglovs- och 

miljöenheten. 

Förutom att erbjuda digitala tjänster är en snabb, korrekt och tillgänglig samhällsinformation ett viktigt 

kommunalt uppdrag. Kommunens webbplatser utvecklas ständigt och har tillsammans många besök per dag. 

Under 2021 har 252 nyheter publicerats på engelholm.se. Sociala medier är centrala för kommunens 

kommunikation med invånarna. Vid årsskiftet hade kommunens officiella Facebookkonto nått 7877 följare, 

en ökning med dryga 9 procent sedan fjolåret. 

Lyckade insatser får fler i arbete 

Flera av Vuxenutbildning och arbetsmarknads projekt har gett goda resultat. ESF-projektet JagKan, för 

personer med psykisk ohälsa har införts på Resurscenter och trots pandemin har 73 % av deltagarna i 

Finsamprojektet Nästa Steg gått vidare till arbete eller studier och arbetssättet kommer införas i ordinarie 

verksamhet. Av deltagarna i ESF-projektet StepIn är motsvarande siffra drygt 70 %.  

För att skapa bättre förutsättningar att komma in i samhället utökades undervisningstiden för Svenska för 

invandrare (SFI) från de lagstadgade 15 timmar/vecka till 20 timmar/vecka. För att skapa en bättre 

samordning och göra det enklare för individer långt från arbetsmarknaden har Ekonomiskt bistånd och 

Arbetsmarknadsenheten slagits ihop. 

Effektivare arbetssätt i kommunens verksamheter 

Servicestöd arbetar med att utveckla en ny digital arbetsplats med ett nytt smart intranät och införande av 

Microsoft 365. Resultatet kommer att bidra till effektivare arbetssätt, modernare och mer positiv arbetsmiljö 

samt utvecklat samarbete inom kommunens olika verksamheter. 

Digitaliseringsenheten har tagit fram koncept för automatisering och genomfört test i mindre skala på 

Ekonomi och kvalitet samt HR. Konceptet är nu redo att lanseras i hela kommunorganisationen under 2022. 

Det pågår även tester med sensorer i samarbete med Bjäre kraft. Redovisningsenheten arbetat mycket med 

digitalisering och effektivisering samt för att minska sårbarheten på enheten genom att fler kan 

arbetsuppgifterna. Under året har arbetet fortsatt för att ersätta blanketter med e-tjänster. Ekonomiskt bistånd 

arbetar med att koppla digitala ansökningar till verksamhetssystemen. Mindre administrativt arbete ger 

medarbetare mer tid att hitta rätt insatser för att stödja invånaren till att skaffa en egen försörjning. 

Det har även pågått flera insatser för att öka samarbetet med AB Ängelholmshem. IT-driften för bolaget har 

flyttat från extern driftpartner till Ängelholms kommun och upphandlingsenheten har tagit fram en process 
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för hur de ska arbeta gemensamt med upphandlingsfrågor. Avstämning sker regelbundet och i många fall kan 

både kommun och bolag samarbeta för att få fram gemensamma avtal. Det har även gjorts tester med 

gemensam kundservice och möjligheten att samköra växel och telefoni, men det fungerar i dagsläget inte 

optimalt. 

Ekonomisk analys 
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5,5 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen inklusive krisledningsnämnden (-1,6 mnkr) 

I avvikelsen ingår ett underskott om -2,5 mnkr eftersom den budgeterade effektiviseringsposten inte har 

fördelats ut till nämnderna. Anledningen till att det totala underskottet inte är högre är att medel för 

oförutsedda behov och evenemangsstöd inte har nyttjats fullt ut.  

Huvuduppdrag Lärande och familj (-1,4 mnkr)  

Det samlade resultatet år 2021 för Vuxenutbildning, Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd uppgår 

till -1,4 mnkr. 

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 7,0 mnkr på grund av statliga bidrag för yrkesvux. Pandemin 

har medfört att staten tidigare sänkte kommunernas medfinansieringen från 50 procent till 30 procent. I 

augusti fick verksamheten besked om att man slopade medfinansieringen helt år 2021. Det gjorde att det kom 

ytterligare tillskott av medel som inte budgeterats. Vuxenutbildningen har även sökt statliga medel för 

validering och Lärcentrum, vilket innebar ytterligare 1 mnkr i statsbidrag. 

I effekterna av pandemin har verksamheten haft en stor ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Budgetavvikelsen uppgår till -8,8 mnkr. Budgetunderskottet är i paritet med den långsiktiga åtgärdsplanen 

som beslutades under året. En rad åtgärder har genomförts under året såsom ESF-projektet StepIN, Finsam-

projektet Nästa steg och förstudien En väg in samt projektet för språkorientering. Detta med målsättning att 

korta tiden för självförsörjning. Andra åtgärder som genomförts är att nyanlända har kunnat påbörja sina SFI-

studier trots att de inte fått sitt fullständiga personnummer. Kartläggning av alla individer som uppbär 

ekonomiskt bistånd har även gjorts under året. Detta i syfte att hitta rätt form av insats för självförsörjning 

och att undvika ett långsiktigt beroende av ekonomiskt bistånd. 

Mindre överskott finns också för enheten Jobb Ängelholm. 

Kommunledning och Servicestöd (+8,5 mnkr)  

Kommunledning och Servicestöd har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Ett överskott finns om 

4,1 mnkr till följd av lägre kostnader för förvaltningstjänster som Ängelholmslokaler utför vid kommunens 

egna fastigheter. Mark- och exploateringsenheten har ett överskott om 2,3 mnkr till följd av förskjutning av 

kostnader i projekten för Kallbadhus och planprogram för Fridhem. Överskottet beror också på lägre 

kapitalkostnader om sammanlagt 1,9 mnkr. Något lägre kostnader än budgeterat till 

Räddningstjänstförbundet bidrar också till överskottet. 
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Investeringsredovisning 

Kommunstyrelsens investeringsnivå uppgår för 2021 till 7,7 mnkr, vilket är 9,7 mnkr lägre än budgeterat. 

Huvudanledningen är att medlen för Kommunövergripande digitalisering, IT-säkerhet och Allmän 

markreserv inte har förbrukats fullt ut. 

Kommunstyrelsen   

mnkr 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 333,6 345,4 

Verksamhetens kostnader -527,8 -547,5 

Verksamhetens nettokostnader -194,2 -202,1 

Budgetavvikelse 3,5 5,5 

Nettoinvesteringar 14,9 7,7 

Antal årsarbetare 176     183     

Framtid 
Flera oroande hackerattacker i omvärlden visar att den nya tekniken också innebär andra typer av risker och 

åtgärder för att göra organisationen mindre sårbar för dataintrång pågår. Förutom tekniska åtgärder arbetar 

kommunens medarbetare med att säkerhetsklassa information i samband med de överföringar till externa 

molntjänster som pågår. 

Upphandlingsenheten genomför tester av det digitala verktyget Decimalen som kommer kunna ge en bättre 

helhetsbild över inköpsprocessen. Genom att arbeta med så kallad spendanalys kan enheten underlätta 

hantering av leverantörer, minska andelen inköp utanför avtal, öka lokala inköp och enklare påverka 

inköpsbeteende.  
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7.2 Miljö och tillståndsnämnden 

Målredovising 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Nya e-tjänster har tillkommit under året för inrapportering av påträffad metangas och för köldmedier. För att 

underlätta för en smidigare support och utveckling har Miljöenheten skrivit avtal om samverkan med 

Karlskrona kommun kring e-tjänster och integration i ärendehanteringssystemet för alkoholärenden. 

 Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället 

Den nya planen för ekologisk hållbarhet har ett brett fokus och kommer rikta sig mot hela kommunen, 

inklusive medborgare, föreningar och företag. Naturskyddsförening, LRF med flera deltar i arbetet. Under 

året har det inte varit aktuellt att arbeta aktivt med medborgardialoger men miljöchef, tjänstemän och 

nämndens presidie har deltagit på möte med boende i Hillarp inför tillståndsprövning av bergtäkten. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

I december blev införandet av i Minut Miljö leveransgodkänt vilket innebär att fem e-tjänster som går direkt 

in diariehanteringssystemet Ecos nu är i drift. Ytterligare fem e-tjänster har valts ut, utifrån ärendemängd, och 

en beställning har gjorts för integration vilken kommer färdigställas under första delen av 2022. 

Andra effektiviseringsåtgärder har varit att införa fakturering direkt i ärendehanteringssystem för 

handläggning av alkohol- och tobaksärenden och arbeta för säker och effektiv e-arkivering. Avtal har 

upprättats med Miljöförvaltningen i Helsingborg kring juridiktjänster samt resursbrist eller jävsituation. 

 Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor 

Alla medarbetare har påbörjat en obligatorisk utbildningsinsats med fokus på service och 

myndighetsutövning. Alla medarbetare har deltagit i gruppcoaching och utbildning ledd av Kundtjänst om 

service och bemötande via telefon. Verksamheten deltar även i kommunens företagslots. 

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan 

Handlingsplan - Hållbar stadsdel stationsområdet 2019-2029 har godkänts och håller på att genomföras och 

verksamheten är nu delaktig i framtagandet av en plan för ekologisk hållbarhet. Det har även inletts en 

upphandlingssamverkan med Helsingborgs stad och tre hållbarhetsstrateger jobbar aktivt med att ställa och 

följa upp miljökrav i upphandlingar. 

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare har genomförts under året, även för elever på 

restaurangskolan i samband med dagtillsyn. 28 stycken kontrollköp av folköl och tobak har genomförts under 

året och vid åtta av dessa tillfällen släpptes köpet igenom. Aktiviteten Varannan vatten har inte genomförts 

under 2021 eftersom de tillställningar där verksamheten brukar delta har blivit inställda pandemin. 
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 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Vi har medarbetare som deltar i arbetsgrupper och projekt inom i Miljösamverkan Skåne. För att följa 

arbetsbelastningen genomförs en löpande veckoenkät som fångar verksamhetens mående vilket lyfts på 

enheternas APT. Inför 2022 utökas verksamheten med två tjänster för att möta ett ökat antal ärenden. 

Enheterna arbetar aktivt utifrån OSA-mål och har utvecklat rutiner för att minska risken att missa viktiga 

frågor i arbetsmiljöarbetet. 

Årets verksamhet 
2021 har präglats av Covid-19 med mycket distansarbete och anpassningar av tillsynen. Vår vanliga 

utåtriktade tillsynsverksamhet har behövt minskas till förmån för skrivbordstillsyn, vilken innebar en högre 

grad av granskning av inskickade handlingar istället för att regelrätta besök. 

Verksamheten har påbörjat ett arbete med att förbättra företagsklimatet genom utbildning med fokus på 

service och myndighetsutövning för alla medarbetare i syfte att fortsätta utveckla ett gott företagsklimat. 

Vidare har verksamheten haft gruppcoaching och utbildning ledd av Kundtjänst som handlade om service 

och bemötande via telefon. 

Vår trängseltillsyn stärker samhällets motståndskraft mot covid-19 

Trängseltillsynen har under hela 2021 varit en extra uppgift för verksamheten. Verksamhetens livsmedels- och 

alkoholinspektörer har varit viktiga personer för att stötta och vägleda restauranger och serveringar i de 

förändringar som restriktionerna inneburit. 

Vi växlar upp kommunens miljöinsatser med projektpengar 

Vårt arbete med att söka projektpengar har under 2021 permanentats genom att en miljöutvecklare har 

tillsvidareanställts. Liksom under föregående år har arbetet varit framgångsrikt och kommunen har under året 

blivit beviljade drygt 3 mnkr för olika projekt som naturvärdesinventering, arbete med vattenförvaltning och 

byggnation av gång- och cykelvägar. 

Ekonomisk analys 
Miljö- och tillståndsnämnden har en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Avvikelsen är till stor del 

pandemirelaterad i form av lägre kostnader för fortbildning, konferenser, personalaktiviteter och 

sammanträden. Efter beslut i kommunfullmäktige har avgifterna reducerats med 1,4 mnkr som ett stöd till 

besöksnäringen under coronapandemin. Med anledning av pandemin tillkom ett statligt bidrag med 0,5 mnkr 

för trängseltillsyn, men det medförde samtidigt att den ordinarie tillsynen fick senareläggas. 

Personalkostnaderna stod för merparten kostnaderna, 17,2 mnkr, vilket var 0,3 mnkr högre än budget. 

Nämnden har två investeringsanslag på sammanlagt 0,4 mnkr fördelade på Digitalisering och Stängsling 

jätteloka. 90 % av medlen var vid årets slut förbrukade. 
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Miljö- och tillståndsnämnden   

mnkr 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 7,2  8,7  

Verksamhetens kostnader -19,5  -21,6  

Verksamhetens nettokostnad -12,3  -12,9  

Budgetavvikelse 0,1  0,6  

Nettoinvesteringar 0,2  0,4  

Antal årsarbetare 24  27  

Framtid 
Vi räknar med att även stora delar av år 2022 kommer vara präglad av covid-19 och med olika anpassningar 

av verksamheten. På grund av de senaste två årens restriktioner går verksamheten även in med en 

tillsynsskuld som behöver betas av under det kommande året. Fokus på att förbättra företagsklimatet kommer 

även att fortsätta med olika aktiviteter och utbildningssatsningar under 2022. 
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7.3 Familje- och utbildningsnämnden 

Målredovisning 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Förskolor, skolor och fritidshem använder digitala system som stöd för lärande och kommunikation och 

vårdnadshavare får enkelt tillgång till viktiga nyckelfunktioner och information via sin mobil eller dator. 

Gymnasiet har e-tjänster för inackorderingsbidrag, resekort och resetillägg som nu börjat användas fullt ut i 

dess nya digitala form. Inom Barn- och Elevhälsa sker samtycke för vaccination digitalt och man erbjuder 

vårdnadshavare och elever att delta i digitala möten. Detta har ökat delaktigheten och möjliggjort för fler 

vårdnadshavare att kunna delta. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

Alla verksamheter arbetar aktivt med tryggheten hos verksamhetens barn och elever. Enkäter till 

vårdnadshavare visar att de är generellt trygga med förskolan och Skolinspektionens enkät visar att 

Ängelholm har något bättre resultat än riket i sin helhet när det gäller elevers trygghet i skolan. 

Arbetsmiljöronder genomförs på arbetsplatser med bedömning av psykosocialt klimat för både barn och 

vuxna. Trygghets- och säkerhetsvandringar genomförs också ute i verksamheterna. För att skapa trivsel och 

trygghet i alla årskurser har även antalet gemenskapsaktiviteter utökats.  

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

De digitala tjänster som i dagsläget finns har förenklat och effektiviserat arbetet för såväl vårdnadshavare som 

administratörer och rektorer. Inom gymnasiet har ny struktur för systemadministration som genom 

självlärande manualer ger elever och personal snabbare, bättre och effektivare stöd i sin digitala miljö. 

Individ- och familjeomsorgen erbjuder medborgarna att på ett enkelt sätt ansöka om hjälp och stöd och 

anmäla intresse för olika uppdrag. Chattfunktionerna, vilka implementerades 2020, har följts upp under året 

för utvärdering och vidare utveckling. Hemsidan Föräldrastöd är implementerad och aktiv för medborgare. 

 Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter 

Likvärdighetssatsningen är en levande del av alla rektorsområdenas systematiska kvalitetsarbete och skillnaden 

i genomsnittligt meritvärde mellan skolorna visar på en tydlig minskning under det gångna året. Skolorna 

fortsätter att stärka upp arbetet kring läs-, skriv och språkutveckling samt elevhälsokompetens. Dessutom har 

ett samarbete med Nationellt Centrum för Matematik (NCM) påbörjats i syfte att arbeta tillsammans med 

kompetensutveckling, för i första hand, förstelärare i matematik. 

 Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående 

Delaktighet upplevs i högre grad bland våra yngre elever än våra äldre men för att förbättra situationen har 

skolledning en självklar samtalspart hos elevkåren utifrån ett delaktighetsperspektiv. Vidare utbildas 

gymnasieambassadörer i bemötande och social interaktivitet, för att kunna vara med i 

marknadsföringsaktiviteter, men även skapa en god skolanda 
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Individ och familjeomsorgens brukarenkäter där upplevd delaktighet utvärderas visade att 75 % av klienterna 

angav att socialsekreterare inom IFO frågat efter deras synpunkter om hur den egna situationen skulle kunna 

förändras. Ytterligare insatser kring området kommer att följas upp under 2022. 

 Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor 

Flera nationella program omfattar kursen Ung Företagsamhet vilken ger eleverna möjlighet att starta egna 

företag under kontrollerade former. Arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv har påbörjat flera 

utvecklingsprocesser vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt god utveckling. 

 Kommunens befolkning ska öka. 

Ett framgångsrikt arbete i linje med de antagna nämndmålen leder sammantaget till en kommun som blir 

attraktiv för både medborgare och besökare. 

 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Ett sätt att öka integrationen är att öka andelen barn 1-5 år som är inskrivna i förskolan. I dagsläget är 90 % 

av kommunens barn inskrivna i förskola och för 5-åringar är siffran 98 %. I syfte att stärka likvärdigheten 

införs 2022 en socioekonomisk resursfördelning inom förskoleverksamheten enligt liknande modell som 

funnits inom grundskolan sedan 2019. 

Gymnasiet bedriver ett projekt med Skolverket i Samverkan Bästa Skola för att öka genomströmningen för 

elever på Introduktionsprogrammen. Gemensamma undervisningsmoment samplaneras med de nationella 

programmen och det genomförs även praktikbesök. Det positiva arbetet med Aktivitet förebygger har varit 

på sparlåga på grund av pandemin, vilket vi bedömer har försvårat delar av integrationen. Verksamheten 

kommer återgå till det normala så fort som det är möjligt. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Under året har lärare i förskoleklass erbjudits möjlighet att kompetensutveckla sig inom språk- och 

matematikundervisning och ett flertal medarbetare studerar på universitet eller högskola för att öka den 

specialpedagogiska kompetensen. Inom verksamhetsområdet finns en hög behörighet och många sökande till 

våra tjänster, även inom svårrekryterade områden. 

Utbildningsverksamheterna arbetar tillsammans med HR och arbetstagarföreträdare med HÖK-avtal. 

Skolornas mottagande av lärarkandidater bidrar till möjligheter som framtida anställda i kommunen. Inom 

gymnasiet anpassas utbildningarna, inom Skolverkets ramar, för att möta det behov som finns i en framtida 

arbetsmarknad. 

Verksamheterna arbetar aktivt med kompetensutveckling för att stärka kompetensförsörjningen inom aktuella 

ansvarsområden. Detta gäller bland annat utbildning i Anknytning och trauma, utbildningar inom ramen för 

projekt SPSM tillgängliga lärmiljöer samt utbildningar inom psykiatrisatsningen. 
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Årets verksamhet 
Samarbetet inom Familje- och utbildningsnämndens verksamheter bygger på ett agilt arbetssätt och skapar 

förutsättningar som i förlängningen gynnar och förenklar för den enskilde individen. Med samlad och bred 

kompetens verkar vi tillsammans för att kunna erbjuda kvalitetseffektiva insatser och tjänster med individen i 

centrum. 

Kvalitetseffektiva verksamheter 

I tider av utsatthet och osäkerhet som 2021 har präglats av har Familje- och utbildningsnämndens 

verksamheter upplevt ett ökat tryck och efterfrågan av stöd och service från medborgarna. Individ- och 

familjeomsorgens satsning på ett gemensamt Resursteam har resulterat i lägre kostnader för externa 

placeringar och att vi i dagsläget inte behöver köpa in någon extern öppenvård. Detta betyder ökad 

tillgänglighet för våra medborgare och samtidigt en mycket god ekonomisk hushållning. 

Likvärdighetssatsningen är en levande del av skolornas systematiska kvalitetsarbete och i detta har 

grundskolorna fortsatt att stärka upp arbetet kring läs-, skriv och språkutveckling samt utveckling av 

matematikundervisning och elevhälsokompetens. För att denna långsiktiga satsning ska befästas och få stort 

kvalitativt genomslag sker utvecklingsarbetet i nära samverkan med Nationellt centrum för matematik, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. För att fånga upp barn och elevers behov med en 

samlad kompetens har vi utvecklat barn- och elevhälsoteam och i medverkar även medarbetare från 

socialtjänsten kontinuerligt. 

Resultat och kunskapsutveckling i fokus 

Den positiva trenden under året avseende kunskapsutvecklingen i våra grundskolor ser vi i ökad likvärdighet 

mellan skolorna. Skillnaden i meritpoäng mellan skolorna minskade nämligen betydligt under år 2021 och det 

är ett värde som betraktas som en av flera indikatorer på hur likvärdiga skolorna är i kommunen. Detta 

resultat nåddes, bland annat eftersom pojkarna generellt i kommunen och även specifikt på den skola som år 

2020 hade de största utmaningarna när det gällde betygsresultaten, presterat på en högre nivå under 2021. 

På grund av pandemin har skolverksamheten större frånvaro än normalt, en del undervisning har under 

perioder genomförts som fjärr- eller distansundervisning och med hög personalomsättning. Detta har 

medfört att flickornas resultat har sjunkit jämfört med tidigare år, vilket verksamheten uppmärksammat och 

fördjupar sig kring.  

En skola för framtiden 

Inom gymnasieskolan har elevantalet ökat vilket bland annat har lett till utökat antal klasser inom Ekonomi- 

samt Samhällsvetenskapsprogrammet. Utöver detta har även skolans Förstärkta program, i vilket elever med 

behov av extra stöd under sin gymnasieutbildning går, rönt stor uppmärksamhet och snabbt fått ett stort antal 

elever. I programmet har bland annat en handfull elever utan tidigare sysselsättning påbörjat gymnasiestudier 

för framtida möjligheter till arbete och sysselsättning. 

Byggnationerna av Villanskolan F-6 har slutförts under hösten år 2021 och skolan har därefter inretts som en 

modern skola med kunskap och utveckling i fokus. En invigning av denna kommer att ske under våren år 

2022. 
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Ekonomisk analys 
Familje-och utbildningsnämndens samlade verksamheter redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande 

+18,6 mnkr. Det budgetmässiga överskottet har succesivt förstärkts under året och kan framförallt kopplas 

till verksamhetsområde förskola och grundskola samt den övergripande verksamheten. Förklaringen till det 

goda resultatet går att finna i flera samverkande faktorer. Grunden lades redan under år 2020 då familje- och 

utbildningsnämnden fick i uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan för en budget i balans och ett intensivt 

arbete påbörjades för bättre kostnadskontroll inom verksamhetsområdena. Detta arbete tillsammans med 

betydande riktade statsbidrag inom förskola och grundskola bidrar i stor utsträckning till det positiva 

resultatet år 2021. 

Den budgetmässigt största utmaningen har varit verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Trots en 

negativ budgetavvikelse på -13,6 mnkr börjar det medvetna arbetet med fokus på öppna insatser i närmiljön 

bära frukt. Detta kan bland annat ses i antalet externa placeringar som har minskat väsentligt under senare år. 

För nämndens övergripande verksamheter finns ett överskott som uppgår till +15,5 mnkr, vilket i huvudsak 

kan härledas till den reserv som är avsedd att täcka upp budgetmässiga underskott inom andra 

verksamhetsområden. Denna post har förstärkts under året med de ersättningar för sjuklönekostnader som 

huvuduppdraget erhållit (3,9 mnkr). 

Förskola och grundskola 

Verksamhetsområde förskola och grundskola visar en positiv budgetavvikelse på +13,7 mnkr. 

Det positiva resultatet kan till stora delar förklaras av att generösa statliga bidrag betalats ut för att möta den 

tuffa utmaning som Covid-19 pandemin medför. Statsbidrag från Skolverket har betalts ut med full 

kompensation för läxhjälp och lovskola. Verksamheten har också fått del av den så kallade Skolmiljarden. 

Bidraget är kopplat till pandemins effekter i syfte att säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till. 

Bland annat har studiestöd utanför ordinarie skoltid samt lovskolornas omfattning utökats. 

Statliga medel från Migrationsverket till elever i kommunen som är asylsökande har kunnat sökas i större 

omfattning än förväntat, +3,0 mnkr. 

Inom både grundskola och förskola har verksamheten under året påverkats av restriktioner som är kopplade 

till pandemin och som till exempel begränsat möjligheten att sätta in vikarier i den omfattning som varit 

önskvärt. Även tillsvidareanställningar har varit svåra att genomföra inom vissa rektorsområden, +5,2 mnkr. 

Budget för skolledning visar överskott på grund av vakanser delar av året, +1,5 mnkr. Föräldraavgifterna 

inom barnomsorgen samt den kontroll och efterdebitering som genomfördes i slutet av året har gett högre 

intäkter än budgeterat, +1,8 mnkr. 

I syfte att säkerställa medel för befolkningsökning budgeteras för en viss reserv. Delar av denna ligger kvar 

oförbrukade, +2,2 mnkr. 
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Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans avvikelse mot budget landar på totalt + 1,2 mnkr. Överskottet beror på högre 

interkommunala intäkter för gymnasiesärskolan, där antalet elever från andra kommuner har ökat jämfört 

med tidigare år, +2,0 mnkr. 

Underskott för Interkommunala ersättningar landade på -0,8 mnkr. Underskottet beror främst på ett ökat 

antal elever som väljer skolor och specifika program i närliggande kommuner, exempelvis 

Naturbruksprogrammen och Ridgymnasium som fortsatt är populära. 

Barn- och Elevhälsan 

Den positiva budgetavvikelsen för verksamhetsområdet slutar med +1,5 mnkr. Anledningen är vakanser vid 

rekryteringar, sjukskrivningar och föräldraledigheter som sammantaget har genererat överskottet. 

Individ- och familjeomsorgen 

För individ- och familjeomsorgen samt ensamkommande barn uppgår budgetavvikelsen till -13,6 mnkr. 

Trots ett pågående arbete under året med att fasa ut de konsulentledda familjehemmen till förmån för egna 

arvoderade finns en budgetavvikelse på -4,3 mnkr. Löpande arbete under året har varit att förbättra processen 

kring nyrekryteringar av familjehem men även att kvalitetssäkra stöd till blivande familjehem. Antalet 

konsulentledda familjehem har halverats i slutet av år 2021 i jämförelse med slutet av år 2020 vilket borgar för 

goda förutsättningar inför år 2022. 

Budgetavvikelsen avseende placeringar uppgick år 2019 till -10,0 mnkr och år 2020 till -4,0 mnkr. Strategin 

under året har varit att minimera externa placeringar och satsa på lösningar i egen regi i enlighet med den 

långsiktiga åtgärdsplanen. För att lyckas i detta arbete har det i första skedet krävts utökning av kompetens 

inom ramen för de öppna insatserna för att minimera kostnaderna för extern vård. Verksamheten har arbetat 

utifrån inriktningen att det endast är skyddsärenden som kan bli föremål för externa insatser. Trots att 

flertalet insatser har övergått till att ske i närmiljö kan det konstateras ett budgetunderskott för externa 

placeringar på - 1,6 mnkr och beror på volymökningar avseende ärenden samt ett fåtal skyddsplaceringar. 

Inom boendesamordningen finns ett budgetunderskott på -0,7 mnkr som avser reparationskostnader för 

förmedlingsbostäder. 

Verksamheten för ensamkommande barn visar en budgetavvikelse på -7,0 mnkr. Budgetavvikelsen på  

-6,0 mnkr beror på ett fortsatt insatsbehov men där statliga ersättningar har upphört. Det finns även 

omställningskostnader i form av lokalkostnader - 1,0 mnkr i samband med avveckling av HVB-hem. 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna för Familje- och utbildningsnämnden år 2021 uppgick till 22,1 mnkr. Det stora 

investeringsprojektet under året har varit Villanskolan som färdigställts och upprustats med inventarier. 

Investeringsbudgeten i övrigt omfattas av inventarieanskaffning till förskolor/skolor, inköp av datorer inom 

ramen för ”en dator per elev” samt olika digitaliseringsprojekt som sträcker sig över hela nämndens 

ansvarsområde. Utfallet för de samlade investeringsprojekten ligger i paritet med budget. 

 



 

93 

Familje- och utbildningsnämnd   

mnkr 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 266,0 274,2 

Verksamhetens kostnader -1 395,4 -1 449,1 

Verksamhetens nettokostnader -1 129,4 -1 174,9 

Budgetavvikelse 1,6 18,5 

Nettoinvesteringar 13,0 22,1 

Antal årsarbetare 1 279     1 294     

Framtid 
Under det senaste året har pandemin påverkat samhälle och individer på många olika vis. Den ökade sociala 

oron som syns skapar incitament för oss att utveckla vårt förebyggande och främjande arbete genom 

företrädesvis tidiga insatser. Behoven vi ser hos barn, unga och familjer möter vi i framtiden framgångsrikt 

tillsammans genom tidiga och gemensamma insatser. Under kommande år kommer därför ett särskilt fokus 

att läggas på utökning av resurser och insatser inom förskoleverksamheten, Barn- och elevhälsan samt 

Aktivitet förebygger. En prioritering i arbetet kommer att läggas på barn och ungas psykiska hälsa. 

För att möta det ökade antalet elever i kommunen planeras det för tre nya grundskolor i Munka Ljungby, 

Adolfsfält och Fridhem. Under år 2022 kommer dessutom Össjö skola att byggas ut med ytterligare klassrum. 

Inom de närmaste åren kommer även nya förskolor att byggas, både inom centralorten och i våra tätorter där 

Skälderviken, Strövelstorp, Tegelgården, Rebbelberga och Havsbaden (fristående förskola) står först på tur. 

Under läsåret 2022/2023 kommer Vård- och omsorgsprogrammet att starta inom gymnasieverksamheten och 

utöver detta kommer en fördjupad utredning kring Industriprogrammets framtida utformning att 

genomföras. Dessutom intensifieras kommunens gemensamma arbete med näringslivet kring Campus 

Ängelholm och etablering av högre utbildningar i Ängelholm. 

Under 2022 kommer ett beslut kring organisering, resursfördelning och uppdrag kring för Barn- och 

elevhälsan. 
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7.4 Nämnden för omsorg och stöd 

Målredovisning 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Under året har införandet av digitala signeringslistor och upphandling av digital inkontinensutredning 

slutförts. Projektet med läkemedelsrobotar har gett goda resultat och verksamheten har utökat antalet 

maskiner. Rutiner för hur videobedömning kan användas som komplement till besök har också tagits fram. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

För att förebygga och förhindra uppkomst av vårdskador har teamarbetet stärkts genom grupputveckling för 

samtliga professioner med hjälp av stimulansmedel från Stärkt äldreomsorg. Utifrån brukarundersökning 

framkom att det finns ett fåtal individer som inte upplever sig trygga i sina boenden. Individuella och 

anpassade insatser har genomförs. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Installationsprocessen för digitala lås och trygghetslarm har optimerats för att skapa effektiva och 

kvalitetssäkra flöden. Pandemin har försvårat för samverkan mellan verksamhetsområden, däribland 

förbättrade scheman och resursturer. Det finns digitala verktyg för att främja resurseffektiva lösningar som 

kommer att tillämpas i takt med minskade restriktioner. Samtidigt pågår arbete med att förbereda 

verksamheten för att få full effekt av systemen. 

 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Under hösten har 20 medarbetare inom Hälsa genomgått utbildning till språkombud. Under våren 2022 

kommer ytterligare utbildningsplatser att erbjudas. Språkombudens roll är att ge stöd i den vardagliga 

språkanvändningen på arbetsplatsen, såväl muntlig som skriftlig, vilket skapar förutsättningar för god 

kommunikation och språkutveckling på arbetsplatsen. 

Ett koncept för generationsöverskridande möten startade på nytt under 2021 på tre särskilda boenden i 

kommunen, Errarps ängar, Karlslund och Solhaga. 

 Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid 

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har arbetat med att anpassa boendeform efter 

behov för att säkra kvalitén men också effektivitet. Sista delen i konvertering av korttidsplatser genomfördes 

under våren genom att sex platser för kontinuerlig avlastning startade upp på Viktoriagården i Vejbystrand. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Huvuduppdrag Hälsa har påbörjat en kartläggning vad gäller behovet av framtida kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning. Kartläggningen skapar förutsättningar för att på ett mer strukturerat sätt erbjuda 

befintliga medarbetare kompetensutveckling och att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 
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Kompetensförsörjningsutvecklare har rekryterats och har som uppdrag att utveckla ett koncept för central 

rekrytering inför sommaren 2022. Genom Äldreomsorgslyftet ges medarbetare möjlighet att studera till 

undersköterska på betald arbetstid. 

 Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid 

Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter inom huvuduppdrag Hälsa. Vid samtliga nyanställningar erbjuds 

heltid och alla befintliga medarbetare har fått möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad. Verksamheterna 

arbetar parallellt med att minska andelen timvikarier och andelen delade turer. För att öka andelen med 

heltidstjänst ytterligare pågår utvecklingsarbete för att göra det än mer attraktivt att arbeta heltid. 

Årets verksamhet 
Pandemin har genomsyrat varje del av verksamheten under 2021 och där fokus under 2020 var att ställa om, 

har fokus under 2021 varit att etablera nya sätt att arbeta och att göra anpassning och flexibilitet till ett 

naturligt arbetssätt. Medarbetarnas enorma engagemang och förmåga att lära nytt har skapat förutsättningar 

för god vård och omsorg även under 2021. Ett väl genomfört förebyggande arbete har inneburit att 

smittspridningen i verksamheten har hållits på en låg nivå och de utbrott som förekommit har kunnat 

begränsas. En ytterligare framgångsfaktor har varit samarbetet dels internt mellan medarbetare, chefer och 

olika delar i organisationen, men också med andra vårdgivare i Region Skåne. 

Nya arbetssätt 

Covidteamet har varit en av flera åtgärder, och ett nytt sätt att arbeta, för att minska risken för smittspridning 

bland brukare inom hemtjänsten. Covidteamet består av undersköterskor som genomgått särskild utbildning 

och som under perioder enbart arbetat med brukare som varit covidsmittade, så kallad kohortvård. Ett annat 

exempel på nytt sätt att arbeta är samarbetet mellan kommunens sjuksköterskor och primärvården som lett 

till att drygt 150 personer har kunnat få sin vaccination i hemmet istället för på vårdcentralen. 

I slutet på 2020 startade en ny enhet - utvecklingsenheten. Enhetens uppdrag handlar främst om 

välfärdsteknik, kompetensförsörjning och systemförvaltning och syftet är att på ett strukturerat sätt, såväl 

strategiskt som operativt, stödja verksamheterna med omvärldsbevakning, breddinförande och förvaltning. 

Enheten har bland annat påbörjat arbetet med att utveckla konceptet för central rekrytering inför sommaren 

2022. 

I slutet på året lanserades levnadsberättelsen. Den ger var och en möjlighet att berätta sin livshistoria och om 

vanor och rutiner som är viktiga i vardagen, men också ger förutsättningar för en individuellt anpassad vård. 

Nu är Ängelholm en av de första kommunerna i Sverige med att lansera levnadsberättelse via e-tjänst. 

Ett samarbete mellan huvuduppdrag Hälsa och Lärande och familj har tagit form. Nya gränsöverskridande 

arbetssätt har hjälpt fler barn till en fungerande vardag. Samarbetet mellan barn och ungdom och särskolan 

har bland annat inneburit att personal från barn och ungdom med handledning från skolans lärare utfört 

undervisning enligt särskolans läroplan för att bättre möta individuella behov. 

Moderniserade boenden 

Många av kommunens särskilda boenden är omoderna och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och 

säkerhet. Arbetet med den omfattande renoveringsplanen fortgår och under 2021 flyttade personal och 
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boende ut från både Karlsgården och Kungshaga. Flyttarna gick till Attendos boende på Errarps Ängar och 

till Humanas nya boende Sommarsol i Vejbystrand. 

I november blev det också klart att Odalen Fastigheter kommer att bygga det nya boendet på Fridhem, vilket 

beräknas vara klart för inflyttning 2023. 

En ny gruppbostad för personer med funktionsvariationer på Saftstationen öppnade i april. Här finns sex 

tillgänglighetsanpassade lägenheter utrustade med egna kök, badrum och inglasad balkong. Här finns även 

gott om plats för att umgås, spela spel och kolla på film. 

Kvalitetssatsningar inom ramen för stärkt äldreomsorg 

Inom ramen för Stärkt äldreomsorg har teamarbetet stärkts för samtliga professioner. Syftet är att förebygga 

och förhindra uppkomst av vårdskador. Genom att hela teamet, undersköterskor, vårdbiträden 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chef träffas utanför arbetsplatsen och arbetar med riktiga 

case har teamarbetet förbättrats. 

En annan del av Stärkt äldreomsorg har nyttjats till att anlägga en Sinnenas trädgård i anslutning till 

Kvarnlidens demensboende som kommer att färdigställas helt under våren 2022. 

Ett koncept för generationsöverskridande möten startade på nytt under 2021 på tre särskilda boenden i 

kommunen, Errarps ängar, Karlslund och Solhaga. Syftet är att skapa en meningsfull vardag och öka den 

sociala samvaron, men satsningen bidrar också till ett ökat intresse för äldreomsorgen som attraktiv 

arbetsgivare. 

Kvalité och meningsfullhet 

I samarbete med huvuduppdrag Lärande och familjs medarbetare inom verksamhetsområde funktionsstöd 

utbildats i Case Management som syftar till att personer med allvarliga psykiska funktionshinder ska kunna 

leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Under våren öppnade enheten för kontinuerlig avlastning upp sex platser på Viktoriagården i Vejbystrand. 

Öppningen var den sista etappen i konverteringen av korttidsplatser som inleddes i början på 2020 och som 

inneburit att kön till särskilt boende minskat avsevärt. 

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har arbetat med "Rätt boendeform" vilket 

innebär att boendeform anpassas efter behov, framförallt för att säkra kvalitén men också effektivitet. 

Insatser har vidtagits på såväl enhets-, verksamhets- och på övergripande nivå kring den enskilde. Arbetssättet 

har fungerat väl och är nu etablerat. 

Välfärdsteknik och digitalisering 

Under året har breddinförandet av två välfärdstekniska lösningar, digitala signeringslistor och digital 

inkontinensutredning, genomförts eller påbörjats. Digitala signeringslistor ersätter det traditionella sättet att 

signera exempelvis läkemedelsordinationer på papperslistor. Det nya arbetssättet skapar bättre förutsättningar 

att följa upp ordinationer, leder till färre avvikelser och mindre administration för personalen. Digital 

inkontinensutredning är ett arbetssätt som ger ett bättre underlag för en mer individuell inkontinensvård och 

därmed förbättrad livskvalitet. Arbetssättet har också visat sig ge en kostnadsminskning för 

inkontinensmaterial. 
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Projektet med läkemedelsrobot, som möjliggör självständighet, har fortsatt under året. Under 2022 planeras 

för att utökning av antalet läkemedelsrobotar. 

Under sommaren arbetade verksamheten fram rutiner för hur videobedömning kan användas som 

komplement till bedömning som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut gör via telefon eller fysiska 

besök. Videobedömning som komplement till telefonsamtal förväntas ge högre kvalitet i bedömningar och en 

ökad trygghet för såväl invånare som personal. 

Medarbetarna – verksamhetens viktigaste resurs 

Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter inom huvuduppdrag Hälsa. Vid samtliga nyanställningar erbjuds 

heltid och alla befintliga medarbetare har fått möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad. Verksamheterna 

arbetar parallellt med att minska andelen timvikarier och andelen delade turer. För att öka andelen 

medarbetare med heltidstjänst ytterligare pågår utvecklingsarbete för att göra det än mer attraktivt att arbeta 

heltid. 

I ”Äldreomsorgslyftet” har drygt 50 vårdbiträden inom äldreomsorgen fått möjlighet att utbilda sig till 

undersköterskor på betald arbetstid. Syftet är att höja kompetensen och att stärka den långsiktiga 

kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. 

Rätt kunskap vid lyft och förflyttning är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Målsättningen är därför att all 

personal ska genomgå lyft- och förflyttningsutbildning och att kunskapen uppdateras vart tredje år. Under 

2021 har verksamheten stärkt upp med personalresurser och intensifierat utbildningstillfällen. 

Ekonomisk analys 
Nämnden för omsorg och stöds nettokostnad för 2021 uppgår till 845,9 mnkr, vilket innebär ett underskott 

om -2,0 mnkr mot tilldelad budgetram. 

Underskottet kan i sin helhet kopplas till merkostnader för Covid-19. Undantas dessa kostnader uppvisar 

nämnden en budget i balans med bred marginal. Kommunstyrelsen fattade i september 2021 beslut om en 

acceptans för nämndens merkostnader kopplade till Covid-19, det innebär att merkostnader till följd av 

Covid-19 ska beaktas i samband med bokslutet. 

Nämndens nettokostnad för pandemin 2021 uppgår till 11,8 mnkr. Den stora risken för smittspridning har 

krävt försiktighetsåtgärder och nya arbetssätt. Under normala förhållandena har verksamheterna ett flexibelt 

resursutnyttjande av personal men restriktionerna har inneburit att denna flexibilitet inte har kunnat tillämpas 

i samma utsträckning, vilket krävt mer personalresurser och drivit kostnader. Exempel på nya arbetssätt, som 

gett goda resultat i form av minskad smittspridning, är Covid-team och kohortvård. Det innebär kortfattat att 

brukare med Covid-19 har isolerats från andra brukare och vårdats av särskild personal som inte samtidigt 

arbetat med icke-smittade. De höga kostnaderna kan också förklaras av stora inköp av skyddsmaterial, såsom 

munskydd, förkläden och handsprit. 

Utöver en rad kostnadsdämpande åtgärder och försiktighetsåtgärder har också statsbidrag kompenserat för en 

del av merkostnaderna. En del av statsbidraget stärkt äldreomsorg används för att täcka merkostnader 

kopplade till Covid-19 under 2021. Dessutom har nämnden erhållit kompensation för merkostnader kopplade 

till Covid-19 avseende december 2020 av Socialstyrelsen. 
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Strävan mot en budget i balans har jämte utvecklingsarbete och pandemin genomsyrat även 2021 års arbete. I 

början på året genomfördes, med goda resultat, de sista åtgärderna i åtgärdsplanen för en budget i balans 

inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning. Även inom övriga verksamhetsområden 

har man arbetat med långsiktigt kostnadsdämpande åtgärder, exempelvis bemanningsplanering och övertid. 

Det nära samarbetet mellan de fyra olika verksamhetsområdena skapar förutsättningar för god, säker och mer 

resurseffektiv vård och omsorg. 

Centralt redovisar nämnden sammantaget ett positivt resultat om 26,1 mnkr. Den positiva avvikelsen är en 

följd av försiktighetsåtgärder, statsbidrag som reserveras för befintliga kvalitetssatsningar samt merkostnader 

och kompensationen för merkostnader för Covid-19 avseende december 2020. Den positiva avvikelsen har 

syftat till att dämpa de ekonomiska konsekvenser som Covid-19 inneburit. 

Särskilt boende redovisar för 2021 ett underskott om -15,9 mnkr varav 10,2 mnkr direkt kan relateras till 

merkostnader på grund av Covid-19. Resterande underskott kan i huvudsak förklaras av externa placeringar 

och svårigheter för verksamheten att anpassa bemanningsläget till normalläge efter lång tid med utökad 

bemanning under pandemin. Verksamhetsområdet har under året aktivt arbetat med andra åtgärder. En 

kontinuerlig översyn av scheman pågår på samtliga enheter för att optimera planering och minimera antalet 

timvikarier.  

Bo bra hemma redovisar för 2021 en total avvikelse mot budget om -6,6 mnkr varav 4,0 mnkr direkt kan 

kopplas till merkostnader för Covid-19. Resterande underskott kan härledas till bemanningssvårigheter vilket i 

sin tur genererat hög övertidsersättning. För att dämpa den negativa kostnadsutvecklingen har 

verksamhetsområdet arbetat med att minska andelen timvikarier, att förbättra planeringen genom en ökad 

brukartid och minskad kringtid samt att skapa en högre omställningsförmåga vid förändrade förhållanden, 

exempelvis när antalet timmar varierar kraftigt. 

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har under flera års tid haft negativa 

budgetavvikelser. 2021 redovisar verksamheten, trots volymökningar och tillkommande komplexa 

individärenden ett resultat om –3,3 mnkr, en förbättring mot föregående års underskott på -4,6 mnkr. Årets 

underskott kan i sin helhet kopplas till merkostnader för Covid-19. Under första kvartalet genomfördes de 

sista åtgärderna utifrån den politiskt antagna åtgärdsplanen som förväntas ha full effekt 2022. 

Verksamhetsområdet har arbetat aktivt för att reducera kostnaderna och nå en budget i balans för 2022. 

Åtgärderna har främst fokuserat på hemtagningar av externa brukare till bostäder enligt LSS. 

Uppdrag och stöd redovisar för 2021 en total avvikelse mot budget om -2,3 mnkr. Underskottet kan i sin 

helhet kopplas till merkostnader för Covid-19 och då främst till kommunens övergripande inköp av 

skyddsmaterial och lagerhyra. Under 2021 har uppdrag och stöd utöver Covid-19 haft flera ekonomiska 

utmaningar varför det övergripande vidtagits försiktighetsåtgärder. Utmaningarna består till största del av 

ökade volymer under sommaren samt att det fortsatt råder en svår rekryteringssituation avseende 

sjuksköterskor, i synnerhet under sommaren, vilket har lett till höga kostnader för bemanningspersonal och 

övertid.  
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Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna för år 2021 uppgår till 1,1 mnkr, vilket är 3,0 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen kan 

delvis kopplas till olika IT-projekt där kostnaderna är att betrakta som driftkostnader i form av årliga 

licenskostnader, snarare än investeringskostnader. Pandemin har dessutom inneburit svårigheter att verkställa 

planerade projekt. 

Nämnden för omsorg och stöd   

mnkr 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 333,8 343,0 

Verksamhetens kostnader -1 161,6 -1 188,9 

Verksamhetens nettokostnader -827,8 -845,9 

Budgetavvikelse -6,3 -2,0 

Nettoinvesteringar 3,5 1,1 

Antal årsarbetare 1066 1052 

Framtid 
Det pågår omfattande renoveringar och nybyggnation. Bland annat kommer det byggas ett nytt särskilt 

boende på Fridhem, en gruppbostad med inriktning mot LSS vid Stationsområdet, renovering av särskilt 

boende på Kungshaga och återuppbyggnad av särskilt boende på Åsbytorp. 

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och 

sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från 

patientens behov och förutsättningar och bygger bland annat på en god samverkan mellan vårdens olika 

huvudmän. Omställningen förväntas resultera i att en allt större del av vården bedrivs i hemmet, en utveckling 

som accelererat under pandemin och som vi ser effekter av i Ängelholms kommun. Belastningen ökar inom 

hemsjukvården och de insatser som ges blir mer avancerade.  

LSS-utredningen föreslår en ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. 

Förslaget innebär nya insatser, en översyn av assistansersättningen och förändring i ansvaret mellan stat och 

kommun. I dagsläget är det osäkert när den nya lagen i så fall träder i kraft. 

En statlig utredning föreslår att äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Förslaget innebär 

att äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, 

trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska på sikt vara 

undersköterska. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och 1 januari 2030. 

En statlig utredning föreslår en ny Socialtjänstlag. Socialtjänsten ska vara förebyggande och lättillgänglig, 

exempelvis ska vissa insatser kunna ges utan behovsprövning och uppföljning. Träder i kraft tidigast 1 januari 

2023.  
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7.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Målredovisning 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Tillsammans med Kundtjänst har stadsmiljö undersökt vilka frågor och på vilket sätt medborgarna vill ha 

kontakt med kommunen. Arbetetsättet kring felanmälningar har under året setts över för att medborgare 

snabbare ska få återkoppling. Ängelholms kommun projektleder ett arbete med Smart stad som är 

gemensamt för Familjen Helsingborg. Inom projektet ingår inventering av digitaliseringsinitiativ i de olika 

kommunerna, omvärldsbevakning, dialog med invånarna och samarbete med näringsliv och akademi. 

Resultatet blir en digital katalog för inspiration och för att söka samarbetsytor. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

Om vattenläckor inträffar lagas dessa omedelbart och alla kunder har tillgång till vatten igen inom 24 timmar. 

För att skapa en trygg och säker utomhusmiljö röjs växtlighet systematiskt och verksamheten utreder 

möjligheten att ha belysning på till exempel lekplatser. De fåtal gångbanor som inte halkbekämpas, på grund 

av att det inte går med maskiner, har tydliga skyltar som varnar.  

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Verksamheterna har infört flera nya digitala arbetssätt för en ökad effektivitet. Exempelvis är en tjänst 

framtagen till entreprenörer för beställning av asfaltsarbete vilket underlättar löpande arbete och 

uppföljningar. Det har också tagits fram digitala modeller för att skapa tillgång till olika terrängdata, djupdata 

och riskbedömningar vilket effektiviserar klimatanpassningsarbetet. 

 Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut 

Verksamheten bidrar till detta genom att ge nämnden så transparanta och korrekta underlag som är möjligt. 

 Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor 

Flera verksamheter inom huvuduppdraget ingår i kommunens företagsklimatgrupp. Samtliga medarbetare 

med kundkontakter har påbörjat en utbildningsinsats med fokus på service. Kundtjänst coachar handläggare 

avseende samtalsmetodik och det har skapats en ny plattform i samarbete med Ängelholms näringsliv. 

Bygglovsenheten har nya rutiner och samarbeten med kundtjänst i syfte att ge bättre service till invånare och 

företag. Med anledning av de besöksrestriktioner som funnits i stadshuset har kommunens företagslots, där 

bland andra bygglovsenheten ingår, istället nyttjats flitigt digitalt. 

 Kommunens befolkning ska öka 

Samhälle har en del i en större helhet vad gäller tillskapandet av byggbar mark för bostäder och verksamheter. 

Vi arbetar med att utveckla arbetssätt och processer inom bygglovsverksamheten för att effektivt möta ett 

högt tryck i byggkonjunkturen. 

Arbetet med Stora VA-utbyggnaden har fortsatt under året. Under ett antal år har stora satsningar gjorts i 

både nya ledningar, avloppsreningsverk och vattenverk samt befintligt ledningsnät för att stärka upp och 
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säkerställa att ett växande Ängelholm även i framtiden kan erbjuda en god tillgång till vatten och avlopp till 

våra kommuninvånare. 

 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Huvuduppdraget tar emot praktikanter från olika utbildningar och driver även gemensamma projekt med 

andra delar av kommunens verksamhet för att hjälpa medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden till ett 

arbete. Vi erbjuder så kallade extratjänster och deltar i andra arbetsmarknadsinsatser som vår- och höstjobb, 

som är en nationell satsning på unga som saknar sysselsättning. 

Kommunens badstränder har tillgänglighetsanpassats med strandmattor och badrullstolar för att göra 

stranden tillgänglig för alla. Hindergatans lekplats har renoverats med fokus på en ökad tillgänglighet. Här kan 

barn oavsett funktionsbegränsningar ges möjlighet att leka tillsammans. Planeringen av lekplatsen gjordes i 

samarbete med Alla Kan. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Under 2021 har vi lyckats väl i våra rekryteringar med en god tillströmning av kandidater till vakanta tjänster 

inom de flesta verksamheter. Måltidsservice har skapat en e-tjänst i syfte att underlätta för vikarieanskaffning 

och tre medarbetare deltar även i utbildning för att bli barnrättsstrateger. Validering av medarbetare pågår 

löpande inom berörda delar av verksamheten, till exempel kock. Arbetssättet för validering är under 

utveckling och kommer framöver att ske i samarbete med Båstad kommun för att undvika att bedömning 

sker av kollega. 

 Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid 

Samhälle erbjuder samtliga medarbetare möjlighet att arbeta heltid men medarbetarna väljer av olika skäl inte 

alltid det alternativet. Inom måltidsservice har ytterligare 17 personer ökat sin sysselsättningsgrad efter 

erbjudande och totalt arbetar 67 % av medarbetarna inom måltidsservice heltid. Motsvarande siffa inom 

lokalvård är 86 %.  

Årets verksamhet 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter spänner över ett brett område. Från tekniska frågor som till 

exempel gata och VA, till utförarverksamheter såsom lokalvård och måltid som ger service till andra 

nämnders verksamheter. 

Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen 

Den pågående pandemin har påverkat samhällsbyggnadsnämndens verksamheter på olika sätt, för de 

verksamheter där medarbetare inte kan arbeta på distans har det tidvis varit hög sjukfrånvaro bland personal. 

Under vissa perioder har det varit ett högt tryck på offentliga mötesplatser vilket medfört att mer resurser 

behövts till renhållningen på stranden och andra offentliga mötesplatser. 

Gemensamma personalsammankomster har undvikits och differentierade arbetstider har införts för att inte 

alla ska vara i gemensamhetsutrymme samtidigt. Anpassningar av verksamheterna har varit nödvändiga och i 

vissa fall har de krav pandemin ställt på oss även drivit utvecklingen av nya digitala arbetssätt för att på bästa 

vis kunna möta invånares och företags behov i en digital kontext. Ett exempel är hur vi utvecklat nya sätt att 

hantera information och dialog i samrådsskeden. 
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En fortsatt stark byggkonjunktur 

Bygglov, kart- och mät och detaljplanering har under året haft en hög arbetsbelastning till följd av den starka 

byggkonjunkturen. Under året har planenheten arbetat med ett 40-tal pågående detaljplaneärenden, ett 15-tal 

inkomna planbeskedsansökningar och många andra samhällsplaneringsfrågor. Laga kraft vunna planer under 

året är Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet), Strövelstorp 5:6 m.fl (förskola Klockaregården) och Magnarp 5:44 

m.fl. (gång- och cykelbana längs Magnarps Byaväg). 

Hos Bygglovsenheten inkom 1027 ärenden vilket är cirka 100 fler än 2020, vilket även det var ett år med 

betydligt högre antal ärenden än ett normalt. För att möta efterfrågan har verksamheten utökats med två 

bygglovshandläggare och en byggnadsinspektör och totalt beslutades det i 1062 ärenden med en 

genomsnittlig handläggningstid på 46 dagar. Sedan i november beslutar enheten i fler ärenden än vad som 

strömmar in. Exempel på handlagda ärenden 2021 som gäller nybyggnad är 8 flerbostadshus med totalt 330 

lägenheter, en idrottshall, tre paddelhallar, 81 enbostadshus och 11 industribyggnader.  

I ett antal exploateringsområden har nya VA-ledningar anlagts. Exempel på detta är nytt bostadsområde i 

Hjärnarp (Söndrebalj) samt den sista etappen på Munka-Ljungby 3:11 (Jordgubbsfältet). Även inne i 

Ängelholm har viss exploatering genomförts då delar av stationsområdet med Dobelegatan och 

Charkuterigatan färdigställts. Totalt har under året 95 nya fastigheter anslutit sig till det allmänna 

ledningsnätet för vatten och avlopp. 

Ett hållbart Ängelholm 

Länsstyrelsen har beviljat Ängelholms kommun bidrag om fyra miljoner kronor för anläggande av våtmarker 

2021-2024. Bidraget uppgår till 90 % av den totala kostnaden. Våtmarkerna som ska anläggas är på 

Vilhelmsfält, Spannarp samt vid Skörpabäcken. 

Skånetrafiken har ett nytt avtal avseende kollektivtrafiken. Från den 1 december 2021 är det Bergkvarabuss 

som trafikerar busslinjerna i stadstrafiken i Ängelholm och de kör med fordon som är helelektrifierade. Från 

den 1 december 2022 kommer också regionbussarna att köras av Bergkvara buss. 

Måltidsservice har inrättat en ny tjänst som måltidsutvecklare med uppdrag att utveckla måltidsupplevelsen 

och minska matsvinn. Ett exempel är Maträddarna som är ett samarbete med två förskolor och en 

närliggande matbutik där förskolans kock tillsammans med barn hämtar och tillagar frukt och grönsaker som 

inte längre kan säljas. 

Investering i ett hållbart Ängelholm 

I slutet av året stod det klart att bron ”Himlavalvet” av Atelier Entropic SL tillsammans med ingenjörsfirman 

Degree of Freedom vinner tävlingen om gestaltning av ny vägbro över Rönne å. Bron ska ersätta Pyttebron 

och bära både bil-, cykel- och gångtrafik. Lite längre norröver, vid Haradal, fortsätter arbetet med ytterligare 

en ny gång- och cykelbro över Rönne å. Under året har projektet behandlat bland annat detaljplaner, 

designfrågor och val av material. 

Projekt avseende dubbelspåret, Sibirientunneln, stationsområdet och stadshuset har pågått under året och 

dessa kommer att fortlöpa ytterligare år framåt. Inom ramen av den så kallade Stora VA-utbyggnaden har det 

under året bland annat utförts entreprenader av ny överföringsledning mot Strövelstorp. Utbyggnaden och 

renoveringen av avloppsreningsverket är helt klar och nu pågår idrifttagning samt intrimning av den nya 

processen. 
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Vintern kom redan i december vilket har inneburit att vissa projekt har försenats eller kan färdigställas först 

till våren när asfaltverken öppnar, exempelvis gång- och cykelväg Skepparkroksvägen och projekt som ingår i 

asfaltsplanen. 

Mötesplatser 

Medborgardialog om Stadsparken ägde rum den 26-27 augusti 2021. Både medborgare, politiker och 

tjänstepersoner deltog i de olika dialogtillfällena. Dialogen resulterade i 220 skriftliga svar om vad 

medborgarna vill att Stadsparken ska inrymma i framtiden. 

Ängelholms kommun får många Ängelholmsförslag om att bygga hundrastgårdar. Utredning har gjorts under 

året om var det är lämpligt att bygga hundrastgårdar. Förslaget är att bygga några per år och först ut kommer 

att vara en hundrastgård i Strövelstorp. Det har också genomförts två utredningar. Dels kring en centrumnära 

temalekplats som resulterade i förslag till placering vid Nyhemsleden samt en ny utformning av Stortorget 

med bland annat fler sittplatser och utformning av en lekyta. 

Tryggt och säkert 

År 2021 har varit ännu ett år med en pandemi och för lokalvårdsservice har det varit fortsatt fokus på 

smittstädning och att säkra städleveranser trots tidvis hög frånvaro. Det har medfört ett större behov av 

rutiner och dialog med kunderna. 

Både i början av och i slutat av året har det varit kallt och snöigt vilket inneburit att mer resurser har lagts på 

vinterväghållning. Ny upphandling har också genomförts under året och nya entreprenörer har kontrakterats 

inför vintersäsongen 2021/2022. Kommunen har också ett nytt avtal avseende asfaltsbeläggning och många 

gator har kunnat asfalteras under året. Bland annat Kristian II väg. 

Ny belysning till Östra vägen har handlats upp, men med anledning av långa leveranstider på komponenter så 

har projektet inte kunnat färdigställas under året. Även belysningen av vattentornet i Munka Ljungby och 

belysning i Örjaparken har blivit försenat på grund av de långa leveranstiderna. Däremot har träden i 

Rosentäppan fått rosa belysning under bröstcancerkampanjen, blå belysning under mustaschkampanjen och 

när Rögle spelar hemmamatch lyser de grönt. 

Ekonomisk analys 

Skattefinansierad verksamhet 

De totala nettokostnaderna 2021 i driftredovisningen för den skattefinansierade delen av 

Samhällsbyggnadsnämnden är 105,2 mnkr, vilket betyder en positiv budgetavvikelse på 2,3 mnkr. 

Kapitalkostnadsavvikelsen är +0,8 mnkr till följd av senarelagda investeringar. 

Nämndens största verksamhetsområde, Stadsmiljö, visade för 2021 nettokostnader på 91,5 mnkr, vilket är 0,8 

mnkr högre än budget. Kapitalkostnadsavvikelsen är +1,0 mnkr. Nettokostnaderna ökade med 6,3 mnkr i 

jämförelse med 2020 i huvudsak för gatuskötsel. Detta utfall är klart sämre än prognoserna under året, och 

förklaras av de höga kostnader för vinterväghållning som föll ut i slutet av året. Totalt bokfördes 8,0 mnkr för 

snöröjningen, vilket ska jämföras med kostnader på cirka 3 mnkr årligen 2016-2020. Negativa avvikelser 

noterades också för främst färdtjänst (ökat antal ensamresor och fler resande med anledning av pandemin) 

och belysning. Bland verksamheter med större positiva budgetavvikelser fanns parkering, seniorkort och 

enskilda vägar. 
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Verksamhetsområdet Arkitektur & teknik redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Överskottet 

återfanns dels hos verksamhetschefen och dels hos planenheten, där aktiviteten under året var intensiv och 

genererade planavgifter klart över budget. Projektenheten visade minus på grund av vakanser som medförde 

intäktsbortfall. 

Måltidsservice är i huvudsak internt finansierad genom försäljning av måltider till kommunens förskolor, 

skolor och äldreomsorg. Verksamheten noterade ett resultat för 2021 på +0,7 mnkr efter resultatreglering 

mot beställarna. Överskottet fanns främst i förskoleköken och i en del större skolor, medan 

vårdboendeköken (förlorade intäkter) gick med underskott och likaså Toftaskolan. Där förklaras underskottet 

av att köket och matsalen på Toftaskolan inte klarar av det växande elevantalet, varför matlagning nu sker på 

två ställen och servering på tre. Livsmedelskostnaderna är även 2021 något under fjolårsnivån och 3,1 mnkr 

lägre än budgeterat. En del kök hölls stängda under delar av året med anledning av pandemin. Låga kostnader 

för utbildningar, personalaktiviteter bidrog också till resultatet. 

Lokalvårdsservice lämnade vid året slut ett resultat på +0,5 mnkr. Det uppkom merkostnader för 

extrastädning som en följd av pandemin, men dessa kompenserades av statliga bidrag. Personalkostnaderna 

för den ordinarie städningen kunde begränsas som en följd av att flera lokaler exempelvis gymnasieskolorna, 

hölls stängda under början av året. Detta förklarar överskottet i verksamheten. 

Intraprenad är samhällsbyggnadsnämndens utförarenhet åt i huvudsak Stadsmiljö och VA-verksamheten, 

både vad gäller drift och investeringar. Resultatet för 2021 är -0,1 mnkr. Kapitalkostnadsavvikelsen är -0,3 

mnkr, medan personalbudgeten visar överskott. I slutet av året verkställdes beslut om en samlad kommunal 

fordonsorganisation inom Intraprenad.  Särskilt omfattande insatser under året var VA-omläggningar på 

Haradal, Villandsgatan och Svedjegatan. Skötsel av idrottsplatser, parkeringstillsyn, sopning, renhållning, nya 

VA-serviser och skötsel av planteringsytor utgjorde en stor del av den löpande driften. 

Bygglovsenheten redovisade nettokostnader på 6,3 mnkr, vilket ger en samlad budgetavvikelse på +0,7 mnkr. 

Kostnaderna för bostadsanpassning slutade på 4,3 mnkr, vilket är en minskning jämfört med 2020 på 0,3 

mnkr. Antalet ärenden är på ungefär samma nivå, men den genomsnittliga kostnaden är klart lägre. Inflödet 

av ärenden till bygglovsverksamheten är stort och intäkter på 10,3 mnkr bokfördes, vilket är något högre än 

2020. Underbemanning under det första halvåret ledde till att tioveckorsgränsen för handläggning inte 

klarades i en del ärenden och ett intäktsbortfall på 0,4 mnkr. Mer personal och uppgradering av system ökade 

kostnaderna under hösten. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp (VA), visar för året ett positivt resultat på 4,4 mnkr, 

vilket är 1,7 mnkr bättre än budgeterat. Budgeten innebar ett positivt resultat på 2,7 mnkr efter att VA-taxan 

höjdes inför 2021. 

Avvikelsen beror i huvudsak på personalvakanser och lägre avskrivningar än budgeterat. Även högre intäkter 

från Sydvatten samt lägre kostnader för konsulter och externa räntor bidrog till den positiva avvikelsen mot 

budget. Avskrivningarna 2021 uppgick till 24,8 mnkr, vilket är 2,0 mnkr mer än 2020. Ökningen är en följd av 

den höga investeringstakten som VA-verksamheten hållit under senare år. Investeringsnivån ligger klart över 

vad verksamheten själv finansierar. Den externa upplåningen har därför stigit och är vid årets slut 585 mnkr.  
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Kostnaderna till Sydvatten för inköpt vatten uppgick 2021 till 13,3 mnkr. Samtidigt fick kommunen enligt 

avtal med Sydvatten 5,8 mnkr i ersättning för driftkostnader i vattenproduktionen. Brukarnas avgifter steg 

med 10,3 mnkr till 81,0 mnkr, vilket orsakades av att beslut om taxehöjning fattades inför 2021. Det är 

emellertid 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Under året togs också stora underhållskostnader främst på vattenverk 

och reningsverk.  

Det positiva resultatet för VA-verksamheten innebär att skulden till abonnenterna ökar från 2,8 mnkr till 7,2 

mnkr vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

De samlade skattefinansierade investeringarna slutade på 64,2 mnkr, vilket är 36,9 mnkr lägre än budgeterat. 

Det återstod exempelvis 3,8 mnkr av asfaltsanslaget på grund av tidig vinter och 6,4 mnkr av medel för 

gatubelysning på grund av personalvakanser och problem med entreprenörer. Tidsförskjutningar uppkom i 

flera projekt till exempel Arenastaden, hamnar och Stortorget. 

Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) omfattade 81,1 mnkr (varav 11,1 mnkr 

överfördes från 2020) och utfallet är 56,0 mnkr, vilket innebar en budgetavvikelse på +25,1 mnkr. Avvikelsen 

var klart större än prognoserna visade under hösten, vilket delvis var relaterat till leveransstörningar med 

anledning av pandemin. 

De större projekten är stora VA-utbyggnaden S4 etappen Strövelstorp-Ängelholm 13,2 mnkr, 

Kronotorpsområdets VA med 11,5 mnkr, och Haradal VA på 7,5 mnkr. De största avvikelserna mot budget 

stod stora VA-utbyggnaden S4 Strövelstorp-Ängelholm, +9,3 mnkr, och Pumpstation Vilhelmsfält, +6,1 

mnkr, för. Detta berodde främst på en överprövad upphandling som påverkade båda projekten. 

Huvudetapperna i stora VA-utbyggnaden S4 kunde slutföras till en väsentligt lägre utgift än budgeterat på 

grund av en gynnsam upphandling och färre tilläggsarbeten än väntat. Även i Klippanvägens ombyggnad och 

Villandsgatan avslutades projekten till klart lägre utgifter än budgeterat. 

Den höjning av va-taxan som beslutades inför år 2021 behövdes för att finansiera de kostnader och 

avskrivningar som den stora va-utbyggnaden medfört och har även tagit höjd för kommande investeringar. 

Va-taxan väntas därför kunna förbli oförändrad de närmaste åren. 
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Samhällsbyggnadsnämnden   

mnkr 2020 2021 

Skattefinansierad verksamhet   

Verksamhetens intäkter 298,9 361,0 

Verksamhetens kostnader -395,9 -466,2 

Verksamhetens nettokostnader -97 -105,2 

Budgetavvikelse 3,8 2,3 

Nettoinvesteringar 94,8 64,2 
   

Avgiftsfinansierad verksamhet   

Verksamhetens intäkter 93,4 104,2 

Verksamhetens kostnader -97,8 -99,8 

Verksamhetens nettokostnader -4,4 4,4 

Budgetavvikelse 3,0 1,7 

Nettoinvesteringar 97,8 56,0 

   

Antal årsarbetare 278 295 

Framtid 
Bygglovsenheten förväntas ha en hög ärendemängd men med en ökad bemanning är förutsättningarna bättre. 

Enheten fortsätter att förnya sina arbetssätt med bland annat bygglovsdialog med näringslivet, rådgivning på 

företagardagarna och öppet hus. Bygglovstaxan håller på att ses över för att öka förutsägbarheten och det kommer 

vara ett fokus på kundernas upplevelse med bland annat samtalscoachning och mätningar av kundnöjdhet. 

Huvuduppdrag Samhälle kommer under början av 2022 göra en omorganisation. Målet är att möjliggöra ett 

effektivt arbete och en hög medborgarnytta. Verksamheterna kommer som en del i detta att göra en översyn 

av rutiner och kartläggning av processer.  

Från och med 2022 finns lagkrav på digitala detaljplaner vilket på sikt kommer förenkla hantering av bland 

annat bygglov men initialt krävs utbildning och omställning av arbetssätt. Det pågår även ett arbete att ta fram 

en kulturmiljöwebb där fastighetsägare kan ta del av några av husets listade kvaliteter. Informationen kommer 

också stödja kommunens arbete kring kulturmiljön men också i plan- och bygglovsprocesser. Det planeras 

även för att med hjälp av drönare fortsätta kartlägga kommunen och förbättra Ängelholms 3D-stadsmodell. 

Under år 2022 kommer projektering av ny överföringsledning av spillvatten mot Munka Ljungby att påbörjas. 

Projektets syfte är att stärka upp överföringskapaciteten för spillvatten för de östra delarna av kommunen. 

Under 2022 kommer även en spillvattenpumpstation som hanterar allt spillvatten från södra delen av 

kommunen, att stärkas upp och byggas om. 

Samtidigt som nya VA-ledningar behöver byggas måste också de gamla befintliga VA-ledningarna förnyas. 

Områden som planeras för förnyelse under 2022 är Svedjegatan och Villandsgatan i Munka-Ljungby, 

Kronotorpsområdet och Roslunda-området i Ängelholm.  
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7.6 Nämnden för kultur, idrott och fritid 

Målredovisning 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Digitalisering av olika tjänster sker med tydligt medborgarfokus som webbanmälan till sommarlovsaktiviteter, 

kommunal simskola och kulturskolans alla kurser och ämnen. Biblioteket har utvecklat sina digitala tjänster 

och service som hemkörning av boklån. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm 

Kommunal simskola och havslivräddare på stränderna borgar för en tryggare vistelse vid bassäng, hav och 

sjö, men också mötesplatser som till exempel skateparken har en ökad vuxennärvaro. Fritidsgårdarnas 

medarbetare har jobbat uppsökande i syfte att skapa kontakt med ungdomarna för att därmed öka tryggheten. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Kulturskolan har implementerat ett administrationsprogram som effektiviserat anmälningsförfarandet. Trots 

framtagna e-tjänster saknas kopplingar till vissa verksamhetssystem som skulle göra handläggningen mer 

effektiv. 

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser 

Med öppning av Stadsbibliotekets nya lokaler ges invånarna en central mötesplats. Konst i Kronoskogen och 

på Sven Jons udde, Njutbart vid Rönne å och Good Night Sun på Vejbybadet, är exempel på miljöer som 

inte självklart förknippas med konst och musik. Under sommarlovet bedrevs en ambulerande 

fritidsverksamhet ute i kransorterna vid skolor och multiarenor. 

 Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor 

Trots pandemin har evenemang kunnat genomföras med stöd från kommunen som In between music festival 

och familjeföreställningar i Hembygdsparken. Vejby IF kunde med stöd från kommunen utveckla utegym och 

paddelbanor för att stärka Vejby IP som mötesplats. 

 Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare 

Genom dialog och tecknade av överenskommelser skapar vi bättre förutsättningar för det civila samhället 

som därigenom attraherar olika målgrupper. Genom att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter sker en 

större integrering då vi når individer som vi vanligtvis inte ser i våra verksamheter. Kulturskolan praktiserar 

uppsökande verksamhet för att nå fler målgrupper. 

 Kommunens befolkning ska öka 

Ängelholm lockar nya medborgare genom ett ökat antal kultur- och idrottsevenemang där samverkan sker 

med civila samhället. Ett rikt utbud av aktiviteter för unga är en positiv faktor för att välja att bosätta sig i 

Ängelholm. 
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 Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället 

En digital medborgardialog i enkätform har utförts av Kulturskolan vilket lett till förändrat kursutbud och 

genom brukardialog i Strövelstorp kunde budget för landsbygdsutveckling landa i den satsning som var mest 

angelägen för invånarna. Tjänsteorganisationen har under året fortbildat sig inom samverkan med civila 

samhället och i kombination med en kartläggning av hur samverkan ser ut inom kommunen, finns en bra 

grund för en fortsatt utveckling av området. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning 

Genom samverkan med Lunds Universitet har kunskap om Ängelholm och våra satsningar på konst och 

kultur kunnat inspirera studenter att skriva examensarbete eller motsvarande. Bibliotekens medarbetare deltog 

under hösten i en serie utbildningstillfällen för att höja den digitala kunskapen inom ett projekt från Region 

Skåne. Kulturskolan möjliggjorde för medarbetarna att vidareutbilda sig och studenter från högskolorna 

erbjuds VFU - verksamhetsförlagd utbildning. 

Årets verksamhet 

Livsmiljö 

Första halvåret av 2021 har i stor utsträckning präglats av Coronapandemin och alla enheter inom Kultur och 

stad har påverkats på olika sätt. Kulturskolan bedrev distansundervisning under våren. Järnvägens Museum 

höll stängt under årets första månader men kunde öppna igen i april, dock med vissa begräsningar. 

Ängelholms föreningsliv har stått inför tuffa utmaningar och har under 2021, precis som under 2020, tilldelats 

ett separat Corona-stöd på sammanlagt 1 miljon kronor. 

En ny servicebyggnad har färdigställts på vid Engelholms BMX-klubb och en tillgänglighetsanpassad spång 

vid entrén till Kronoskogen möjliggör nu för alla besökare oavsett funktionsvariation tillträde till 

Kronoskogen. Under vandringens dag den 11 september invigdes Monika Goras land art-verk Portal till 

skogens rum som står i direkt anslutning till spången. 

Naturvårdsverket utnämnde 2021 till Friluftslivets år. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 

deltog i samband med det i en nationell cykelstafett där stafettpinnen togs emot av Båstad kommun och 

överlämnades till Höganäs kommun. 

Mötesplatser 

I december kunde dörrarna slås upp för ett ombyggt Stadsbibliotek med barn och unga i fokus. Biblioteket 

erbjuder, förutom mer anpassade miljöer för våra yngre medborgare, även en restaurang i markplan och 

Galleri Moments utställningsverksamhet som en mer integrerad del i biblioteket. Södra Utmarkens bibliotek 

blev under året meröppet och Ängelholm kan nu stoltsera med fem meröppna bibliotek av sex möjliga. Även 

en ny och modernare bokbuss har köps in för att erbjuda biblioteksverksamhet runt om i kommunen. 

Järnvägens Museum med närheten till Kronoskogen fortsätter att utvecklas till en mångfacetterad mötesplats 

där både museiverksamheten, utbudet i café och butik och den omkringliggande naturen står i centrum. Ny 

hiss till våningsplan 2 har ökat tillgängligheten för besökarna. Nytt för 2021 var Sommarkulturkortet som 

genomfördes i samverkan med Familjen Helsingborg. 
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Byggnaden för omklädningsrum på Strövelstorps idrottsplats har genomgått en större upprustning med bland 

annat nya ytskikt invändigt och målning av fasaderna. På Ängelholms Ridhus har underlagen uppgraderats 

vilket både är skonsammare för hästarna och medför att Ängelholms Ryttarföreningar har bättre 

förutsättningar att ansöka om större tävlingar. 

Upplevelser 

Årets sommarlovsprogram nådde ut till 7 600 deltagare med 207 kostnadsfria aktiviteter under 10 veckor runt 

om i kommunen. Under Kulturveckan deltog ca 3 500 deltagare vid de 50 programpunkter som arrangerades. 

Nytt för 2021 var visning av dokumentärfilm som finansierat av stiftelsen till Malik Bendjellouls minne, som 

hans bror Johar Bendjellouls har instiftat. 

Njutbarts konsertserie arrangerades för första gången på Tullportsplatsen med artister som Louise Hoffsten, 

Anna Stadling och Anders Berglund. Sommarens parader med Marching Band kunde återupptas efter ett år 

av pandemi. Evenemang som Folkrotfestival i Simontorp, den klassiska musikfestivalen In Beetween i 

Hjärnarp och familjeföreställningar i Hembygdspaken kunde med evenemangstöd från kommunen arrangeras 

för både invånare och besökare. 

Svenska Filminstitutet beviljade bidrag för satsning på skolbio för gymnasieelever. Kulturgarantin, som 

primärt riktar sig till elever i grundskolan, har under året kunnat utökas till att omfatta även gymnasieskolan. 

Ekonomisk analys 
Nämndens ekonomiska utfall för 2021 visar på 1,5 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat. Avvikelsen 

beror i huvudsak på ett överskott på kapitalkostnadsbudgeten, +1,3 mnkr, vilket lämnades oförbrukat enligt 

kommunfullmäktiges anvisning. Då vissa investeringsprojekt förskjutits i tid genereras inte avskrivningar och 

räntekostnader som planerat. Detta överskott uppkom i huvudsak på idrottsanläggningarna. 

Ekonomin för nämndens verksamheter är sammantaget balanserad. Pandemin medförde även 2021 både 

negativa och positiva ekonomiska effekter. Järnvägens Museum drabbades av ett större intäktsbortfall, då det 

hölls stängt under det första kvartalet. Inom kulturverksamheten ställdes flera evenemang såsom Ljusfesten 

in, vilket ledde till lägre kostnader. För övrigt betydde personalvakanser att överskott uppkom i både 

fritidsverksamheten och Kulturskolan. 

Verksamhetens intäkter består till stor del av försäljning och inträdesavgifter på Järnvägens museum, 

terminsavgifter och projektbidrag till Kulturskolan, samt uthyrning av idrottslokaler. På kostnadssidan står 

personal för en stor andel, 40,8 mnkr. Lokalkostnaderna, för i huvudsak olika idrottsanläggningar, uppgick till 

35,6 mnkr. Kostnaden för Vattnets Hus var 2021 20,0 mnkr. Olika bidrag till exempel lokalt aktivitetsstöd, 

lokalbidrag och andra föreningsbidrag, kostade 21,8 mnkr. Här fattades med anledning av pandemin politiska 

beslut om 1,0 mnkr i extra utbetalningar.  

Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten uppgår för 2021 till 21,6 mnkr och utfallet blev 14,3 mnkr. Ett par anläggningsprojekt, 

Omklädningsrum Hjärnarps IP och Friidrottsanläggning, kunde inte genomföras som planerat beroende på 

en försenad upphandling respektive miljökravsutredningar. Årets investeringsutgifter bestod därför till största 

delen av inventarieinköp, främst till det nyrenoverade stadsbiblioteket. 
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Nämnden för kultur, idrott och fritid   

mnkr 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 16,2  10,3  

Verksamhetens kostnader -150,2  -146,9  

Verksamhetens nettokostnad -133,9  -136,6  

Budgetavvikelse 2,2  1,5  

Nettoinvesteringar 3,8  14,4  

Antal årsarbetare 69  72  

Framtid 
En kommande nationell biblioteksstrategi kan komma att påverka biblioteksverksamheten framöver. Det 

framgångsrika samarbetet inom Familjen Helsingborg är fortsatt betydelsefullt för utveckling av 

biblioteksverksamheten i Ängelholm. Efter Stadsbibliotekets omfattande ombyggnad kommer även 

närbiblioteken att fortsätta omgestaltas för att bibehålla sin status som relevanta och attraktiva mötesplatser 

för medborgarna.  

Beslutet om nytt huvudmannaskap för Flygmuseet innebär en utveckling av museiverksamheten i kommunen 

och kommer de närmsta åren att präglas av ett förberedande arbete inför övertagandet 2024. 

Kulturskolans lokaler är idag för få, för små och är inte fullt ut anpassade för den verksamheten som bedrivs. 

I framtiden krävs större och mer ändamålsenliga lokaler för att båda möta nuvarande och framtida behov. 

Tillsammans med arbetsmarknadsenheten och civilsamhället kommer Fritidsbanken att kunna starta upp 

under 2022 i centralt belägna lokaler vid stationsområdet. De nya bidragsformerna Projektstöd och Unga för 

unga kommer under 2022 att möjliggöra för civilsamhället att realisera sina goda idéer och initiativ.  
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7.7 Överförmyndarnämnden 

Målredovisning 

 Ge en god service och erbjuda digitala tjänster 

Enligt undersökning från 2020 samt kontakter med ställföreträdare och huvudmän upplever flertalet att man 

får en god service från verksamhetens handläggare. Digitala tjänster är fortsatt underutvecklade, vilket 

framförallt beror på låg tillgång till digitala tjänster generellt inom överförmyndarområdet. I verksamhetsplan 

för 2022 ingår flera aktiviteter för att förbättra servicen till ställföreträdarna. Exempelvis genom förbättrade 

utbildningar och ökat nätverkande. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet 

Inga nya digitala lösningar har tillskapats hittills under 2021. Förberedelse för upphandling av nytt 

ärendehanteringssystem pågår. Som en del i detta pågår omvärldsbevakning kring tjänster som finns eller är 

på väg att utvecklas nationellt. Detta förväntas inte ge resultat under innevarande år. 

 Arbeta för en god tillgång till gode män och ställföreträdare 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att rekrytera ställföreträdare, det vill säga gode män och förvaltare. 

Arbetet sker genom olika former av direktkontakter med intresserade, ibland annonsering, samt annan typ av 

information. Det är fortsatt en stor utmaning att hitta och rekrytera ställföreträdare. Särskilt i de omfattande 

ärenden som ställer stora krav på ställföreträdarens kompetens, samtidigt som arvoderingen är låg. Detta är 

en utmaning som vi delar med många kommuner i landet. Just nu tvingas vi köpa konsulttjänst i några 

ärenden där det inte är möjligt att hitta vanlig ställföreträdare inom rimlig tid. Detta påverkar budgeten. 

Årets verksamhet 
Som en konsekvens av budgettillskott har verksamheten under Överförmyndarnämnden under 2021 varit 

stabilare och kunnat bedrivas mer effektivt. Situationen i slutet av året är avsevärt bättre än tidigare år. Bland 

annat var årsräkningarna i stort sett färdiggranskade (med undantag för räkningar där kompletteringar 

inväntas) redan i ingången av oktober. 

Pandemin har även under 2021 påverkat ställföreträdares (gode mäns och förvaltares) möjligheter att fullgöra 

sina uppdrag då det i många fall varit svårt att träffa huvudmannen samt negativt påverkat rekryteringen av 

nya ställföreträdare. Generellt ökar problemen med att hitta ställföreträdare, framförallt till omfattande 

ärenden, och några ärenden hanteras idag via extern konsult. 

Ekonomisk analys 
Avvikelsen mot budget för överförmyndarnämnden visar ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet har 

framförallt uppstått avseende utbetalning av arvoden till ställföreträdare. Anledningen till detta beror delvis på 

att antalet ärenden med ensamkommande barn har minskat. I dessa ärenden är arvodet till den gode mannen 

högre än i andra ärenden. Därutöver har antalet ärenden där kommunen står för arvodet minskat mot 

föregående år. Snittkostnaden per arvodesutbetalning har också minskat. 
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Överförmyndarnämnden   

mnkr 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 0 0 

Verksamhetens kostnader -4,8 -5,0 

Verksamhetens nettokostnader -4,8 -5,0 

Budgetavvikelse 0,0 0,4 

Antal årsarbetare 3 3 

Framtid 
Den framtida utvecklingen inom överförmyndarområdet hänger till stora delar på vilka delar av 

regeringsutredningen Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) som förverkligas och när i tiden 

det i så fall sker. Utredningens förslag kan innebära större eller mindre förändringar i lagstiftning, 

organisation, tillsyn, ansvar och arbetssätt nationellt och lokalt. Utan att föregå eventuella regerings- och 

riksdagsbeslut har såväl nämnden som enheten tagit intryck av utredningens intentioner att på fler och nya 

sätt sätta huvudmannens insyn och inflytande i fokus. I nämndens verksamhetsplan för 2022 ingår därför 

bland annat att ta fram metoder för att undersöka hur huvudmannen ser på sin situation och på stödet som 

hen får.  
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7.8 AB Ängelholmshem 

Ängelholmshems mål 
 Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm 

 Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där bolaget verkar 

 Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara en öppen och inkluderande kommun 

 Koncernsamordning 

 Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan 

 Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga 

 Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur 

 Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter 

 Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap 

 Ängelholmshem ska bejaka mångfald 

Kommentarer på mål 

Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm  

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt och mellan 2020–2022 planeras 

285 bostäder att uppföras, vilket motsvarar drygt 90 bostäder per år. I fokus är uppförandet av kvarteret Nya 

Saftstationen med 270 lägenheter, vilket är Ängelholmshems största projekt någonsin.  

Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där bolaget verkar 

Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, standard och i olika delar av kommunen. Utöver 2680 

lägenheter i Ängelholms centrum med omnejd så erbjuder bolaget lägenheter i Munka Ljungby (427 stycken), 

Strövelstorp (99 stycken), Össjö (8 stycken) och Hjärnarp (44 stycken). Beståndet består av 46 femrummare, 

221 fyror, 1180 treor, 1412 tvåor samt 399 enrummare. 

Koncernsamordning och satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik  

Bolaget har under året genomfört ett antal insatser inom fastighetsunderhåll. Bland annat renoverades 

balkongerna på kvarteret Tusenskönan på Villan. Trots förseningar med anledning av pandemin, avslutades 

även ett omfattande reliningprojekt i kvarteret Vågmästaren på Sockerbruket. I samband med uthyrningen av 

kvarteret Rökeriets 117 hyresrätter introducerades en digital lägenhetsvisare som visade sig vara ett bra 

verktyg för att visa de olika lägenheternas egenskaper. Bolaget har även genomfört en sammanslagning av IT-

support med kommunen under årets sista månad. 

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan  

Fastigheternas energiförbrukning fortsätter att minska och fordonsparken tankas med 100 % fossilbränslefritt 

drivmedel. Nya bostadshus uppförs som Miljöbyggnad silver eller med motsvarande standard. 2018 anslöt 

Ängelholmshem sig till Allmännyttans klimatinitiativ, vilket bland annat innebär att energiförbrukningen ska 

minska med 30 % till 2030 jämfört med 2007 års nivå. Detta mål uppnåddes under 2021. 



 

114 

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga 

Ängelholmshem har vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under ett par 

veckor på sommarlovet bjöd Ängelholmshem även in till sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse, lek och 

fysisk aktivitet i samarbete med Grön & vit hållbarhet. 

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur 

Ängelholmshem arbetar även med social hållbarhet och har under året stöttat ett 30-tal organisationer och 

föreningar samt tagit egna sociala initiativ. Till exempel Munka Ljungby Ridklubb, Alla kan – idrott för alla 

samt Hembygdsföreningen, där Ängelholmshem också axlat rollern som djurfadder åt en gris och en get. 

Under 2021 var Ängelholmshem utvecklingspartner i Rögles hållbarhetssatsning Grönvit Hållbarhet med 

fokus på social hållbarhet och miljöfrågor.  

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter  

Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis 

Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under 2021 

har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga kan idrotta 

och få en meningsfull fritid.  

Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap  

Ängelholmshem har som mål att bli ett av de mest attraktiva fastighetsbolagen med en sund företagskultur. 

Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. OSA-enkät har genomförts tre gånger under året 

i syfte att följa upp organisationens välmående. Fokus läggs även på friskvård med bland annat gemensamma 

träningstillfällen. 

Ängelholmshem ska bejaka mångfald  

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt 

inslag. Ängelholmshem anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas vid rekrytering 

av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. 

Årets verksamhet  
Nya Saftstationen är bolagets enskilt största pågående projektet. Förutom 270 hyreslägenheter omfattar 

projektet två LSS-boenden med totalt 12 lägenheter samt fem kommersiella lokaler. En av lokalerna är en så 

kallad bokal, en lokal som kombineras med en boendedel. Nya Saftstationen miljöcertifieras enligt standard 

för miljöbyggnad silver, vilket innebär att bland annat ritningar och relevanta miljörutiner godkänns av 

Sweden Green Building Council. Kvarteret kommer ha ett stort antal cykelparkeringar och förbereds för en 

bilpool. Inflyttning av första etappen genomfördes i maj 2021 och i andra etappen sker inflyttning under 

våren 2022.  

Utöver att uppföra nya bostäder har Ängelholmshem fortsatt att underhålla och utveckla befintliga 

fastigheter. Målet är att kunna erbjuda marknaden attraktiva och väl underhållna fastigheter, som dessutom är 

en investering för framtiden. Under kommande år planeras det för fyra nya miljöhus i beståndet och ett antal 

tvättstugor på Kulltorp ska renoveras och digitaliseras.  
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Ekonomisk analys 
Ängelholmshems resultat efter finansiella poster uppgår till 28,4 mnkr (17,2 mnkr föregående år). Soliditeten 

uppgår till 21,5 % (20,4 föregående år). Intäkterna har ökat med 21,1 mnkr sedan föregående år, vilket beror 

delvis på hyreshöjningar, 0,75 %, men framförallt på inflyttningen i vår nya fastighet Slakteriet 1. Covid-19 

har påverkat verksamheten tillsammans med en brist på upphandlade avtal, då mycket av 

fastighetsunderhållet blivit fördröjt. 3,9 mnkr i planerat underhåll under 2021 flyttas därför till 2022. 

Driftkostnaderna är upp något jämfört med föregående år. Detta är framförallt beroende på köpta tjänster 

inom reparationer samt ökade kostnader för fastighetsskötsel kopplat till framförallt snöröjningen under 

december månad.  

Nettoinvesteringarna uppgår till 97,4 mnkr (266,4 mnkr föregående år). Den största delen av 

nettoinvesteringen avser Nya Saftstationen med 88,0 mnkr. Upplåningen har under året ökat med 117 mnkr 

till totalt 2206 mnkr. 

Ängelholmshem   

mnkr 2020 2021 

Nettomsättning 256,0 277,0 

Resultat efter finansiella poster 17,2 28,4 

Nettoinvesteringar  266,4 97,4 

Balansomslutning 2 890,0 2 988,0 

Soliditet, %  20,4 21,5 

   

PERSONAL   

Antal anställda (årsarbetare) 40,0 37,5 

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%) 6,1 % 2,6 % 

   

ÖVRIGT   

Antal bostadslägenheter totalt (st) 3 105,0 3 258,0 

Total lägenhetsyta (m2) 205 200 213 600 

Outhyrt under året 0,1 % 0,9 % 

Framtid  
En sjättedel av Ängelholms medborgare bor hos Ängelholmshem. De visar, genom den årliga kundenkäten, 

på en hög nöjdhet och ett högt förtroende. Vår ambition är att ytterligare förstärka vår roll som förebildlig 

förvaltare med uppdrag att värna tryggheten.  

Många kommuner i landet eftersträvar att kunna ta bort sina bostadsområden från polisens lista över utsatta 

områden. Ängelholmshems mål är att inget område i beståndet någonsin skall hamna där. I ett nationellt 

perspektiv är Ängelholms bostadsområden förskonade från allvarligt utanförskap och genom förebyggande 

insatser kommer det fortsätta att vara så. 
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Under de kommande tre åren beräknas Ängelholms kommuns befolkning öka med drygt 700 människor per 

år. En växande befolkning kräver nya bostäder och fler lokaler för kommunal verksamhet. En variation av 

bostäder som speglar behoven bidrar till att göra Ängelholms kommun attraktiv för människor och företag, 

vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen. 

Bostadsmarknaden i kommunen och regionen visar positiva indikationer på att vara i balans. Behovet av att 

producera de stora projekten med hyreslägenheter minskar och vi bedömer att kommande period är en 

möjlighet att utveckla befintligt bestånd.  Ängelholmshem kommer att ha fokus på småskalig nyproduktion, 

förtätning och ombyggnad av befintligt bestånd.  

Uppvärmning och elanvändning i fastigheter har en betydande inverkan på klimatet. Vi inleder ett arbete med 

att inventera beståndet och ta fram en energistrategi för att kunna nå vårt mål om en fossilfri drift och att 

fortsätta minska energiförbrukningen.  
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7.9 AB Ängelholmslokaler  

Målredovisning 

Koncernsamordning 

Under 2021 har en total ombyggnad av stadsbiblioteket färdigställts och driftsatts. Byggnationen av den nya 

grundskolan Villan i Ängelholm har också färdigställts. Skolan dimensioneras för 635 elever och en ny 

idrottshall med plats för 250 åskådare. Bolaget har under året ingått ett utökat samarbetsavtal med 

kommunens digitaliseringsenhet kopplat till IT-drift 

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan 

Ängelholmslokaler arbetar bland annat med att minska fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya 

lokaler som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Den 

nya Villanskolan har byggts med Miljöbyggnad guld. Ängelholmslokalers fordonspark drivs sedan 2019 

uteslutande av fossilbränslefritt drivmedel.  

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med Vision 2035 

För att Ängelholms kommun ska växa samt vara särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs bra lokaler 

för kommunal verksamhet. Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla och utveckla befintliga lokaler samt 

uppföra nya hållbara och attraktiva lokaler. Historiskt sett har bolaget haft en mer verkställande roll i form av 

byggherre och fastighetsförvaltare men i samverkan med ägaren har arbete påbörjats att ta en mer aktiv roll i 

samhällsplaneringen. 

Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap 

Ängelholmslokaler har som mål att bli ett av de mest attraktiva fastighetsbolagen med en sund företagskultur 

där engagerade och motiverade medarbetare med rätt kompetens trivs. Under året är arbetsmiljö ett av 

bolagets fyra fokusområden. 

OSA-enkät har genomförts tre gånger under året i syfte att följa upp organisationens välmående. Mycket 

fokus läggs även på friskvård med bland annat gemensamma träningstillfällen.  

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald  

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt 

inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas vid 

rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. 

Årets verksamhet  
Bra lokaler för kommunal verksamhet bidrar till att göra Ängelholms kommun attraktivt för människor och 

företag, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen. Under 2019 påbörjades 

byggnationen av den nya Villanskolan. Skolan dimensioneras för 635 elever och en ny idrottshall med plats 

för 250 åskådare. Nya skolan överlämnades i december 2021 och därefter kommer de äldre lokalerna att rivas. 

Nya Villanskolan är miljöcertifierad enligt standard för miljöbyggnad. 
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Ombyggnationen av Ängelholms stadsbibliotek har slutförts och togs i drift under december 2021. Fokus för 

ombyggnationen har varit att stadsbiblioteket ska vara en mötesplats samt bevara och utveckla den varma 

känslan för en modern biblioteksverksamhet i drift. 

Målsättningen är att kunna erbjuda kommuninvånarna väl underhållna fastigheter. Bolagets ambition är att ha 

en så effektiv förvaltning som möjligt med fokus på utveckling och långsiktigt ägande. Att underhålla 

fastigheterna är en investering för framtiden och något som ökar trivseln för de medborgare som använder 

lokalerna. 

Ekonomisk analys 
Ekonomisk analys Ängelholmslokalers resultat efter finansiella poster uppgår till 22,7 mnkr (8,6 mnkr 

föregående år). Soliditeten uppgår till 13,1 % (16,2 % föregående år). Nettoomsättningen har minskat med 7,9 

mnkr och är främst relaterad till outhyrda fastigheter på grund av ombyggnationer. Fastighetsrelaterade 

kostnader har under året varit lägre och beror främst på Covid-19 samt förseningar i upphandlingar. 6,5 mnkr 

av det planerade underhållet 2021 har flyttats till 2022 på grund av pandemin och förseningarna i ramavtal.  

Under 2021 har det inte gjorts några nedskrivningar på byggnader. Det har inte heller gjorts några återtag på 

tidigare gjorda nedskrivningar, jämfört med 31,4 mnkr i nedskrivningar under 2020. Nettoinvesteringar har 

uppgått till 161,8 mnkr där de största investeringarna avser nya Villanskolan 80 mnkr, Stadsbiblioteket 52 

mnkr och idrottshallen i Hjärnarp 13 mnkr (157,4 mnkr föregående år). 

Ängelholmslokaler   

mnkr 2020 2021 

Nettomsättning 204,0 196,0 

Resultat efter finansiella poster 8,6 22,7 

Nettoinvesteringar  157,4 161,8 

Balansomslutning 1 610,0 1 737,0 

Soliditet, %  16,2 % 13,1 % 

   

PERSONAL   

Antal anställda (årsarbetare) 37,0 40,5 

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%) 4,4 % 3,9 % 

   

ÖVRIGT   

Total yta förvaltade verksamhetslokaler (m2) 225 000 220 000 

Framtid  
I takt med att folkmängden i Ängelholms kommun växer och antalet barn samt äldre ökar, blir också behovet 

av lokaler avsedda för kommunal verksamhet större. Bolagets arbete med planerat underhåll fortskrider. 

Planering pågår avseende nya Tegelgårdens förskola. Nybyggnation av idrottshall i Hjärnarp pågår och 

beräknas vara klart hösten 2022. Flera rivningar och större renoveringar väntar under de närmsta åren, liksom 

utveckling av lokaler till grundskolan.  
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7.10 Ängelholms Flygplats AB 

Årets Verksamhet 
2021 var Ängelholm Helsingborg Airport, och hela branschen globalt, fortsatt hårt drabbade av pandemin. 

Under början av året hade flygplatsen ungefär 10 % resande jämfört med före pandemin. 

Flygbolaget SAS har trafikerat sträckan till Arlanda och Air Leap, som inlett ett samarbete med det lokala 

flygbolaget Air Skåne har trafikerat sträckan till Bromma. I maj startade BRA upp sin verksamhet igen efter 

sin rekonstruktion och flygplatsen fick två bolag till Bromma. Under sommaren hade BRA premiär för flyg 

till Sälen och Air Skåne återkom medsommardestination Visby. 

Antal resenärer var i juli 50 % jämfört med före pandemin. Resandet ökade något under hösten då 

flygbolagens tidtabeller utökades med tidiga morgonavgångar och kvällsankomster och trafik sju dagar i 

veckan. Lättade restriktioner gjorde att även affärsresandet kom igång något under hösten, för att sedan 

minska igen vid årets slut. I oktober valde Air Skåne att pausa sin verksamhet vid flygplatsen och i december 

utökade BRA med vintertrafik till Sälen. Andra halvan av året hade flygplatsen 45 % resande jämfört med 

2019. Totalt hade flygplatsen 119 642 avresande och ankommande passagerare under 2021 vilket är 31 % av 

ett normalår. 

Utöver flygtrafik till och från Stockholm har flygplatsen även en samhällsfunktion för stöd till bland annat 

ambulansflyg, Kustbevakningen och Polismyndigheten. Sedan 2018 har flygplatsen ett samarbete med 

Tegelbruksskolan i Klippan och i november började åtta elever sin utbildning till flygplatstekniker. 

Ekonomisk analys 
Ängelholms flygplats AB:s resultat efter finansiella poster uppgår till -20,1 mnkr (-15,8 mnkr föregående år). 

Det är fortsatt låga intäkter på grund av pandemin, 9 mnkr lägre än budgeterat, men besparingar i driften 

minskade kostnaderna med 3,4 mnkr jämfört budget. Bolaget erhöll under året 5,1 mnkr i olika pandemistöd 

jämfört med 10,5 mnkr föregående år. Under verksamhetsåret driftsattes några investeringar (0,8 mnkr) från 

tidigare år, avseende bland annat uppdaterad inflygningsprocedur. 

Framtid 
Det pågår ett omställningsarbete i hela flygbranschen där flygplatser och flygbolag kontinuerligt arbetar med 

miljö- och klimatfrågor. Ängelholms flygplats arbetar för att 2022 bli en klimatneutral flygplats, certifierad av 

ACA (Airport Carbon Accreditation). För flygbolagens omställning krävs bland annat biojetbränsle vilket 

flygplatsen, i mindre mängder, kan erbjuda sina resenärer och flygbolag. Eldrivna flygplan och 

hybridlösningar är också under utveckling, av både nya och etablerade flygplanstillverkare. Inrikesflyget stod 

före pandemin för cirka 1 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.  
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7.11 NSR 

Årets verksamhet 
Ekonomiskt har bolaget haft ett starkt år. Ett stort inflöde av massor från regionala infrastrukturprojekt i 

kombination med justering av taxorna har medverkat till en ekonomi i balans och överträffande av budget. 

Detta skapar också goda förutsättningar för en bra balans och möjlighet till vidare utveckling i 

renhållningskollektiven. 

Året har färgats av den pågående pandemin med strikta restriktioner, främst under det första halvåret. 

Genomförandet av såväl kärnuppdrag som framdrift av utvecklingsarbete har kunnat genomföras trots dessa 

restriktioner. Genom anpassning till den nya situationen och tillämpning av digitala 

kommunikationshjälpmedel har både möten och administrativa uppgifter genomförts som planerat. 

Organisationen har varit mycket bra på att anpassa sig i alla olika delar med minimering av intern 

smittspridning som följd. 

De utvecklingsprojekt som har drivits under året spänner över hela värdekedjan genom påverkan på 

avfallsmängden, insamlingssystem och avfallsbehandling. Majoriteten av projekten har som målsättning att 

minska den långsiktiga påverkan på den yttre miljön och leda till regionens långsiktiga hållbarhet. Detta 

genom bland annat ökad digitalisering för avfallsminskning, en ökad sortering, ökad kundnöjdhet och 

effektivisering av avfallsinsamling.  

Ett exempel på projekt är digitaliserade nivåvakter i kärl med syftet att mäta och följa fyllnadsgraderna och 

därmed följa upp olika typer av åtgärder i miljörum. Genom dessa system kan vi på ett systematiskt sätt 

utveckla verksamheten kring beteendepåverkande och praktiska förutsättningar för avfallshanteringen.  

Insamlingen av matavfall har utvecklats genom en investering i separat rörsystem i Oceanhamnen, kallat 

Recolab, där NSR varit delaktiga. Systemet innebär tre separata rör. Ett för att samla in svartvatten, ett för 

gråvatten och ett separat rörsystem för insamling av matavfall genom matavfallskvarnar från kök. 

Målsättningen med systemen är att öka återvinningen samt minska transportbehov av insamling av matavfall. 

Nya metoder för hantering av näringsämnen från matavfallet testas också. En första utvärdering av hur målen 

uppnås kommer att genomföras under våren 2022.  

NSR har under flera år investerat i biologiska reningssystem av lakvatten för att få rent vatten från 

lakvattendammar. Mätningar av renheten på vattnet från Filborna, som är en Sveriges största 

hushållsdeponier, visar på rekordlåga nivåer av övergödande ämnen. Detta är ett bra bevis på att dessa nya 

biologiska reningssystem fungerar väl.  

Även helt unika försök att rena lakvatten från PFAS-ämnen pågår och utvecklas i gemensamma projekt med 

forskare. Försök att rena PFAS genom nya helt unika metoder pågår och kommer att pågå även under 2022.   

NSR har högt ställda målsättningar på att avgifta kretsloppet. En mängd olika försök med användning av 

biokol som reningsmetod för lätt förorenade jordar har genomförts. Dessa försök är en del av nationell 

forskning och NSR:s fungerar som testbädd för dessa försök. 
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Hushållsdeponin på Filborna är en av Sveriges största. Den står för en klar majoritet av verksamhetens 

klimatpåverkan genom att den läcker metangas till atmosfären. Ett nytt sofistikerat system för uppsamling av 

denna gas med hjälp av deponigasbrunnar står klart för användning. Inom kort kommer en deponigasmotor 

installeras och gasen som tas från dessa brunnar kan användas för att producera el. El som primärt kommer 

att användas för internt bruk.   

Ekonomisk analys 
NSR:s resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 27,7 mkr. Det positiva resultatet beror framför allt på 

höga intäkter jämfört med budget. Det finns tre huvudsakliga anledningar till att intäkterna överstiger budget. 

NSRs resultat påverkas mycket av inflödet av massor. 

Under året har det kommit in stora mängder förorenade massor och schakt. En stor del av dessa kommer 

från Trafikverket och ombyggnaden av järnvägsspår, men aktiviteten har också varit hög i samhället i övrigt 

när det gäller ut- och ombyggnadsprojekt. En annan bidragande orsak till de höga intäkterna är att priserna 

för producentansvarsmaterial och skrot varit högre än beräknat under hela året. 

Efter att marknaden stått stilla till följd av coronapandemin under 2020, kom den under 2021 i gång igen och 

en stor efterfrågan resulterade i höga priser på framför allt skrot som har hållit i sig under hela året. Slutligen 

har det i Helsingborg varit en hög debitering av överfulla kärl jämfört med budget.  

Under året har kostnaderna hållits på en ganska stabil nivå. Med ett ökat inflöde av massor har kostnaderna 

för frakt och behandling varit högre. Kostnaderna för förbränning har ökat under året. Både i forma av skatt 

och utsläppsrätter. Dessa kommer att öka ytterligare under nästa år. Under året har även kostnaderna för kärl 

varit höga då många kärl behövs bytas eller sättas ut i nybyggnationer. I övrigt har NSR, med hänsyn till det 

positiva resultatet ökat sina kostnader för reparationer och underhåll under 2021. 

Investeringar 

NSR har under året investerat för 28 mkr. Framför allt har det investerats i biokolanläggning om 8,5 mkr 

samt 6 nya renhållningsfordon om 16,5 mkr (ersatt äldre fordon). Investeringsbudget har ej uppnåtts 

beroende på att uppförandet av biokolsanläggningen har försenats. 
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7.12 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Årets verksamhet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Den politiska 

målsättningen är att RSNV ska utvecklas till en modern och professionell organisation som kan möta 

nuvarande och framtida utmaningar. RSNV har nu slutfört sitt sjunde verksamhetsår och har en stabil 

verksamhet som har utvecklats mycket under året samtidigt som en ny inriktning har arbetats fram inför 

framtiden. 

I februari tillträdde den nya förbundsdirektören sin tjänst, samtidigt som direktionen beslutade om 

förbundets nya målbild 2025. Målbilden visar inriktningen för vad förbundet förväntas göra och sikta mot att 

vara fram till 2025 och det kommer nu förbundet att arbeta med de närmaste fyra åren för att se positiva 

förflyttningar i verksamheten. 

Pandemins verkningar på verksamheten 

Coronapandemin har fortsatt präglat 2021 och verksamheten har fått ställas om för att minska 

smittspridningen. Främst har myndighetsutövningen påverkats med avseende på tillsyner och utbildningar. 

Sedan 2020 har förbundet arbetat med en Coronastab där nationell utveckling följs och löpande 

inriktningsbeslut fattas för verksamheten. Under sommarens period av låg smittspridning arbetade 

organisationen med en utvärdering av Coronahanteringen för att ta lärdomar om exempelvis nya arbetssätt. 

Dessa har nu på ett framgångsrikt sätt kunnat implementeras i verksamheten, såväl i den förebyggande 

verksamheten som den operativa.  

Lagstiftsförändringar och förebyggande verksamhet 

Under 2020 beslutades om kommande förändringar i lagen om skydd mot olyckor. Lagändringarna 

genomförs för att skapa en mer enhetlig och effektivare kommunal räddningstjänst. En del lagändringar 

trädde i kraft 1 januari 2021 och en del kommer att träda i kraft 1 januari 2022. Förbundet har under året 

fokuserat mycket arbete på att anpassa verksamheten efter de nya lagkraven som kommer att påverka 

exempelvis en förändrad tillsynsprocess samt en ny övergripande systemledning vid insats. 

Utöver det har även lagen om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning och föreskrifter 

reviderats under året. Det primära syftet med ändringarna är att försvåra att explosiva ämnen hamnar i orätta 

händer.  

Räddningssamverkan i Skåne 

Under våren beslutade räddningscheferna i Skåne att en ny överenskommelse om Räddningssamverkan 

(Räddsam Skåne) ska gälla i regionen. I grunden medför överenskommelsen ett nytt synsätt på ansvaret för 

att räddningsstyrkor med olika förmågor ska kunna verka inom hela det geografiska området. Syftet med att 

olika förmågor ska kunna verka utanför den kommun som har resurserna är att skapa ett likvärdigt skydd för 

alla medborgare i Skåne. Under året har därför nytt samverkansavtal tecknats mellan de flesta kommuner, 

men några kvarstår. Under året har flera stora olyckor visat behovet av samverkan mellan kommunerna. 

Exempelvis stora bränder i Hyllinge, industribrand i Helsingborg samt Gårdsbrand i Höganäs är insatser där 

styrkor från förbundet och flera kommuner i Skåne har samarbetat. 



 

123 

Insatser och operativ verksamhet 

Händelsemässigt har det varit normal belastning enligt tabellen, men de händelser som sticker ut är två 

dödsbränder i Ekeby på kort tid vilket är ovanligt med tanke på hur många som bor i området.  

Antal händelser    

 2019 2020 2021 

Bjuv 197 228 236 

Helsingborg 1890 1946 1747 

Ängelholm 533 479 440 

Örkelljunga 255 257 295 

RSNV 2875 2910 2718 

Övriga 51 148 126 

Förbundets område har också haft några större bränder i Helsingborg, en industribrand på Väla Södra, brand 

i tennishallen på Heden och en gårdsbrand i närheten av Hyllinge. Förbundet valde även att stötta Mönsterås 

med 11 personer under midsommarveckan för att hantera en större skogsbrand. 

RSNV har utöver det även utvecklat och utvärderat en ny släckmetod för bilbränder. Istället för att använda 

vatten eller annat släckmedel genomför RSNV nu de flesta insatserna vid bilbrand med en större modell av 

brandfilt. Testet med brandfilt har genomförts på station City under året med ett positivt resultat, inte minst 

med hänsyn till miljöaspekterna.  
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1.1 Årets Verksamhet 
Ängelholms kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA-enheten) ansvarar för produktion och 

distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-

anläggningar och VA-ledningar inom fastställda verksamhetsområden. 

VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, 

Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt miljöbalken samt i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. 

Utöver detta har kommunfullmäktige fastställt finansiella mål och en kvalitetsdeklaration för verksamheten. 

Verksamheten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 37 500 abonnenter. Avloppsvattnet 

renas i två avloppsreningsverk, ett större i Ängelholm samt ett mindre i Starby. 

Systemet sammanbinds av cirka 460 km vattenledningar, 325 km spillavloppsledningar, 335 km 

dagvattenledningar och ca 100 tekniska anläggningar. Ängelholms kommun är sedan år 2015 ansluten till 

Sydvatten och köper ca 50 % av sin vattenförbrukning av Sydvatten och resterande 50 % produceras i 

Ängelholms egna vattenverk. Råvatten för egen produktion tas från vattentäkterna i Brandsvig och Tollsjö. 

Ängelholms kommun har cirka 43 500 invånare och har i genomsnitt en befolkningsökning på 1 % årligen. 

Fler invånare innebär ett större behov av dricksvatten, vilket innebär ett ökat vattenuttag samt ökad 

belastning på avloppsreningsverket och spillvattenledningarna. 

Under 2021 har 95 nya fastigheter (hushåll, flerfamiljshus och industrier) anslutit sig till det allmänna 

ledningsnätet vilket genererat en intäkt i anslutningsavgifter om 13,8 mnkr.  

VA-verksamheten är organisatoriskt en del av huvuduppdrag Samhälle.  

Antal medarbetare, tillsvidareanställda  

 2020 2021 

Kvinnor 5 5 

Män 17 17 

Totalt 22 22 
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Nederbörd och vattenuttag 
Summeringen efter 2021 visar att nederbörden uppmättes till totalt 877 mm vilket ligger bland de högst 

uppmätta under de senaste tio åren. Den inkommande flödesmängden till avloppsreningsverket uppmättes till 

4 407 919 kubikmeter.  Månader med höga inkommande flöden var januari, oktober och december. För 

perioden 2020-12 – 2021-01 var nederbörden 152 mm vilken i stor del kom som snö som smälte bort vilket 

medförde höga inkommande avloppsvattenmängder. 

Vattenverket levererade ut 3 389 079 m³ dricksvatten vilket är ca 9 % mer under torråret 2018. Under de 

senaste fem åren har vattenförbrukningen stadigt ökat och det går även att utläsa att mer vatten används för 

bevattning av växter samt poolfyllnad.  
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Stora VA-utbyggnaden 
Inom ramen av den så kallade Stora VA-utbyggnaden har det under året bland annat utförts entreprenader av 

ny överföringsledning mot Strövelstorp (S4). Entreprenaden beräknas vara klar årsskiftet 2021-2022. 

Utbyggnaden och renoveringen av avloppsreningsverket är helt klar och nu pågår idrifttagning samt 

intrimning av den nya processen. 

Arbetet med att skydda och förstärka säkerheten kring vårt dricksvatten har fortsatt och ytterligare två 

befintliga dricksvattenbrunnar har upprustats under 2021 med nya överbyggnader.  

VA-förnyelsen 
Under 2021 har förnyelse av ledningsnätet utförts på flera platser runt om i kommunen vilket innebär att 

ledningarna för vatten, spill och dagvatten läggs om och förnyas i ett specifikt avgränsat område. De 

huvudsakliga projekten har varit förnyelse av ledningsnätet i Villandsgatan och Svedjegatan i Munka-Ljungby.  

Kronotorpsområdet, Vassvägen samt Roslunda-området i Ängelholm.  

I ett antal exploateringsområden har VA-ledningar nyanlagts. Exempel på detta är nytt bostadsområde i 

Hjärnarp (Söndrebalj) samt den sista etappen på Munka-Ljungby 3:11 (Jordgubbsfältet). Även inne i 

Ängelholm har viss exploatering genomförts då delar av stationsområdet med Dobelegatan och 

Charkuterigatan färdigställts. 

Undersökningsarbete på ledningsnätet 
Två större undersökningar har genomförts under året med syfte att kontrollera om hårdgjorda ytor belastar 

spillvattennätet med ovidkommande vatten. Områdena har varit Paletten-området och nya Kungsgården i 

Ängelholm. Resultatet av dessa undersökningar har funnit att cirka 7 000 m2 hårdgjord yta är felkopplad och 

arbete med att hantera dessa har påbörjats. 

Utbyggnad av avloppsreningsverket 
Processintrimningen av det nya avloppsreningsverket har fortlöpt under året. Tvåårsbesiktningen samt 

godkännande av processgarantitiden är planerad till januari 2022. Delar som ej klarat av de garantiåtaganden 

som entreprenören utlovat har bytts ut under året. Under de kommande tre åren fram till fem-års 

besiktningen fortlöper intrimning av process och maskiner för att uppnå mest fördelaktiga reningsresultat och 

ekonomi.  
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1.2 Mål och kvalitetsdeklarationer  
VA-verksamhetens finansiella mål fastställda av fullmäktige:  

 Vatten- och avloppsverksamheten ska till 100 % finansieras via avgifter från brukarna. 

Verksamheten bedömer målet som helt uppfyllt. 

Avseende verksamheten har kommunfullmäktige i samband med budget fastställt följande 

kvalitetsdeklaration:  

 Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. 

Verksamheten bedömer målet som helt uppfyllt. Inga av kommunens kunder har varit utan vatten vid 

oplanerat avbrott i mer än 24 timmar. 
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1.3 Ekonomisk analys 
Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp (VA), visade för året ett positivt resultat på 4,4 mnkr, 

vilket var 1,7 mnkr bättre än budget. Budgeten lades för att gå med ett positivt resultat på 2,7 mnkr efter att 

VA-taxan höjdes inför 2021. Avvikelsen berodde i huvudsak på personalvakanser och lägre avskrivningar än 

budgeterat. Även högre intäkter från Sydvatten samt lägre kostnader för konsulter och externa räntor bidrog 

till den positiva avvikelsen mot budget. Avskrivningarna 2021 uppgick till 24,8 mnkr, vilket var 2,0 mnkr mer 

än 2020. Ökningen är en följd av den höga investeringstakten som VA-verksamheten hållit under senare år. 

Investeringsnivån ligger klart över vad verksamheten själv finansierar. Den externa upplåningen har därför 

stigit, och var vid årets slut 585 mnkr.  

Kostnaderna till Sydvatten för inköpt vatten uppgick 2021 till 13,3 mnkr. Samtidigt fick kommunen enligt 

avtal med Sydvatten 5,8 mnkr i ersättning för driftkostnader i vattenproduktionen. Brukarnas avgifter steg 

med 10,3 mnkr till 81,0 mnkr, vilket orsakades av att beslut om taxehöjning fattades inför 2021. Det var 

emellertid 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Under året togs också stora underhållskostnader främst på vattenverk 

och reningsverk.  

Det positiva resultatet för VA-verksamheten innebär att skulden till abonnenterna ökade från 2,8 mnkr till 7,2 

mnkr vid årets slut. 

Ekonomisk utveckling   

mnkr Utfall 2020 Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 85,8 89,0 

Driftkostnader 45,9 46,8 

Personalkostnader -13,6 -14,1 

Årets förändring av förutbetalda 

avgifter/skuld till abonnenter 
-4,4 -4,4 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) omfattade 81,1 mnkr (varav 11,1 mnkr 

överfördes från 2020) och utfallet blev 56,0 mnkr, vilket innebar en budgetavvikelse på +25,1 mnkr. 

Avvikelsen var tyvärr klart större än prognostiserat, vilket delvis var relaterat till leveransstörningar med 

anledning av pandemin. Utfallet var också 41,8 mnkr lägre än 2020 då det för 2021 endast återstod mindre 

delar av den stora utbyggnaden av Avloppsreningsverket och Klippanvägens ombyggnad.  

De större projekten var Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm 13,2 mnkr, Kronotorpsområdets VA med 11,5 

mnkr, och Haradal VA på 7,5 mnkr. De största avvikelserna mot budget stod Stora VA S4 Strövelstorp-

Ängelholm, +9,3 mnkr, och Pumpstation Vilhelmsfält, +6,1 mnkr, för. Detta berodde främst på en 

överprövad upphandling som påverkade båda projekten. Huvudetapperna i S4 kunde slutföras till en 

väsentligt lägre utgift än budgeterat på grund aven gynnsam upphandling och färre tilläggsarbeten än väntat. 
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Även i Klippanvägens ombyggnad och Villandsgatan avslutades projekten till klart lägre utgifter än 

budgeterat.  

Investeringar 2016-2021       

mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt 79,1 82,5 154,6 69,3 97,8 56,0 

 

1.4 Framtid 
En budget är beslutad för kommande treårsperiod där investeringsnivån ligger på 42 mnkr år 2022, och 71,5 

mnkr respektive 51,5 mnkr de följande åren. Den höjning av va-taxan som beslutades inför år 2021 behövdes 

för att finansiera de kostnader och avskrivningar som den stora va-utbyggnaden medfört och har även tagit 

höjd för kommande investeringar. Va-taxan väntas därför kunna förbli oförändrad de närmaste åren.   
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1.5 Finansiella rapporter 

Redovisningsprinciper 
Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lag om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning, med 

beaktande av Lagen om allmänna vattentjänster. En fullständig beskrivning av Ängelholms kommuns 

redovisningsprinciper återfinns i kommunens årsredovisning. Nedan följer en beskrivning av väsentliga 

redovisningsprinciper för VA-verksamheten. VA-verksamheten utför inga uppdrag utanför verksamhetens 

huvudmannauppdrag enligt vattentjänstlagen, varför inga kostnader och intäkter uppstår som behöver 

särredovisas från huvudmannauppdraget. 

Intäkter från VA-taxan 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras. 

VA-verksamheten och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Prissättning för försäljning av 

verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger 

kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet under rubriken ”Förutbetalda avgifter”. 

Bedömningen är att överuttaget kommer att återföras under de närmaste åren.  

Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anslutningsavgift. Anslutningsavgifterna skall täcka 

avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta 

kostnader i samband med anslutning samt administration. Avskrivningstiden för ledningsnät är 50 år. 

Anslutningsavgiften periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften 

kostnadsförs. Anslutningsavgifterna periodiseras 1/50 per år. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella an-

läggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod 

används för samtliga typer av materiella tillgångar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen 

för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr år 2021). 

Komponentavskrivning tillämpas på alla nya projekt där väsentliga komponenter finns. 

Avskrivningstid 
 

Vatten och avloppsledningar  25-50 år  

Byggnader, vattenverk, avloppsverk och 
grundvattenbrunnar  

15-60 år  

Vattenmätare, maskiner och andra tekniska 
anläggningar  

10-15 år  

Inventarier, verktyg, fordon och installationer  10-15 år  
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Finansnetto 
Genomsnittlig räntekostnad för VA-verksamhetens upplåning under 2021 var 0,44 %. De långfristiga lånen i 

VA-verksamheten har under året minskat med 15 mnkr, varav 585 mnkr avser externa lån och 92 mnkr avser 

interna lån, till totalt 677 mnkr. 

Avsättning pensioner 
Avsättning av pensionsskuld är inte upptagen i balansräkningen. Pensionskostnader belastar resultatet genom 

personalomkostnadspålägg. 

Fördelning av gemensamma kostnader 
Ängelholms kommuns VA-verksamhet är en del av huvuduppdrag Samhälle, varför olika resurser är sam-

ordnande i kommunen. För att redovisa ett rättvisande resultat för verksamheten fördelas dessa gemensamma 

kostnader till VA-verksamheten. Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall principerna för denna fördelning framgå 

av särredovisningen, se tabell nedan. 

Typ av gemensam resurs  Fördelningsnyckel  Kommentar  

Kommunfullmäktige/kommunstyrelse  Fördelas ej 
Demokratiskt uppdrag,  ej väsentligt 
belopp  

Central administration, (ekonomichef, 
ekonom, ekonomiassistent) 

Fördelas utifrån schablon för nedlagd 
tid. 

 

Central ledningsfunktion inom 
huvuduppdraget 

Fördelas utifrån omsättning.  

HR 
Fördelas utifrån andelen 
heltidsanställda. 

 

IT och telefoni  Antal datorer, antal abonnemang   

Lokaler  Utnyttjad yta                    
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Resultaträkning     

mnkr Not 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Verksamhetens intäkter  1 89,0 92,2 85,8 

Verksamhetens kostnader  2 -61,0 -64,2 -59,5 

Avskrivningar  3 -24,8 -25,2 -22,8 

Verksamhetens nettokostnader   3,2 2,8 3,5 

     

Finansiella intäkter   0 0 0 

Finansiella kostnader  4 -3,2 0 -3,5 

Resultat efter finansiella poster  0,0 2,8 0,0 

     

Extraordinära poster   - - - 

Årets resultat   0,0 2,8 0,0 
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Balansräkning    

mnkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  5   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   889,1 850,6 

Maskiner och inventarier   1,6 2,0 

Summa anläggningstillgångar   890,7 852,6 

    

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 6 9,7 7,2 

Kassa och bank   0 32,70 

Summa omsättningstillgångar   9,7 39,9 

SUMMA TILLGÅNGAR   900,4 892,5 

    

SKULDER OCH EGET KAPITAL    

Eget kapital    

Eget kapital  0,0 0,0 

Årets resultat  0,0 0,0 

Summa eget kapital  0,0 0,0 

    

Skulder    

Långfristiga skulder  7 774,4 776,3 

Kortfristiga skulder  8 126,0 116,2 

Summa Skulder  900,4 892,5 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  900,4 892,5 
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Kassaflödesanalys   

mnkr  2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Årets resultat 0,0 0,0 

Justering för av- och nedskrivningar 24,8 22,8 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -2,3 -2,1 

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 22,5 20,7 

   

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -2,5 1,2 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 9,8 79,0 

Kassaflöde från rörelsekapital 7,3 80,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,8 101,0 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -62,9 -108,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -62,9 -108,0 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -33,1 -7,1 

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Nyupptagna lån, externa 162,0 50,0 

Amortering av långfristiga skulder, externa -177,0 0,0 

Förutbetalda anläggningsavgifter va 15,4 11,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,4 61,8 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE -32,7 54,7 

Likvida medel vid årets början 32,7 -22,0 

Likvida medel vid årets slut 0,0 32,7 
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Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter    

mnkr 2021 2020 

Vatten- och avloppsavgifter  81,0 70,7 

Periodisering årets anläggningsavgifter 2,3 2,1 

Periodisering tidigare års anläggningsavgifter  0,0 0,0 

Övriga intäkter  10,1 8,6 

VA-avgifter periodisering av förutbetalda avgifter/skuld till 
abonnenter 

-4,4 4,4 

Summa verksamhetens intäkter  89,0 85,8 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader    

mnkr 2021 2020 

Externa kostnader -46,9 -45,9 

Löner och sociala avgifter -14,1 -13,6 

Summa verksamhetens kostnader  -61,0 -59,5 

 

Not 3 Avskrivningar    

mnkr 2021 2020 

Maskiner och inventarier -0,3 -0,3 

Byggnader och anläggningar -24,5 -22,5 

Summa avskrivningar -24,8 -22,8 

 

Not 4 Finansiella kostnader    

mnkr 2021 2020 

Räntor långfristiga skulder, externa  -2,8 -2,9 

Räntor långfristiga skulder, interna lån till kommunen -0,4 -0,6 

Summa finansiella kostnader -3,2 -3,5 
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Not 5 Materiella anläggningstillgångar    

mnkr 2021 2020 

VA-anläggningar   

Redovisat värde vid årets början 731,7 568,2 

Investeringar 68,8 214,5 

Avskrivning -24,1 -22,1 

Redovisat värde vid årets slut 776,4 760,6 

   

VA-verk, maskiner och inventarier    

Redovisat värde vid årets början 2,0 2,3 

Investeringar 0 0 

Avskrivning -0,3 -0,3 

Redovisat värde vid årets slut 1,7 2,0 

   

Pågående ny, till och ombyggnad   

Redovisat värde vid årets början 54,7 140,0 

Investeringar 19,6 -85,2 

Redovisat värde vid årets slut 74,3 54,8 

   

Pågående exploatering   

Redovisat värde vid årets början 35,3 27,2 

Investeringar 3,0 8,0 

Redovisat värde vid årets slut 38,3 35,2 

   

Summa materiella anläggningstillgångar 890,7 852,6 

 

Not 6 Kortfristiga fordringar   

mnkr 2021 2020 

Kundfordringar 7,8 2,5 

Övriga kortfristiga fordringar 1,9 4,7 

Summa kortfristiga fordringar 9,7 7,2 
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Not 7 Långfristiga skulder   

mnkr 2021 2020 

Förutbetalda VA-anläggningsavgifter 97,4 84,3 

Långfristiga lån, externa 585,0 590,0 

Långfristiga lån, interna till kommunen 92,0 102,0 

Summa långfristiga fordringar 774,4 776,3 

 

Not 8 Kortfristiga skulder   

mnkr 2021 2020 

Leverantörsskulder 9,9 12,6 

Avräkningsskuld 106,0 97,7 

Skuld till abonnenterna 7,2 2,8 

Upplupna kostnader 2,9 3,1 

Summa kortfristiga fordringar 126,0 116,2 
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1.6 Fastställelsebeslut och tillgänglighet 
Enligt vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig 

för abonnenterna. Vid sammanträdet den 25 april 2022 fastställde kommunfullmäktige i Ängelholms 

kommun särredovisningen för VA-verksamheten avseende år 2021. Särredovisningen görs tillgänglig genom 

publicering på kommunens hemsida. 
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Uppföljning av specifika uppdrag 2021 –  
Bilaga till årsredovisning 
 
Medarbetare per chef 
Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader 
mellan olika verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31. 

Beslut: 
KF 2021-06-21. Ärendenummer: KS 2020/576 

 

Chef i beredskap 
Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för 
hela kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30. 

Beslut: 
KF 2021-08-31. Ärendenummer: KS 2020/577 

 

Plan för digitalisering 
Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad 
effektivitet som underlag för fördelning av budgeterad regleringspost. Återrapporteras senast 2021-06-30. 

Beslut: 
KF 2021-10-25. Ärendenummer: KS 2020/578 

I samband med att uppdraget ”Plan för digitalisering” redovisades beslutade kommunfullmäktige att uppdra 
till nämnderna att i samband med bokslutet för 2021 inkomma med beskrivning av vilka 
digitaliseringsinitiativ som genomförts under 2021 samt vilka projekt som planeras under 2022-2023. 

Redogörelsen ska även omfatta beskrivning av vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
digitaliseringsprojekten bedöms få. Redogörelsen finns i separat bilaga. 

 

Digital katalog för möbler 
Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera 
kommunens möbellager och uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30. 

Beslut: 
KF 2021-08-30. Ärendenummer: KS 2020/579 
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Språkutbildning 
Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras 
senast 2021-04-30. 

Beslut: 
KF 2021-08-30. Ärendenummer: KS 2020/580 

 

Klotter 
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med 
övriga fastighetsägare i kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30. 

Beslut: 
KF 2021-11-29. Ärendenummer: KS 2020/581 

 

Städning av idrottshallar 
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och 
schema. Återrapporteras senast 2021-04-30. 

Beslut: 
KF 2021-08-30. Ärendenummer: KS 2020/582 

 

Parkeringsavgifter vid Hembygdsparken 
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i 
dialog med Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska 
tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. Återrapporteras senast 2021-06-30. 

Beslut: 
KF 2022-02-07. Ärendenummer: KS 2020/583 

 

Utbud inom Kulturskolan 
Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom 
Kulturskolan. Återrapporteras senast 2021-06-30. 

Beslut: 
KF 2021-09-27. Ärendenummer: KS 2020/588 
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Nämndsekreterare 
Elisabeth Alm 
469145 
Elisabeth.Alm@engelholm.se 

Till: Kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS 2022/3 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-04-07 
 

Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för kom-
munens nämnder och styrelser 2021 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse för år 2021 för Ängelholms 
kommun. 
 
Kommunrevisorerna bedömer att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten en-
ligt de av kommunfullmäktigebeslutade finansiella målen och de verksamhetsmål som 
har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunrevisorerna tillstyrker att kom-
munstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ be-
viljas ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för följande styrelser och nämn-
der* för 2021: 
 
Kommunstyrelsen 
Familje- och utbildningsnämnden 
Miljö- och tillståndsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden för kultur, idrott och fritid 
Nämnden för omsorg och stöd 
Kommunrevisorer 
Valnämnden 
Överförmyndarnämnden 
 
* Fullmäktigeledamot som är invald i styrelse eller nämnd deltar inte i beslutet om an-
svarsfrihet för denna nämnd. 
 

Beslutsunderlag  
• Ordförandeförslag daterat den 7 april 2022 
• Revisionsberättelse och granskningsrapport  
• Bilagor till revisionsberättelse 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ovanstående styrelser och nämnder i Ängelholms kommun ansvarsfrihet 
för år 2021. 
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Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 

nämnder och beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som 

bedrivits i kommunens företag.  

 

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträtt revisorerna. 

 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 

fullmäktige.  

 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 

och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den inriktning och omfattning 

samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2021”. 

  

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 

det finansiella mål som fullmäktige uppställt.  

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2021.  

 

 

 

 

 

 



Ängelholm den 13 april 2022 

 

 

 

 .....................................   .....................................   ..................................  

 Bengt Sävström Oskar Funes Galindo    Gunilla Hildestrand 

 

 .....................................   .....................................   ..................................   

 Ingemar Olsson Lisbet Enbjerde   Rolf Ekberg 

 

 .....................................   .....................................         ..................................   

 Ragnar Steen Ulla Magnusson  Kurth Engwall    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Bilaga 1 Revisorernas redogörelse 

Bilaga 2 Sakkunnigas rapport – Granskning av årsredovisning 

Bilaga 3 Sakkunnigas rapport – Granskning av god ekonomisk hushållning 

Bilaga 4 Granskningsrapport – Ängelholms Stadshus AB 

Bilaga 5 Revisionsberättelse – Ängelholms Stadshus AB 

Bilaga 6 Granskningsrapport – AB Ängelholmshem 

Bilaga 7 Revisionsberättelse – AB Ängelholmshem 

Bilaga 8 Granskningsrapport – AB Ängelholmslokaler 

Bilaga 9 Revisionsberättelse – AB Ängelholmslokaler 

Bilaga 10 Granskningsrapport – Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 

Bilaga 11 Revisionsberättelse – Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 

Bilaga 12 Granskningsrapport – Ängelholms Flygplats AB 

Bilaga 13 Revisionsberättelse – Ängelholm Flygplats AB 

Bilaga 14 Granskningsrapport – Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

Bilaga 15 Revisionsberättelse – Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
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     Bilaga 1 

Bilaga 1: 

Revisorernas redogörelse 
för år 2021 
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Revisorernas redogörelse för år 2021 
Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet, fastställt revisionsreglemente samt de lagar och förordningar som  

berör revisionens verksamhet.  

 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed, all 

verksamhet som bedrivs inom nämnderna. Genom lekmannarevisorerna granskar 

revisorerna även den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. 

 

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, d.v.s. revisorernas 

bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till kommunfullmäktige inför 

deras årliga ansvarsprövning och beslut. Granskningsuppdraget är medlet att nå 

fram till denna ansvarsprövning. 

 

En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planering av revisions-

insatserna. Revisionsplanen har upprättats utifrån den väsentlighets- och 

riskanalys som har tagits fram under år 2021. I denna analys beaktades områden 

som omvärldspåverkande faktorer, verksamhetsförändringar samt organisation.  

 

Nämndernas och styrelsens ansvar för ledning, styrning, uppföljning,  

utvärdering och kontroll – ansvarsutövande 

Nämnder och styrelser har ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamåls-

enlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. Inriktningen i granskningen har 

varit att utreda vilka förutsättningar nämnder och enskilda ledamöter har att ta 

ansvar utifrån gällande lagstiftning och hur ansvarstagandet fungerar i praktiken.   

 

Diskussioner har förts utifrån kommunfullmäktiges styrdokument, 

process/arbetssätt, ekonomi, medborgare och medarbetare. Dessutom har 

specifika frågor diskuterats vid sammanträde med kommunfullmäktiges presidium 

och kommunstyrelsens presidium. 

 

Årsredovisning och delårsrapport 

2021 års bokslut och årsredovisning  

Granskning av årsredovisningen syftar till att pröva om denna ger en rättvisande 

bild av resultatet och den ekonomiska ställningen per den 31 december 2021 samt 

om upplysningar lämnats om händelser av väsentlig betydelse. Vi granskar också 

om en analys görs av verksamhetens utfall i kvalitativa och kvantitativa termer. 

Revisorernas synpunkter efter granskning av årsredovisningen har lämnats i två 

separata rapporter. 
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Delårsrapport 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett  

underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 

som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 

som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 

behandlas. 

 

Fördjupade revisionsprojekt 

Revisorerna har under år 2021, förutom genomförda granskningar av styrelsens 

och nämndernas ansvar för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och 

kontroll, även genomfört fördjupade revisionsprojekt utifrån en väsentlighets- och 

riskanalys.  

 

Kommunrevisionen har synpunkter och dialoger kring granskningar, detta 

tillsammans med PwC, för att formulera ett gemensamt dokument. Därutöver har 

kommunrevisionen möjlighet att förstärka formuleringar eller ge tilläggs-

kommentar i de missiv som alltid medföljer granskningen. 

 

Följande granskningsrapporter har under året tagits fram av 

kommunrevisionen: 

 

Genomförda granskningar Överlämnad till  

1. Granskning av byggprocessen Kommunstyrelsen 

2. Granskning förnyelse/underhåll av VA- 

ledningsnätet 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Nedan följer revisorernas slutsatser av de fördjupade revisionsprojekt som 

genomförts: 

 

1. Granskning byggprocessen 

Vi har tidigare genomfört granskningar med kopplingar till bygglovs-

processen. I dessa granskningar har det exempelvis framkommit indikationer 

på att det finns brister i samarbetet mellan olika organisatoriska enheter i de 

kommunala förvaltningarna. I dialog med företrädare för bolagen har vi tagit 

del av exempel som tyder på att det kvarstår ett förbättringsbehov gällande 

samarbetet mellan olika kommunala funktioner. Ett område där det enligt 

uppgift framkommit att det råder ett bristande samarbete är mellan 

kommunens bygg- och miljöfunktioner. 

 

Syftet med denna granskning av byggprocessen har varit att dels bedöma om 

styrelsen för AB Ängelholmslokaler och AB Ängelholmshem säkerställt att 

byggprocessen bedrivs på ett ändamålsenligt vis, dels att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenliga förutsättningar för 

byggprocessen. 
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Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning 

att styrelsen för AB Ängelholmshem och styrelsen för AB Ängelholmslokaler 

i begränsad utsträckning säkerställt att byggprocessen bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har säkerställt ändamålsenliga 

förutsättningar för byggprocessen.  

 

I granskningen lämnades följande rekommendationer: 

 

Till styrelsen i AB Ängelholmshem och styrelsen i AB Ängelholmslokaler: 

 

• Att se över behovet av att införskaffa relevanta projektstyrningsverktyg för 

genomförande av bygg- och anläggningsprojekten. 

• Att styrelsen i AB Ängelholmshem säkerställer att handlingsplan för 

utveckling av projektledning genomförs. 

 

Till kommunstyrelsen: 

 

• Att tillsammans med tjänstepersoner från utveckling- och 

serviceorganisationen samt bolagen förtydliga hur beställningar av 

lokalinvesteringar bör specificeras samt roller, ansvar, förväntad 

tidsåtgång i planerings- och genomförandeprocessen. Väsentliga delar i 

detta arbete är exempelvis programhandlingar, förstudier och riskanalyser. 

 

2. Granskning förnyelse/underhåll av VA ledningsnätet 

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden  

säkerställt en ändamålsenlig styrning och kontroll av förnyelse/underhåll  

avseende VA-ledningsnätet utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

 

I VA- policyn anges vikten av att jobba aktivt med VA-frågor, vilket även 

bottnar i de 16 nationella miljömålen. Det är viktigt att skapa ett långsiktigt 

hållbart VA-ledningssystem med trygg vattenförsörjning och minimal 

miljöbelastning. Brister underhållet kan det leda till försämrad service och 

kvalitet samt att det kan bli mycket kostsamt att återställa tillgångarna till 

normal standard om förslitningen har blivit för omfattande. Eftersatt 

underhåll kan på sikt få allvarliga konsekvenser för ekonomi, säkerhet och 

kvalitet. Det är av stor betydelse att underhåll av VA-ledningssystem sker 

kontinuerligt och långsiktigt då det berör tillgångar med mycket lång 

livslängd (ibland över 100 år). Som stöd för underhålls- och förnyelsearbetet 

är tydliga mål, riktlinjer, rutiner och planer viktiga för att kunna styra, 

prioritera och följa upp verksamheten utifrån perspektivet långsiktigt hållbart 

underhåll och förnyelse av de kommunala systemen.  
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Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att samhälls-

byggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

kontroll av förnyelse/underhåll avseende VA ledningsnätet med ett långsiktigt 

perspektiv. 

 

I granskningen lämnades följande rekommendationer: 

 

• Vi rekommenderar att VA-planen och VA-policyn revideras i enlighet 

med det tidsintervall som anges i VA-planen. 

 

• Vi rekommenderar att rapporteringen avseende årsrapporten även omfattar 

basteknisk statistik och verksamhetsdata kring förnyelsetakt, 

vattenkvalitet, tillskottsvatten, nödavledning mm utifrån ett längre 

perspektiv. Detta för att samhällsbyggnadsnämnden och andra intressenter 

ska få en ökad förståelse kring verksamheten över ett längre 

tidsperspektiv. 

 

Dialogmöten 

Under året har vi från revisionens sida valt att kalla förtroendevalda och tjänste-

personer för att erhålla information samt möjlighet att ställa frågor kring aktuella 

sakfrågor: 

 

• Överläggning med kommunfullmäktiges presidium 

• Överläggning med kommunstyrelsens presidium 

• Överläggning med nämnden för omsorg och stöds presidium 

• Överläggning med miljö- och tillståndsnämndens presidium 

• Överläggning med överförmyndarnämndens presidium 

• Överläggning med samhällsbyggnadsnämndens presidium 

• Överläggning med familje- och utbildningsnämndens presidium 

• Information från kommundirektör 

• Information från HR-chef 

• Information chef huvuduppdrag hälsa 

• Information angående institutionsplaceringar 

• Information från digitaliseringschef 

• Information från fältgruppen 

• Information från Ängelholms Näringslivs AB 

• Information från VD AB Ängelholmshem 

• Information av ekonomichef och redovisningschef angående årsbokslut samt 

delårsrapport 
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Övrigt 

Revisorerna har på sedvanligt sätt tagit del av kommunstyrelsens och nämndernas 

protokoll. Revisorerna har även informerat sig om arbetet i fullmäktiges 

beredningar. 

 

Revisorerna har under året haft sammanträde med kommunfullmäktiges presidium 

varvid information har lämnats angående avrapporterade och kommande 

granskningar. 

 

Revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år 2021.  
 

Revisionen har under året genomfört en upphandling av nytt sakkunnigt biträde 

from revisionsåret 2022. 

 

Ängelholm den 13 april 2022 

 

 

 

 ....................................   .....................................   ...................................  

 Bengt Sävström Ragnar Steen    Gunilla Hildestrand 

 

 

 

 ....................................   .....................................   ...................................   

 Ingemar Olsson Lisbet Enbjerde   Rolf Ekberg 

 

 

 

 ....................................   .....................................         ...................................   

 Oskar Funes Galindo      Ulla Magnusson           Kurth Engwall    
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse Ja

Resultaträkning Ja

Balansräkning Ja

Kassaflödesanalys Ja

Noter Ja

Driftredovisning Ja

Investeringsredovisning Ja

Sammanställda
räkenskaper

Ja
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovis-
ningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behand-
lingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovis-
ningen är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verk-
samhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-
ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
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kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-06 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25. Rapportens innehåll har sak-
granskats av ekonomichef/redovisningschef.
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Granskningsresultat

Räkenskaper
Resultaträkning

Resultaträkningen bedöms vara upprättad enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga avvikelser1

noterats.

Följande förändringar har noterats vid granskning av årsredovisningen;

● Kommunen tillämpar från 2021 RKRs rekommendation om finansiell leasing (R5). I
resultaträkningen tillkommer då avskrivningar på anläggningstillgångar till ett belopp
av 52,2 mnkr (koncern) och 217,9 mnkr (kommun). Kostnader för leasing/lokalhyror
minskar i motsvarande mån.

Ingen omräkning av jämförelsetalen har gjorts eftersom en omräkning skulle
medföra en i sammanhanget ej försvarlig arbetsinsats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Vid
granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats.2

Följande förändringar har noterats vid granskning av årsredovisningen;

● I enlighet med ovanstående principförändring kring finansiell leasing, har 1813,9
mnkr bokförts som anläggningstillgångar 2021.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.3

3 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
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Vi bedömer därmed kommunens resonemang om att inte räkna om jämförelsetalen för
finansiell leasing som i all väsentlig acceptabel.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen uppfyller  kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investerings-
redovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommen-
dationer.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med
LKBR och god redovisningssed.
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Annan information

Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-10 samt sidan 80-123.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-10 samt sidan 80-123 i alla väsentliga
avseenden med övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-13
Mattias Johansson

___________________________

Auktoriserad revisor/certifierad kommunal revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

7



Granskning av god
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2021

Ängelholms kommun
April 2022

Carl-Gustaf Folkeson, certifierad kommunal revisor

Camilla Westdahl, revisor

Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-06 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef/redovisningschef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt en budget för år 2021 med plan för perioden
2022-2023 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

Iakttagelser

Finansiellt mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella målsättning för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för år 2021. Av redovisningen framgår att
den finansiella målsättningen är uppfylld.

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse

Det ekonomiska resultatet
ska vara positivt och över
tiden uppgå till två procent av
skatteintäkter och generella
statsbidrag. Detta innebär en
resultatnivå över tiden på
drygt 50 mkr.

Resultatet för år 2021 uppgår
till 198,3 mkr. Resultatet är
7,5 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Målet bedöms som uppfyllt
för år 2021

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budgeten för år 2021. Av den framgår att 4 av 5
verksamhetsmål är uppfyllda. Det mål som inte är uppfyllt förklaras av att nämnden för
omsorg och stöd har en negativ budgetavvikelse om -2 mkr. Av förvaltningsberättelsen
framgår dels att underskottet är kopplat till merkostnader för Covid-19 samt dels att
kommunstyrelsen fattat beslut om att godkänna nämndens merkostnader kopplade till
Covid-19. Vidare konstateras att nämndens underliggande resultat visar på en positiv
budgetavvikelse.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budgeten för år
2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budgeten för år
2021.

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning utifrån

revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål Ja
Målet bedöms som uppfyllt.

Verksamhetsmål Ja
5 av 5 mål bedöms som
uppfyllda.

6



Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att framöver göra en
sammanfattande bedömning av den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning.

22-04-13

Carl-Gustaf Folkeson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholms Stadshus AB, org.nr 559276-8591 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholms Stadshus AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholms Stadshus ABs finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholms Stadshus 
AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholms Stadshus AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ängelholms Stadshus AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholms Stadshus AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Ängelholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATHERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Huvudansvarig revisor

2022-03-24 14:53:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000-0977 

 

 Till årsstämman i AB Ängelholmshem  

 Organisationsnummer 556054 - 7555 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2021 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

AB Ängelholmshems verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

 Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig.  

 

   

 Ängelholm den 11 mars 2022 

 

 

 

 Bengt Sävström     Ragnar Steen 

 Av fullmäktige utsedd     Av fullmäktige utsedd  

 lekmannarevisor     lekmannarevisor 
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Deltagare

  AB ÄNGELHOLMSHEM 556054-7555 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thure Ragnar Steen

Ragnar Steen

Förtroendevald revisor

2022-03-11 06:50:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT SÄVSTRÖM

Bengt Sävström

Förtroendevald revisor

2022-03-11 07:53:08 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000 - 0977 

 

 Till årsstämman i AB Ängelholmslokaler 

 Organisationsnummer 556851 - 4557 

 

 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2021 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

AB Ängelholmslokalers verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

 Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig.  

 

 

 Ängelholm den 11 mars 2022 

 

 

  

 Ragnar Steen     Bengt Sävström 

Av fullmäktige utsedd  Av fullmäktige utsedd  

lekmannarevisor lekmannarevisor 
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Deltagare

  AB ÄNGELHOLMSLOKALER 556851-4557 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thure Ragnar Steen

Ragnar Steen

Förtroendevald revisor

2022-03-11 06:52:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT SÄVSTRÖM

Bengt Sävström

Förtroendevald revisor

2022-03-11 07:52:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000 - 0977 

 

 Till årsstämman i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 

 Organisationsnummer 559257 - 3132 

 

 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2021 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB:s verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

 Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig.  

 

 Ängelholm den 11 mars 2022 

 

 

 

 Ragnar Steen     Bengt Sävström 

Av fullmäktige utsedd  Av fullmäktige utsedd  

lekmannarevisor lekmannarevisor 
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Deltagare

  ÄNGELHOLM HELSINGBORGS FLYGPLATS HOLDING AB 559257-3132 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thure Ragnar Steen

Ragnar Steen

Förtroendevald revisor

2022-03-11 06:49:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT SÄVSTRÖM

Bengt Sävström

Förtroendevald revisor

2022-03-11 07:56:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org.nr 559257-3132 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska signering 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson     Martin Troedsson 
Auktoriserad revisor     Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000 - 0977 

 

 Till årsstämman i Ängelholms Flygplats AB 

 Organisationsnummer 556814 - 2896 

 

 

 

 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2021 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

Ängelholms Flygplats AB:s verksamhet. 

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

 Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig.  

 

 Ängelholm den 11 mars 2022 

 

 

 

 Ragnar Steen     Bengt Sävström 

Av fullmäktige utsedd  Av fullmäktige utsedd  

lekmannarevisor lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholms Flygplats AB, org.nr 556814-2896 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholms Flygplats AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholms Flygplats ABs finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholms Flygplats 
AB. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholms Flygplats AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ängelholms Flygplats AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholms Flygplats AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska signering 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Mattias Johansson     Martin Troedsson 
Auktoriserad revisor     Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 60 Dnr. KS 2020/55 

Motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt till en 
porrfri barndom 

Ärendebeskrivning 
Lars Nyander (S) har inkommit med motion om att alla barn har rätt till en porrfri 
barndom. I motionen beskriver han problematiken med barn och ungdomars 
åtkomst till porr. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar kommunen 
installerar  porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens 
öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.  

I motionen föreslås vidare att Ängelholms kommun inför porrfri policy så att det 
inte är tillåtet att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala 
enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de 
verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, 
skolor, fritids, bibliotek. Motionären anser att en porrfri policy där allmänna platser 
i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett mycket starkt normbildande 
signalvärde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 9 februari 2021. Bilaga 1: 
IT användarriktlinjer 
Bilaga 2: SKRs analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljö och andra 
offentliga miljöer 
Bialga 3: SKRs hemställan om förtydligad lagstiftning inom skolväsendet när det 
gäller webbfilter 
Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 20 januari 2020.  

Yrkande 
Linda Persson (KD), Charlotte Engblom Carlsson (L), Åsa Larsson (S), Britt-Marie 
Hansson (S), Liss Böcker (C), Daniel Coloka (S) yrkar bifall till motionen i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 

Karl-Otto Rosenqvist (MP), Christina Hanstål (M) och Patrik Olsson (SD) yrkar att 
anse motionen besvarad.   



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-09 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag att 
bifalla motionen mot Karl-Otto Rosenqvist (MP) med fleras bifallsyrkande att anse 
motionen besvarad. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
Karl-Otto Rosenqvist yrkande och anse motionen besvarad.  

Votering begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att anse 
motionen besvarad och Nej-röst för att bifalla motionen. Voteringen utfaller enligt 
följande: 

Ledamot Ja Nej 
Liss Böcker (C) 

 
x 

Daniel Coloka (S)  x 
Patrik Ohlsson (SD) x  
Charlotte Engblom Carlsson (L) 

 
x 

Linda Persson (KD) 
 

x 
Åsa Larsson (S)  x 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x  
Anders Ingvarsson (SD) x  
Ola Carlsson (M) x  
BrittMarie Hansson (S)  x 
Maija Rampe (M) x  
Christina Hanstål (M) x  
Robin Holmberg (M) x  
SUMMA 7 6 

 

Kommunstyrelsen beslutar därmed att anse motionen besvarad.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad 
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Kommunstyrelsen 
2022-03-09 
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Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 
Åsa Larsson (S) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande.  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag, bifall till motionen. 

Barn och ungdomars tillgång till internet är viktig i ett demokratiskt samhälle. 
Genom denna tillgång sker ett viktigt inhämtande av information både för barnens 
utbildning och till deras intressen. Tillgången till internet är idag många gånger en 
förutsättning för att man ska kunna sköta sitt arbete eller sin utbildning och är 
därför ett naturligt inslag för barn och ungdomars skolgång. 

Tillgången till internet är dock inte enbart positiv utan den har även sina baksidor. 
Baksidor som klart strider mot den värdegrund som gäller i skolan och kommunens 
övriga verksamheter.  

Vår uppfattning är att det är samhällets ansvar att skydda våra barn och ungdomar 
mot den allt tidigare exponeringen av pornografiskt material samt material som 
präglas av hat, hot och våld. Förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i 
kommunens regi där barn vistas måste vara en plats utan risk att exponeras för 
explicit material. Samma princip måste gälla för det wifi som kommunen 
tillhandahåller på allmänna platser. 

Vi socialdemokraternas vill att våra barn ska kunna växa upp utan förtryckande 
könsnormer. 

För den socialdemokratiska gruppen 

Åsa Larsson 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Olsson (SD) om att lämna en 
protokollsanteckning. 

Sverigedemokraterna finner motionens rubrik som ett högprioriterat och 
eftersträvansvärt mål, men inte helt i överensstämmande med motionens att-satser. 

Den första att-satsen handlar om att installera teknisk lösning för porrfilter 
generellt på kommunens wi-fi-nätverk. Det finns redan en teknisk lösning för detta 
inom skolverksamheten, kallat ”Safe search”. För att uppfylla motionens att-sats 
skulle enligt vår bedömning något liknande behöva utvidgas från skolverksamheten 
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Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

till att omfatta hela kommunens wi-fi-nätverk. Därmed skulle att-satsen enligt vår 
uppfattning påverka andra miljöer än de som barn och ungdomar primärt vistas i. 

En rapport från barnombudsmannen som gjordes under 2020-2021 visar att barn 
och unga som konsumerar porr som regel gör det via sin egen telefon eller dator. 
Troligen använder de då också egna nätverk. Förslaget i första att-satsen skulle 
därmed högst troligt missa motionsrubrikens mål även av det skälet.  

Den andra att-satsen innehåller förslag på att förbjuda porrsurfning på egen teknisk 
utrustning inom skolans område. En följd skulle vara att det vore förbjudet att 
använda t.ex privata mobiler på vissa sätt även i fredade områden som t.ex 
skoltoaletter. Vi finner att det vore att skjuta förbi målet. Vi föreslår stor 
försiktighet med att införa regler som är omöjliga att följa upp, särskilt när det 
dessutom vore direkt olämpligt att ens försöka följa upp dem.  

En fråga som berör båda att-satserna är var gränsen skall dras för vad som är 
pornografi. Det finns förstås oomtvistade fall, men också en stor gråzon. Det 
saknas ofta konsensus vid mänsklig bedömning. I vissa kulturer i dagens Sverige är 
redan att visa ansiktet eller håret förknippat med sexuell laddning. Att automatisera 
bedömningen i filter är svårt och SKR påtalar i en hemställan till bl.a 
Regeringskansliet att filter riskerar att dölja material som behövs i undervisning 
kring t.ex sex- och samlevnad, relationer och preventivmedel. 

Motionen väcker bra frågeställningar vilka bör diskuteras och tas med i 
kommunens arbete för en sund skolmiljö, men att bifalla motionens att-satser i 
befintlig form ser vi som problematiskt, bl.a av ovanstående skäl. 

Beslutet ska expedieras till 
Motionären 
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KSAU § 38 Dnr. KS 2020/55 

Motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt till en 
porrfri barndom 

Ärendebeskrivning 
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion den 27 januari 2020 om att alla 
barn har rätt till en porrfri barndom. I motionen skildras problematiken med barn 
och ungdomars åtkomst till porr.  

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar kommunen installera 
porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-fi 
nätverk och wi-fi nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.  

Vidare föreslås i motionen att Ängelholms kommun antar en policy som reglerar 
att det inte är tillåtet att spela upp porr via kommuns nätverk, på kommunens 
digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som exempelvis privat 
mobiltelefon i de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas. Till 
exempel: förskolor, skolor, fritids och bibliotek. Motionären anser att en porrfri 
policy där allmänna platser i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett 
mycket starkt normbildande signalvärde. 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen den 3 mars 2021, där det 
återremitterades för fördjupad utredning. I oktober 2021 föredrogs ärendet för 
kommunstyrelsens arbetsutskott med information om befintliga tekniska lösningar 
såsom t.ex. hur filter fungerar, hur skolan arbetar med frågan idag samt studier och 
forskning kring frågan. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2022 
• Skolverket – Nytt i läroplanens inledande delar 2022  
• Protokollsutdrag KSAU den 13 oktober 2021, § 179 
• Protokollsutdrag KS den 3 mars 2021, § 53 
• Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 9 februari 2021. 
• Barnombudsmannen Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på 

barn och unga (Dnr 2020–0063) 
• Bilaga 1: IT användarriktlinjer 
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• Bilaga 2: SKRs analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljö och andra 
offentliga miljöer 

• Bilaga 3: SKRs hemställan om förtydligad lagstiftning inom skolväsendet när 
det gäller webbfilter 

• Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 20 januari 2020 
 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
motionen.  

Ordförande Robin Holmberg (M) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar att anse motionen 
besvarad i enlighet med föreliggande förslag.  

Proposition och omröstning 
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer föreliggande förslaget mot Lars Nyanders 
(S) med fleras bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att bifalla föreliggande förslag och anse motionen besvarad.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: Ja-röst 
för att bifalla föreliggande förslag och Nej-röst för att bifalla enligt Lars Nyanders 
(S) med fleras yrkande. Voteringen utfaller enligt följande: 

Ledamot Ja Nej 
Liss Böcker (C) 

 
x 

Lars Nyander (S)  x 
Linda Persson (KD) 

 
x 

Patrik Ohlsson (SD) x  
Robin Holmberg (M) x  
SUMMA 2 3 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller därmed motionen.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Reservation 
Robin Holmberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 

Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sverigedemokraterna finner motionens rubrik som ett högprioriterat och 
eftersträvansvärt mål, men inte helt i överensstämmande med motionens att-satser. 

Den första att-satsen handlar om att installera teknisk lösning för porrfilter 
generellt på kommunens wi-fi-nätverk. Det finns redan en teknisk lösning för detta 
inom skolverksamheten, kallat ”Safe search”. För att uppfylla motionens att-sats 
skulle enligt vår bedömning något liknande behöva utvidgas från skolverksamheten 
till att omfatta hela kommunens wi-fi-nätverk. Därmed skulle att-satsen enligt vår 
uppfattning påverka andra miljöer än de som barn och ungdomar primärt vistas i. 

En rapport från barnombudsmannen som gjordes under 2020-2021 visar att barn 
och unga som konsumerar porr som regel gör det via sin egen telefon eller dator. 
Troligen använder de då också egna nätverk. Förslaget i första att-satsen skulle 
därmed högst troligt missa motionsrubrikens mål även av det skälet. 

Den andra att-satsen innehåller förslag på att förbjuda porrsurfning på egen teknisk 
utrustning inom skolans område. En följd skulle vara att det vore förbjudet att 
använda t.ex privata mobiler på vissa sätt även i fredade områden som t.ex 
skoltoaletter. Vi finner att det vore att skjuta förbi målet. Vi föreslår stor 
försiktighet med att införa regler som är omöjliga att följa upp, särskilt när det 
dessutom vore direkt olämpligt att ens försöka följa upp dem. 

En fråga som berör båda att-satserna är var gränsen skall dras för vad som är 
pornografi. Det finns förstås oomtvistade fall, men också en stor gråzon. Det 
saknas ofta konsensus vid mänsklig bedömning. I vissa kulturer i dagens Sverige är 
redan att visa ansiktet eller håret förknippat med sexuell laddning. Att automatisera 
bedömningen i filter är svårt och SKR påtalar i en hemställan till bl.a 
Regeringskansliet att filter riskerar att dölja material som behövs i undervisning 
kring t.ex sex- och samlevnad, relationer och preventivmedel. 
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Motionen väcker bra frågeställningar vilka bör diskuteras och tas med i 
kommunens arbete för en sund skolmiljö, men att bifalla motionens att-satser i 
befintlig form ser vi som problematiskt, bl.a av ovanstående skäl. 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för att anse motionen besvarad. 

För Sverigedemokraterna i KSAU 

Patrik Ohlsson 

Beslutet ska expedieras till 
• Motionären 
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Motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt till en 
porrfri barndom 

Ärendebeskrivning 
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion den 27 januari 2020 om att alla 
barn har rätt till en porrfri barndom. I motionen skildras problematiken med barn 
och ungdomars åtkomst till porr.  

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar kommunen installera 
porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-fi 
nätverk och wi-fi nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.  

Vidare föreslås i motionen att Ängelholms kommun antar en policy som reglerar 
att det inte är tillåtet att spela upp porr via kommuns nätverk, på kommunens 
digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som exempelvis privat 
mobiltelefon i de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas. Till 
exempel: förskolor, skolor, fritids och bibliotek. Motionären anser att en porrfri 
policy där allmänna platser i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett 
mycket starkt normbildande signalvärde. 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen den 3 mars 2021, där det 
återremitterades för fördjupad utredning. I oktober 2021 föredrogs ärendet för 
kommunstyrelsens arbetsutskott med information om befintliga tekniska lösningar 
såsom t.ex. hur filter fungerar, hur skolan arbetar med frågan idag samt studier och 
forskning kring frågan. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2022 
• Skolverket – Nytt i läroplanens inledande delar 2022  
• Protokollsutdrag KSAU den 13 oktober 2021, § 179 
• Protokollsutdrag KS den 3 mars 2021, § 53 
• Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 9 februari 2021. 
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• Barnombudsmannen Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på 
barn och unga (Dnr 2020–0063) 

• Bilaga 1: IT användarriktlinjer 
• Bilaga 2: SKRs analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljö och andra 

offentliga miljöer 
• Bilaga 3: SKRs hemställan om förtydligad lagstiftning inom skolväsendet när 

det gäller webbfilter 
• Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 20 januari 2020 

 
Utredning 
I Ängelholms kommuns användarriktlinjer för IT anges att det är absolut förbjudet 
att använda Ängelholms kommuns datorer för att: besöka sidor som innehåller, 
alternativt behandla eller sprida, bilder med pornografiskt innehåll, barnpornografi 
eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet, eller att behandla texter med 
motsvarande innehåll. Det framgår också att det är tillåtet att använda datorerna 
för privat bruk på sin fritid under förutsättning att säkerhetsreglerna och de etiska 
reglerna nedan följs. 

Elevdatorer 
I skolverksamheten använder elever Google Workspace. I Google Workspace 
tillhandhålls filtret SafeSearch som är aktiverat för alla elever oberoende av ålder 
och även för personal när de använder sig av systemet. Tidigare information om att 
filtret enbart är aktiverat för elever upp till 18 år stämmer inte, filtret är aktiverat 
för alla. SafeSearch filtrerar bort explicita resultat från att visas i Googles 
sökresultat. Explicita resultat omfattar våld, blod och sexuellt explicit innehåll som 
pornografi.  

För att filtret i SafeSearch ska fungera så behöver användaren vara inloggad med 
sitt tilldelade skolkonto i Google Workspace. Vid föredraget av ärendet i 
kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2021 lyftes frågan om elever även kan 
logga in med ett alternativ konto på sin enhet då de inte omfattas av filtret i 
SafeSearch.  

Inställningarna för eleverna ser ut enligt följande:  
Årskurs 1-6: Kan enbart logga in med skola.engelholm och omfattas då av filter. 
Årskurs7-9: Kan logga in med privat konto efter skoltid och på lov. 
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Gymnasiet: Om man loggar in med skola.engelholm omfattas man av filter, men 
de kan även logga in som ”annan användare” och då omfattas de inte av filter 

Skälet till att verksamheterna har denna uppdelning med möjlighet till inloggning 
utan filter från årskurs 7 och uppåt grundar sig i att Ängelholms kommun vill ge 
möjlighet för andra personer som kan finnas i hushållet som inte har dator, till 
exempel vårdnadshavare, att vara en del i ett digitalt demokratiskt samhälle. Det 
finns även ett behov för de äldre eleverna att ha tillgång till privat e-post.  

Kartläggning av kunskap 
Barnombudsmannen har under 2020–2021 haft i uppdrag av regeringen att 
genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och 
unga.I uppdraget har det ingått att samla kunskap från forskning, från aktörer som 
möter barn och unga, om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, 
pornografi samt hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer. 

En sammanfattning av rapporten visar att barn och unga som konsumerar 
pornografi gör det via sin egen telefon eller dator. Nationellt är det ca 10% av 13–
16 åringar och ca 20% av 17–18 åringar som tittar på pornografi en eller flera 
gånger i veckan (Statens Medieråd, 2019).  

Forskningsöversikten pekar på att det finns komplexa samband mellan 
pornografikonsumtion och eventuella negativa effekter. Det framgår dock att hög 
konsumtion kan leda till psykisk ohälsa men även att omfattande tid på nätet har 
samma effekt. Även om forskningen inte visar på ett orsakssamband mellan ungas 
konsumtion av pornografi och utövandet av sexuellt våld är det viktigt att 
uppmärksamma barn och ungas utsatthet för våld som ett mycket viktigt 
samhällsproblem.  
 
Enligt Barnombudsmannens undersökning har barn och unga som deltagit i 
kunskapsinhämtningen uttryckt sig kritiskt till pornografi i intervjuerna då de ansåg 
att pornografi i stort förmedlar problematiska och ojämnställda normer mellan 
män och kvinnor. Barn och unga ser sex- och samlevnadsundervisningen som den 
viktigaste tillgången för att motverka pornografins potentiellt negativa inverkan på 
barn. Som konstateras identifierar och välkomnar barn och unga således de 
förändringar som planeras och menar att utbildning om pornografi och 
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angränsande teman som exempelvis samtycke, frivillighet, sexuell njutning, våld i 
ungas nära relationer, genusnormer och mycket annat, bör omfattas av skolans nya 
kunskapsområde ”sexualitet, samtycke och relationer” som ska börja gälla från 
höstterminen 2022.  

Ändrade läroplaner 2022 
Den nya benämningen ”sexualitet, samtycke och relationer” ersätter det 
kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. För att få bättre sex- och 
samlevnadsundervisning förstärks innehållet i befintliga läroplaner. Syftet med 
läroplansförändringarna är att de bland annat ska bidra till att främja elevers hälsa 
och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga 
val. Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex 
bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras. 
Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur 
relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i 
pornografi.  

Sammanfattning 
Det är absolut förbjudet att använda Ängelholms kommuns datorer för att besöka 
sidor som innehåller, alternativt behandla eller sprida, bilder med pornografiskt 
innehåll. I skolverksamheten är den tekniska lösningen SafeSearch implementerad, 
som filtrerar bort explicita resultat från att visas i Googles sökresultat. Explicita 
resultat omfattar våld, blod och sexuellt explicit innehåll som pornografi. 

Ängelholms kommun använder såväl tekniska lösningar som förbud, men enbart 
dessa två bedöms inte leda till en porrfri barndom. Som skydd mot pornografins 
potentiellt negativa inverkan är utbildningsinsatser det som främst stärker barns 
motståndskraft mot de normer och attityder som pornografin är med och 
förmedlar. Det stärker också barn och unga att ta informerade och kritiska beslut 
om sitt eget mediehandlande. I skolans nya kunskapsområde ”sexualitet, samtycke 
och relationer” som ska börja gälla från höstterminen 2022 ska utbildning 
genomföras om pornografi och angränsande teman som exempelvis samtycke, 
frivillighet, sexuell njutning, våld i ungas nära relationer och genusnormer. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad. 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Lars-Ola Olsson 
Chef Lärande och familj 

Beslutet expedieras till: 
• Motionären 
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Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 32 Dnr. KS 2020/55 

Svar på motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt 
till en porrfri barndom 

Ärendebeskrivning 
Lars Nyander (S) har inkommit med motion om att alla barn har rätt till en porrfri 
barndom. I motionen beskriver han problematiken med barn och ungdomars 
åtkomst till porr. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar kommunen 
installerar  porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens 
öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.  

I motionen föreslås vidare att Ängelholms kommun inför porrfri policy så att det 
inte är tillåtet att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala 
enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de 
verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, 
skolor, fritids, bibliotek. Motionären anser att en porrfri policy där allmänna platser 
i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett mycket starkt normbildande 
signalvärde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 9 februari 2021. 
Bilaga 1: IT användarriktlinjer 
Bilaga 2: SKRs analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljö och andra 
offentliga miljöer 
Bialga 3: SKRs hemställan om förtydligad lagstiftning inom skolväsendet när det 
gäller webbfilter 
Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 20 januari 2020.  

Yrkande 
Åsa Larsson (S) och Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar att motionen ska avslås. 

Proposition och omröstning 
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att 
yrkandet om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns: 
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Ledamot som vill bifalla yrkandet om att motionen ska avslås röstar JA 
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ. 
 
Omröstningen faller ut med 3 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt följande: 
 
JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Robin Holmberg (M). 
 
NEJ-röster: Åsa Larsson (S) och Linda Persson (KD). 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen 

Reservation 
Åsa Larsson (S) reserverar sig mot beslutet: 
”För oss Socialdemokrater är det självklart att barnen i skolan inte ska kunna 
komma in på porrsidor, eller att kommunens interna eller allmänna nät ska kunna 
användas för att porrsurfa. I svaret hävdas att det inte finns tekniska lösningar - hur 
har då andra kommuner som infört det klarat av det?  I svaret anges att eleverna 
kan kringgå det genom att använda sina privata mobiler, och det stämmer ju, men 
då är det inte kommunen som tillhandahåller möjligheten, utan föräldrarna.” 

Beslutet ska expedieras till 
Motionären 
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Utdragsbestyrkande 

 

KS § 53 Dnr. KS 2020/55 

Svar på motion Lars Nyander (S) - Alla barn har rätt 
till en porrfri barndom 

Ärendebeskrivning 
Lars Nyander (S) har inkommit med motion om att alla barn har rätt till en porrfri 
barndom. I motionen beskriver han problematiken med barn och ungdomars 
åtkomst till porr. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar kommunen 
installerar  porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens 
öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.  

I motionen föreslås vidare att Ängelholms kommun inför porrfri policy så att det 
inte är tillåtet att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala 
enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de 
verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, 
skolor, fritids, bibliotek. Motionären anser att en porrfri policy där allmänna platser 
i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett mycket starkt normbildande 
signalvärde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 9 februari 2021. 
Bilaga 1: IT användarriktlinjer 
Bilaga 2: SKRs analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljö och andra 
offentliga miljöer 
Bialga 3: SKRs hemställan om förtydligad lagstiftning inom skolväsendet när det 
gäller webbfilter 
Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 20 januari 2020.  

Yrkande 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till beslut, dvs. att avslå 
motionen. 

Fanny Krumlinde Handreck (S), Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S),  
Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Maija Rampe (M) 
och Linda Persson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras för fördjupad 
utredning. 
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Proposition och omröstning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss respektive om ärendet 
ska avgöras idag. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet. 

 

Beslutet ska expedieras till 
Motionären 
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Svar på motion från Lars Nyander (S) om att alla barn 
har rätt till en porrfri barndom 

Ärendebeskrivning 
Lars Nyander (S) har inkommit med motion om att alla barn har rätt till en porrfri 
barndom. I motionen beskriver han problematiken med barn och ungdomars åt-
komst till porr. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar kommunen in-
stallerar  porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens 
öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvud-
man.  

I motionen föreslås vidare att Ängelholms kommun inför porrfri policy så att det 
inte är tillåtet att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala 
enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de 
verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, 
skolor, fritids, bibliotek. Motionären anser att en porrfri policy där allmänna platser 
i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett mycket starkt normbildande sig-
nalvärde. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande från Digitaliseringsenheten, daterat den 9 februari 2021. 
Bilaga 1: IT användarriktlinjer 
Bilaga 2: SKRs analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljö och andra offent-
liga miljöer 
Bialga 3: SKRs hemställan om förtydligad lagstiftning inom skolväsendet när det 
gäller webbfilter 
Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 20 januari 2020.  

Utredning 
Innehållsfiltrering fungerar väldigt dåligt. De filtrerar ofta bort för mycket, så kallad 
överfiltrering, vilket innebär att elever och personal inte kommer åt sådant de 
borde komma åt, till exempel att filtret misstar sexualinformation för pornografi.  
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Överfiltrering har visat sig ta bort mycket som rör hbtq. Ett annat problem är un-
derfiltrering, att de tar bort för lite så att det oönskade ändå finns där för eleverna 
att se. Att dessa problem uppstår hänger ihop med att det är svårt att definiera vad 
som ska bort och vad som ska vara kvar. Maskiner vet inte vad som är olämpligt 
eller inte. Maskinens beslut att visa eller inte visa en viss sida beror i slutändan på 
huruvida en människa någonstans har bedömt sidans innehåll.  

Om Ängelholm skulle väljer att installera en teknisk lösning så är den lätt att 
kringgå. Flertalet elever och annan personal i Ängelholm kommun har privata mo-
biltelefoner som Ängelholm inte hanterar. Med en sådan kan ofiltrerat Internet en-
kelt göras tillgängligt även för andra enheter. 

Ängelholm har en policy för IT-användarriktlinjer (se bilaga 1). Under stycket för 
etiskt förhållningssätt och privat nyttjande av dator och närverk adresseras ovan 
förfrågan. 

Med hänvisning till ovanstående redovisade argument föreslår att motionen ska  
avslås.   

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att avslå motionen 

Eva Sturesson 
Tf. kommundirektör 

Maria Sjödin Nilsson 
Servicechef 

Beslutet expedieras till: 
Motionären 
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info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Avdelning för utbildning och arbetsmarknad  
 

 

 
  

SKR:s analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljöer och 

andra offentliga miljöer  

 

Bakgrund 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått många frågor om förutsättningarna 

att införa begränsning av information genom att införa webbfilter i skolan. Krav på 

filtrering har rests i olika sammanhang i debatten samtidigt som det har påtalats att 

filtret döljer information som elever ska ha tillgång till enligt skolans styrdokument, 

såsom information om sex och samlevnad, hbtq-rättigheter, relationer och 

preventivmedel. För att kunna genomföra en sådan begränsning av information som 

även innebär en kontroll och övervakning av elevernas datoranvändning, krävs att en 

juridisk prövning av lagligheten att filtrera innehåll inom skolverksamheten ska ha 

genomförts. Insatser som kan uppfattas som ingrepp i den personliga integriteten 

måste vara väl övervägda och väl motiverade. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det 

synnerligen viktigt att en sådan begränsning dokumenteras och framförallt motiveras.  

 

Sammanfattning 

• Någon praxis gällande skolan och användande av webbfilter finns inte, såvitt 

SKR känner till. Enligt nedan redovisade beslut från Justitieombudsmannen 

och Justitiekanslern anses att när vissa offentliga verksamheter, t.ex. bibliotek 

lånar ut utrustning till enskilda personer i verksamheten har de rätt att 

bestämma vilken information som hämtas in. Att ha regler om att t.ex. ett 

biblioteks datorer inte får användas för sökning efter pornografiskt material, 

anses inte vara en begränsning av den grundlagsskyddade informations- och 

yttrandefriheten.  

 

• Införande av webbfilter kan innebära en behandling av elevers 

personuppgifter. Oavsett vilken teknik som används för filtrering så kan 

loggning ske lokalt eller i molntjänst. Det innebär i de fallen att det finns en 

spårbarhet till enskild elev och ett register har skapats. Det kräver att 

skolverksamheten uppfyller alla krav i dataskyddslagstiftningen och 

framförallt gällande tekniska och organisatoriska åtgärder enligt artikel 32 i 

dataskyddsförordningen. Hög säkerhet måste garanteras då det handlar om 

särskilt skyddsvärda uppgifter om barn. Skolans berättigade intresse måste 

vägas mot det eventuella integritetsintrång som en sådan kontroll och 
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övervakning innebär för eleverna. Bedömning måste göras mot aktuellt 

verktyg för lagring. Om kraven uppfylls finns inget som hindrar att webbfilter 

införs på skolans utrustning men användningsvillkor måste finnas och vara 

kända och bedömningen dokumenteras.  

 

• I konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:1768 har ett flertal motioner om 

att tillsätta utredning om att begränsa spridning av pornografi och blockering 

av webbsidor med visst innehåll avstyrkts. Utskottet vidhåller att det är viktigt 

att på olika sätt motverka pornografi men att det inte är förenligt med 

grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten och att det inte i första hand bör ske 

genom ytterligare inskränkningar av dessa rättigheter.  

 

 

Rättsläget  

Yttrande- och informationsfrihet  

I 2 kap.  kap. regeringsformen ges bestämmelser om medborgarnas grundläggande fri- 

och rättigheter. I 1 § anges bl.a. att varje medborgare gentemot det allmänna är 

tillförsäkrad informationsfrihet, vilken beskrivs som en frihet att inhämta och ta emot 

upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Detta stadgande garanterar 

medborgarnas handlingsfrihet när det gäller att motta upplysningar som erbjuds från 

olika håll. Däremot innefattar det ingen skyldighet för det allmänna att lämna 

information (se prop.  samt JO beslut den 9 januari 1998, dnr 3622-1996). 

Informationsfriheten innefattar frihet att motta och att aktivt inhämta information. 

Härvid får dock självfallet inte användas metoder som i andra sammanhang är 

förbjudna, t.ex. inbrott. Som har framgått ovan innefattar informationsfriheten i den 

nu aktuella meningen inte den i tryckfrihetsförordningen reglerade rätten att ta del av 

allmänna handlingar (jfr tredje stycket). Detta anses innebära att bestämmelsen om 

informationsfrihet inte i något fall medför skyldighet för det allmänna att lämna 

information (prop. 1975/76:209 s. 143). 

Denna rätt beskrevs av Grundlagberedningen som en rätt att inhämta och motta 

uppgifter och upplysningar. Enligt beredningen var det en förutsättning för upplysning 

och meningsutbyte att det finns metoder att nå fram till allmänheten. Beredningen 

nämnde i detta sammanhang kravet på att var och en ska ha rätt att inneha och 

använda ljudradio- och televisionsmottagare. Även i övrigt måste det enligt 

beredningen finnas möjligheter för allmänheten att genom lån på bibliotek, genom 

inköp eller på annat sätt bereda sig tillgång till information. Beredningen påpekade 

vidare att bestämmelser i lagar om sluten vård om de intagnas korrespondens ofta 

föreskriver inte bara begränsningar i deras rätt att sända skriftliga meddelanden utan 

även i rätten att motta sådana meddelanden. I detta hänseende innebär sådana 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/PROP_1975_1976_0209_S_0143
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bestämmelser begränsningar av den i förslaget fastslagna rätten till information (SOU 

1972:15 s. 156). 

JO har uttalat att bestämmelsen om informationsfrihet inte kan tas till intäkt för 

uppfattningen att ett folkbibliotek skulle ha skyldighet att tillhandahålla alla sina 

böcker för allmänheten (9 januari 2008, 3622-1996). I ett annat beslut samma dag 

anfördes att samma principer är tillämpliga när det gäller biblioteksbesökares tillgång 

till internet (dnr 632-1997). Det innebar enligt JO att när myndigheten lånar ut 

utrustningen till enskilda personer har den rätt att bestämma vilken information som 

får hämtas in från internet. JO har t.ex. inte haft något att erinra mot att bibliotek har  

uppställt regler om att bibliotekets dator inte får användas för sökning av bl.a. 

pornografiskt material (JO 2001/02 s. 469). JO har också i senare beslut tagit ställning 

till att det inte finns något som hindrar att bibliotek sätter upp regler om vilken slags 

information som får sökas på internet med hjälp av bibliotekets dator (t.ex. JO beslut 

den 7 februari 2008, dnr 194-2007).  

Vidare har JO ansett att samma resonemang som givits uttryck för i biblioteksbesluten 

kan föras när en vårdinrättning tillhandahåller en dator som patienter får använda (JO 

beslut den 29 juni 2012, dnr 3039-2010). JO menar att det inte finns något som 

hindrar att sjukhus har regler om att en dator som sjukhus tillhandahåller inte får 

användas för sökning av bl.a. pornografiskt material.  

Justitiekanslern (JK) har uttalat att åtgärder som bibliotek vidtar för att begränsa 

möjligheten att söka efter hemsidor med pornografiskt innehåll med hänvisning till 

bibliotekets datorer inte strider mot yttrandefrihetsgrundlagen eller 

tryckfrihetsförordningen (JK beslut 20 mars 2003, dnr 1140-03-31).  

 

Dataskyddslagstiftningen 

Laglig grund 

I skolverksamhet används personuppgifter i många olika sammanhang. För att en 

behandling av personuppgifter ska vara laglig ska den personuppgiftsansvarige 

uppfylla något av de villkor som framgår av artikel 6 i dataskyddsförordningen. När 

det gäller skolans kärnverksamhet att tillhandahålla, anordna och bedriva undervisning 

omfattas det av den lagliga grunden i artikel 6.1.e, att utföra en uppgift av allmänt 

intresse. I skolan behandlas ofta även personuppgifter om barn. Dessa uppgifter är 

särskilt skyddsvärda. Enligt dataskyddslagen får offentliga skolor även behandla 

känsliga personuppgifter men det krävs att det är nödvändigt med hänsyn till allmänna 

intresset och inte innebär otillbörligt intrång i elevernas personliga integritet. Den som 

är personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt 

och att dataskyddsreglerna följs.  

  

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SOU_1972_0015
https://juno.nj.se/b/documents/abs/SOU_1972_0015
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Grundläggande principer  

Vid all behandling av personuppgifter ska den personuppgiftsansvarige se till att de 

grundläggande principerna som framgår av artikel 5 i dataskyddsförordningen följs. 

Det innebär bland annat att personuppgifterna bara får samlas in för särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade ändamål, att bara de personuppgifter som behövs 

för nämnda ändamål får behandlas och att uppgifterna senare inte får behandlas på ett 

sätt som är oförenligt med dessa ändamål och att det måste vara transparant vilka 

personuppgifter som behandlas. Det innebär också att den personuppgiftsansvarige 

ska behandla personuppgifterna på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 

uppgifterna och när det gäller barn är den förhöjd. Vidare ansvarar den 

personuppgiftsansvarige för att kunna visa och bevisa att principerna följs 

(ansvarsskyldighet).  

 

Bedömning ur dataskyddsperspektiv 

När skolhuvudmän lånar ut utrustning till eleverna har de rätt att bestämma vilken 

information som får hämtas in och kontrollera att reglerna efterföljs. De får dock inte 

göra skillnad mellan användarna annat än på objektiv grund. Om ett webbfilter införs 

måste skolan för att uppfylla transparenskravet tydligt informera eleverna om att de 

lägger spår efter sig om de söker på pornografiskt material när de använder skolans 

utrustning. De ska också upplysas om att spåren kommer undersökas och varför 

skolan gör detta.  Skolhuvudmannens berättigade intresse måste vägas mot det 

eventuella integritetsintrång som en sådan kontroll och övervakning innebär för 

eleverna.  

Införande av webbfilter kan innebära en behandling av elevers personuppgifter. 

Oavsett vilken teknik (DNS etc.) som används för filtrering kan loggning ske lokalt 

eller i molntjänst. Det innebär i de fallen att det finns en spårbarhet till enskild elev 

och ett register har skapats. Det kräver att skolverksamheten uppfyller alla krav i 

dataskyddslagstiftningen gällande tekniska och organisatoriska åtgärder enligt artikel 

32 i dataskyddsförordningen och att hög säkerhet kan garanteras.  

 

Denna bedömning genomförs utifrån det IT-system som kommer användas och/eller 

köpas in. Det är viktigt att skolan hanterar uppgifterna om barn på ett säkert sätt och 

att tillgången till uppgifterna enbart ges till personal som har faktiskt behov av dem. 

Skolan måste klargöra vilka personuppgifter som hanteras i det aktuella IT-systemet 

som lagrar uppgifterna, hur personal tilldelas behörighet och om det finns rutiner och 

instruktioner för hur de som får tillgång till uppgifterna internt eller externt får 

använda sina behörigheter. Det är även av stor vikt att skolan ser till att företaget som 

tillhandahåller webbfiltret inte får tillgång till elevernas personuppgifter.  
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Skolan kan ha ett berättigat intresse att exempelvis skydda sina informationssystem 

mot datavirus, spam, barnporr m.m. Det man måste vara medveten om är att det är en 

spaning på elevers datoranvändning. En sådan övervakning får aldrig gå utöver det 

som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. En bedömning att 

ett visst innehåll är olämpligt är inte ett tillräckligt skäl. Någon författning som 

specifikt reglerar begränsning av information på internet genom införande av 

webbfilter i skolverksamhet finns inte.  

Konstitutionsutskottets betänkande och motioner 

I konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:1768 har ett flertal motioner om att 

tillsätta utredning om att begränsa spridning av pornografi och blockering av 

webbsidor med visst innehåll avstyrkts. Utskottet vidhåller att det är viktigt att på 

olika sätt motverka pornografi men att det inte är förenligt med grundlagsfästa tryck- 

och yttrandefriheten och att det inte i första hand bör ske genom ytterligare 

inskränkningar av dessa rättigheter. 1 

Barnombudsmannens pågående utredning 

För information kan nämnas att regeringen den 28 februari har beslutat att ge  

Barnombudsmannen uppdrag att kartlägga kunskap om hur barns och ungas hälsa och 

relationer påverkas av pornografi. Uppdraget innebär också att inventera metoder för 

att stärka barns och ungas motståndskraft mot negativ inverkan av pornografi. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 

juni 2021. 

Uppdraget till Barnombudsmannen innebär att utifrån barnkonventionen kartlägga 

befintlig kunskap från såväl forskning som från aktörer som möter barn och unga om 

hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi och hur det påverkar 

barns och ungas hälsa och relationer. Eventuella samband med negativa effekter hos 

barn och unga, till exempel våldsamt beteende i intima relationer, ska inkluderas i 

kartläggningen. 

Den andra delen av uppdraget är att inventera metoder och arbetssätt för att stärka 

barns och ungas motståndskraft och skydda dem mot negativ inverkan av pornografi 

samt inventera metoder för att begränsa barns tillgång till pornografi. Inventeringen 

ska omfatta både internationella och svenska metoder och arbetssätt.   

 

 

 
1 Begränsa spridning av pornografi Riksdagen avslår motionerna  2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S),  

2018/19:1774 av Elin Gustafsson (S),  2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) och  2018/19:2857 av 

Helena Vilhelmsson (C) yrkande 2. 
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Hemställan med anledning av behov av en förtydligad lagstiftning inom  

skolväsendet när det gäller webbfilter 

Digitaliseringen i samhället pågår för fullt. En viktig arena är förskolan och skolan där 

barn och elever, lärare och andra medarbetare kan dra nytta av digitala verktyg i 

undervisning och administration. Fördelarna är många och kan utvecklas. Samtidigt 

finns en oro för att barn och elever ska exponeras för eller få åtkomst till exempelvis 

pornografi och extremt våld på nätet i skolan via sin egen eller skolans utrustning. 

Förutom att förebygga och hantera sådan användning av digitala enheter genom 

värdegrundsarbete samt sex- och samlevnadsundervisning finns även tekniska 

möjligheter att delvis blockera våld och pornografi genom filterfunktion i skolans 

utrustning. 

En del kommuner och skolenheter har valt att införskaffa webbfilter till sina förskolor 

och skolor, andra väljer att hantera frågorna på andra sätt. Krav på filtrering har rests i 

olika sammanhang i debatten samtidigt som det har påtalats att filtret riskerar att dölja 

uppgifter/information som elever utifrån styrdokumenten ska ha tillgång till; 

information om sex och samlevnad, hbtq-rättigheter, relationer och preventivmedel.  

För att guida beslutsfattare hos våra medlemmar i frågan har SKR bland annat 

undersökt vilka juridiska aspekter som råder kring webbfilter i förskolan och skolan. 

Sammanfattningsvis bedömer SKR att inga formella hinder finns för att införa 

webbfilter i kommunal skola utifrån informations- och yttrandefriheten när det gäller 

den utrustning som skolan själv tillhandahåller. Praxis saknas dock för skolväsendet 

och SKR uppfattar rättsläget som oklart, särskilt när det gäller skolans 

tillhandahållande av nätverk då eleverna använder egen utrustning. Ett införande av 

webbfilter kan dessutom innebära en behandling av elevers personuppgifter och det 

förutsätter att alla krav i dataskyddslagstiftningen är uppfyllda. Komplexiteten i dessa 

bedömningar är stor och det finns ett behov av en stor tydlighet för att guida 

skolhuvudmän rätt när det gäller ansvar, säkerhet och prioriteringar för elevers digitala 

närvaro i skolan och i undervisningen.  
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SKR noterar även att BO (Barnombudsmannen) har fått i uppdrag att kartlägga 

kunskap om hur barns och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi samt att 

inventera metoder för att skydda dem mot negativ inverkan av pornografi och  

inventera metoder för att begränsa barns tillgång till pornografi. SKR ser gärna att 

frågan om att inventera metoder, när det gäller skolväsendet, görs i dialog med SKR. 

SKR anser dessutom att BO i ett tilläggsdirektiv bör få i uppdrag att särskilt utreda 

behovet av en förtydligad lagstiftning när det gäller webbfiltrering av pornografi inom 

skolväsendet. Alternativt bör en annan statlig myndighet eller en statlig utredning få 

ett sådant uppdrag. 

Sammanfattningsvis hemställer SKR därför om förtydligad lagstiftning när det gäller 

frågan om webbfilter inom skolväsendet. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Per-Arne Andersson 

Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad 

Bilaga 1: SKR:s analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljöer och andra offentliga miljöer 
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Motion till Kommunfullm äktige i .lingelholms Kommun 2020-01-27

Alla barn har rätt till en porrfri barndom.

Ungdomars och barns användande av internet och åtkomsten till porr är bara några klick bort,

helt öppet oavsett ålder att komma åt. Detta gör att barn redan i lägre åldrar och i större

utsträckning nu kommer i kontakt med porr än tidigare. I samverkan med skeva könsmönster i

samhället bidrar detta till en minskad jämställdhet.

Porren styrs av ekonomiska intressen och är en av de yttersta konsekvenserna av ett ojämställt

samhälle där kvinnokroppen exploateras. Alla har rätt till sin egen kropp och därför måste vi

säkerställa att den utveckling som normaliserar kvinnors kroppar genom objektifiering, hat, hot

och våld stoppas. Men vi måste också säkerställa att barn inte utsätts för porr, detta då det

skapar och befäster en skev syn på sexualitet och kön.

På kommunens datorer och digitala enheter fattas ett installerat filter eller en teknisk lösning

för att dölja våld -och pornografiskt innehåll på internet. Detta gäller alltså på våra skolor,
förskolor, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för och där våra barn vistas

dagligen. Det betyder att våra barn kan använda internet på kommunens datorer utan att filter
eller begränsningar för porr -och våldsrelaterat innehåll finns.

Många kommuner inför nu porrfilter i skolor. Varför ska vi i Angelholms kommun vara sämre?

Vi socialdemokrater vill att barn ska kunna växa upp fria att utvecklas utan förtryckande
könsnormer. Vi förväntar oss att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens

regi där barn vistas ska vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr.

Socialdemokraterna förslå r kom m u nf u I lmä ktige att besl uta :

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

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se



Socia ldemokraterna

Att

Att:

trör den

Lars

FR,AM TIDSPÅRTIË T I AT'¡GELH ÛLM

Angelholms kommun lnstallerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala
enheter, kommunens öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk iverksamheter där
kommunen är huvudman.

Ängelholms kommun inför porrfri policy så att det inte är tillåtet att spela upp porr via
kommunens nätverk, på kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk
utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de verksamheter som kommunen är
huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids, bibliotek. En porrfri
policy där allmänna platser i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett mycket
sta rkt normbildande signalvärde.

gruppen.

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7,262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angel hol m@socialdemokraterna.se, www.socia ldemokraternaangel hol m.se
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Utdragsbestyrkande 

 

KS § 78 Dnr. KS 2022/197 

Förstärkning av säkerhetsenheten med tjänster för 
krisberedskap samt för informationssäkerhet 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetsenheten består idag av fyra heltidstjänster varav en är en 
visstidsanställning. Enhetens uppdrag är att stödja verksamheterna i deras arbete 
med bland annat informationssäkerhet, krisberedskap och utbildning, och har 
delvis ett ansvar för säkerhetsfrågor i det offentliga rummet. Under Covid 19-
pandemin har säkerhetsenheten haft en kraftigt ökad arbetsbelastning, något som 
har tydliggjort att enheten är sårbar. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2022 

Yrkande 
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Patrik Olsson (SD), Åsa Larsson (S), Linda 
Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Daniel Coloka (S) och Charlotte 
Engblom Carlsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar 

att förstärka säkerhetsenheten med en heltidstjänst för krisberedskapssamordning,  

att tjänsten informationssäkerhetssamordnare som idag är en visstidsanställning 
inom säkerhetsenheten övergår till en tillsvidareanställning, samt 

att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2023.  

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anslå 800 tkr till kommunstyrelsens budget år 2022. 

att finansiering år 2022 sker genom minskning av kommunens resultat med 800 tkr 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Säkerhetschef 
• Budgetchef 
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Planeringschef 
Henrik Sanden 
0431-46 80 90 
henrik.sanden@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/197 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-22 
 

Förstärkning av säkerhetsenheten med tjänster för 
krisberedskap samt för informationssäkerhet 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetsenheten består idag av fyra heltidstjänster varav en är en visstidsanställ-
ning. Enhetens uppdrag är att stödja verksamheterna i deras arbete med bland an-
nat informationssäkerhet, krisberedskap och utbildning, och har delvis ett ansvar 
för säkerhetsfrågor i det offentliga rummet. Under Covid 19-pandemin har säker-
hetsenheten haft en kraftigt ökad arbetsbelastning, något som har tydliggjort att en-
heten är sårbar. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2022 

Utredning 
Det förändrade säkerhetsläget i Europa har medfört - och kommer att medföra yt-
terligare – nya uppgifter för kommunen i planeringen för höjd beredskap och krig. 
I en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en rad beredskapsförbere-
delser för kommunerna pekas ut, bland annat att: 
 
• Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbild-

ning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.  

• Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom 
totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska be-
driva under höjd beredskap och krig, 

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfi-
dentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det gäller såväl hos enskilda som hos orga-
nisationer, både i näringslivet och i offentlig verksamhet. Informationssäkerhet 
omfattar därför hela samhället. Dagens informationshantering  utförs dessutom i 
allt högre grad med stöd av IT. Detta ökande beroende av informationsteknik (IT) 
innebär ökade risker – det sker en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, 
bedrägerier och spridning av skadlig kod.  Bakomliggande aktörer utgörs av en-
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skilda individer men också i form av organiserad brottslighet, terrorister och stats-
makter. 

För att stärka kommunens förmåga och uthållighet att genomföra planering och 
beredskap för totalförsvaret samt för säker informationshantering bör säkerhetsen-
heten förstärkas med en heltidstjänst för krisberedskapssamordning samt tjänsten 
informationssäkerhetssamordnare som idag är en visstidsanställning bör övergå till 
en tillsvidareanställning. Kostnaden beräknas till 1 600 tkr på årsbasis. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att förstärka säkerhetsenheten med en heltidstjänst för krisberedskapssamordning,  

Att tjänsten informationssäkerhetssamordnare som idag är en visstidsanställning 
inom säkerhetsenheten övergår till en tillsvidareanställning, samt 

Att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering från och med år 
2023.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige 

Att anslå 800 tkr till kommunstyrelsens budget år 2022. 

Att finansiering år 2022 sker genom minskning av kommunens resultat med 800 
tkr 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Säkerhetschef 
• Budgetchef 
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Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 79 Dnr. KS 2022/106 

Medfinanserings- och samverkansavtal i samband med 
detaljplan för Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har tillsammans med markägaren (exploatören) tagit fram förslag till 
detaljplan som prövar förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med en 
variation av bostäder, förskola, vård-/äldreboende, handel, service, sport/idrott 
och nya park- och grönområden inom fastigheten Sandåkra 9:5. För att 
detaljplanen ska kunna genomföras krävs ingrepp i statlig infrastruktur. Det krävs 
även att en samverkan sker i anslutning till statens anläggningar. Syftet med 
medfinansierings-och samverkansavtalet är att reglera respektive parts åtagande och 
finansiella ansvar för åtgärderna. 

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden i följande ordning: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med 
Trafikverket för åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5. 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder som är en 
förutsättning för detaljplanens genomförande. 

3. KS dnr 2018/003 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
m.fl., Vegeholms Ljung. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 mars 2022. 
• Medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 

Yrkande 
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Åsa Larsson (S), Linda Persson (KD), Charlotte 
Engblom Carlsson (L), Patrik Olsson (SD) och Daniel Coloka (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
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Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 57 Dnr. KS 2022/106 

Medfinanserings- och samverkansavtal i samband med 
detaljplan för Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har tillsammans med markägaren (exploatören) tagit fram förslag till 
detaljplan som prövar förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med en 
variation av bostäder, förskola, vård-/äldreboende, handel, service, sport/idrott 
och nya park- och grönområden inom fastigheten Sandåkra 9:5. För att 
detaljplanen ska kunna genomföras krävs ingrepp i statlig infrastruktur. Det krävs 
även att en samverkan sker i anslutning till statens anläggningar. Syftet med 
medfinansierings-och samverkansavtalet är att reglera respektive parts åtagande och 
finansiella ansvar för åtgärderna. 

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden i följande ordning: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med 
Trafikverket för åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5. 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder som är en 
förutsättning för detaljplanens genomförande. 

3. KS dnr 2018/003 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
m.fl., Vegeholms Ljung. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 mars 2022. 
• Medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 

 

Föredragande tjänsteperson 
Johanna Lundblad mark- o exploateringsingenjör, föredrar ärendet för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Olsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten. 
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Mark- och exploateringsingenjör 
Johanna Lundblad 
0431-46 89 73 
johanna.lundblad@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/106 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-03 
 

Medfinanserings- och samverkansavtal i samband med 
detaljplan för Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har tillsammans med markägaren (exploatören) tagit fram förslag till 
detaljplan som prövar förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med en varia-
tion av bostäder, förskola, vård-/äldreboende, handel, service, sport/idrott och nya 
park- och grönområden inom fastigheten Sandåkra 9:5. För att detaljplanen ska 
kunna genomföras krävs ingrepp i statlig infrastruktur. Det krävs även att en sam-
verkan sker i anslutning till statens anläggningar. Syftet med medfinansierings-och 
samverkansavtalet är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 
 

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden i följande ord-
ning: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med Tra-
fikverket för åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5. 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för ansvarsför-
delning och finansiering av åtgärder som är en förutsättning för de-
taljplanens genomförande. 

3. KS dnr 2018/003 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
m.fl., Vegeholms Ljung. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 mars 2022. 
Medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 
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Utredning 
För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket för 
åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5   
Avtalet fördelar ansvar och kostnader för det ingrepp och den samver-
kan som krävs i statlig infrastruktur/anläggningar för att genomföra de-
taljplanen för Sandåkra 9:5 Enligt avtalsförslaget ska kommunen be-
kosta och ansvara för utbyggnaden för samtliga åtgärder som beskrivs i 
avtalet. Kommunen avser att överföra hela ansvaret för kostnaderna till 
exploatören genom att teckna nedanstående exploateringsavtal. 
 
Trafikverket har tagit fram avtalsförslaget som finns i ärendet, och 
kommer att teckna avtalet efter att det har godkänts av kommunfull-
mäktige i Ängelholm. 
 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder som är en förutsättning för detaljplanens genomförande  
I exploateringsavtalet åtar sig exploatören att utföra samt stå för samt-
liga kostnader som uppstår för kommunen i och med medfinansie-
rings- och samverkansavtalet med Trafikverket.  

 
3. KS dnr 2018/604 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utveckla en 
ny stadsdel med en variation av bostäder, förskola, vård-/äldreboende, 
handel, service, sport/idrott och nya park- och grönområden.  

Medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 
För att detaljplanen ska kunna genomföras krävs ingrepp i statlig infrastruktur. Det 
krävs även att en samverkan sker i anslutning till statens anläggningar. Medfinansie-
rings- och samverkansavtalet reglerar följande åtgärder som krävs för genomföran-
det av detaljplanen: 

• Ny anslutning från planområdet till väg 1785. 
• Flytt av befintlig statlig gång- och cykelväg på en sträcka utmed väg 1785 

samt anläggande av ny refug på lokalgata. 
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• Anläggande av bullerskydd utmed järnvägen. Bullerskyddet kommer an-
sluta till Trafikverket bullerskyddsanläggning.  

• Anläggande av serviceväg väster om bullerskyddet längs med järnvägen 
(Västkustbanan). 
 

Medfinansierings-och samverkansavtalet innebär att kommunen ska stå för samt-
liga kostnader som uppkommer för ovanstående åtgärder. I huvudsak reglerar avta-
let att kommunen ska ansvara för att:  

 
• Genomföra ovan angivna åtgärder i enlighet med avtalet samt i samverkan 

med bevakande projektledare för Trafikverket. Trafikverket ska delta i både 
projekterings- och genomförandeskedet.  

• Tillhandahålla den mark som behövs för projektets genomförande. 
• Genomföra och bekosta eventuellt erforderliga ändringar av detaljplaner 

för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal. 
• Krav och råd avseende arbete i järnvägens närhet samt arbete på väg säker-

ställs. 
 

Vid uppsägning av avtalet kvarstår kommunens finansieringsansvar av dittills ge-
nomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna.  

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 
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Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten. 
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Medfinansierings- och samverkansavtal för åtgärder i samband med 
detaljplan för Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms ljung, Ängelholms kommun 

 
Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan 
enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Ängelholms kommun, org.nr. 212000-0977, 262 80 Ängelholm, nedan Kommunen. 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Fyrstegsprincipen: Är ett förhållningssätt som innebär att möjliga åtgärder för 
förbättringar i transportsystemet prövas stegvis (1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. 
Bygg nytt). 
 
Bevakande projektledare: Person (vanligtvis projektledare) inom VO Investering, VO 
Stora projekt eller VO Underhåll som utsetts att bevaka ett projekt där någon part 
utanför Trafikverket initierar och driver den fysiska planläggningsprocessen eller agerar 
byggherre för åtgärd som berör det statliga väg- eller järnvägsnätet. 
 
Bevakningsuppdrag: Uppdrag där Trafikverket genom en bevakande projektledare 
säkerställer att Trafikverkets krav på statlig anläggning tillgodoses i samband med att en 
åtgärd som berör det statliga väg- eller järnvägsnätet initieras och genomförs av extern 
part. 
 
Genomförandeavtal: Avtal som reglerar genomförandet vid fysisk planläggning, 
projekteringsskede eller byggskede. Genomförandeavtal tecknas mellan en extern aktör 
och den organisatoriska enhet på Trafikverket som ansvarar för utförandet av en åtgärd 
(till exempel ett bevakningsuppdrag). 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 
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Kommunen har tagit fram detaljplan för Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms Ljung, 
Ängelholms kommun.  
 
Detaljplanen medger en ny anslutning till väg 1785, och i samband med anläggande av 
denna nya anslutning behöver den befintliga gång- och cykelvägen utmed väg 1786 
flyttas åt nordväst vid den nya anslutningen.  
 
Trafikverket är väghållare för gång- och cykelvägen utmed väg 1785. Kommunen 
kommer att vara väghållare för den nya anslutande lokalgatan.  
 
I samband med detaljplanens genomförande ska kommunen också uppföra bullerskydd 
och en serviceväg i planområdets nordvästra del, utmed järnvägen. 
 
Åtgärderna är föranledda av detaljplanen och ska därför till fullo finansieras av 
kommunen.  
 
Någon åtgärdsvalsstudie har inte genomförts. Åtgärderna som omfattas av detta avtal är 
prövade enligt fyrstegsprincipen i samband med kommunens detaljplanering och därtill 
ingående utredningar. 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av 
åtgärderna. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Ängelholms kommun äger 
och ansvarar för. 
 
Åtgärd 1 (statlig och kommunal anläggning): Ny anslutning från planområdet till väg 
1785, flytt av befintlig gång- och cykelväg på en sträcka utmed väg 1785 samt anläggande 
av ny refug på lokalgata 
Åtgärden omfattar utredning, projektering och genomförande av;  

 ny anslutning från planområdet till väg 1785. 

 flytt av befintlig gång- och cykelväg utmed väg 1785 (vid den nya anslutningen 
till planområdet). 

 ny refug på den nya lokalgatan som ansluter till väg 1785. Refugen ska 
möjliggöra passage i två steg över lokalgatan.  
 
I utredningsarbetet ingår också framtagande av underlag för beslut om typfall för 
den fysiska planläggningen avseende flytt av gång- och cykelväg.  
 
Efter genomförande av flytt av den befintliga gång- och cykelvägen samt 
anläggande av refug på lokalgatan, ska en bil kunna magasineras mellan den nya 
refugen och väg 1785.  
 
Ny anslutning från planområdet till väg 1785, flytt av befintlig gång- och cykelväg 
på en sträcka utmed väg 1785 samt anläggande av ny refug på lokalgata ska 
utföras enligt krav och råd i, vid tidpunkten för genomförandet, gällande VGU 
(Vägars och gators utformning).  
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Åtgärd 2 (kommunal anläggning): Anläggande av bullerskydd utmed järnvägen 
(Västkustbanan) 
Åtgärden omfattar projektering och genomförande av bullerskydd utmed järnvägen. 
Bullerskyddet ska anslutas till Trafikverkets befintliga bullervall i planområdets norra 
del. Uppförande av bullerskydd ska genomföras enligt intentionerna i ”Järnvägsteknisk 
utredning. Bullerskydd Kärra 1:2. Slutrapport 2020-12-17.”. 
 
Åtgärd 3 (kommunal anläggning): Anläggande av serviceväg väster om bullerskyddet 
längs med järnvägen (Västkustbanan) 
Åtgärden omfattar anläggande av en serviceväg väster om bullerskyddet längs med 
järnvägen. Servicevägen ska anläggas på ett avstånd om minst 8,5 meter från spårmitt på 
närmsta spår, och ska ligga på en lägre nivå än järnvägen på hela sträckan. Servicevägen 
ska vara stängd för tillträde för allmänheten, med stängsel och stängselgrind i södra 
delen och en tät port i norra delen. Serviceväg och grind/port ska dimensioneras och 
underhållas för att exempelvis räddningsfordon, traktorgrävare och lastbil ska kunna 
passera. Trafikverkets tillträde till servicevägen säkerställs med separat servitutsavtal.  

§6 Finansiering 

Den del av åtgärd 1 som avser utredning, projektering och genomförande av flytt av 
befintlig gång- och cykelväg utmed väg 1785 bedöms kosta cirka 300 000 kronor. 
Kostnadsbedömningen för åtgärden är framtagen av Kommunen och har inte 
kvalitetsgranskats av Trafikverket.  

 
Kommunen ska stå för samtliga kostnader inklusive de personalkostnader som 
Trafikverkets bevakning medför.  
 
Om det krävs att vägplan upprättas för åtgärderna i statlig infrastruktur ska Kommunen 
även bekosta framtagandet av denna. 
   
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då 
åtgärden i sig är föranledd av Kommunen. 
 
Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 
5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ansvarar för att tillsätta bevakande projektledare som kommer att 

fungera som kontaktperson vid frågor. Trafikverket ska bevaka åtgärd 1 och de delar 
av åtgärd 2 som avser anslutning av bullerskydd till Trafikverkets befintliga 
bullervall.  

2. Trafikverket ansvarar för att sammanställa ett ställningstagande för om åtgärd 1 
(den del av åtgärden som avser flytt av befintlig gång- och cykelväg) inte innebär 
byggande av väg enligt Väglagen (SFS 1971:948) och därmed inte kräver vägplan. 

3. Trafikverket är fortsatt väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 
underhåll samt eventuell förnyelse av gång- och cykelvägen utmed väg 1785. 

 
Kommunens  ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som omfattas av detta avtal §§5 

och 6. 
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2. Kommunen ansvarar för att 6 månader innan utrednings- eller projekteringsarbetet 
påbörjas kontakta Trafikverket så att Trafikverket kan utse bevakande projektledare 
som kommer att fungera som kontaktperson. Trafikverket ska delta i både 
projekterings- och genomförandeskedet. 

3. Kommunen ansvarar för åtgärd 1 även för Trafikverkets del enligt Trafikverkets 
uppdrag åt Kommunen. Följande gäller: Parternas anläggningar är integrerade med 
varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är 
nödvändigt att en och samma entreprenör utför hela anläggningen. Trafikverket 
uppdrar därför åt Kommunen att genomföra åtgärd 1 och vara byggherre, det vill 
säga även åtar sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar fullgörs korrekt. 

4. Kommunen ansvarar för att ta fram underlag till ställningstagande för om åtgärd 1 
(den del av åtgärden som avser flytt av befintlig gång- och cykelväg) inte innebär 
byggande av väg enligt Väglagen (SFS 1971:948) och därmed inte kräver vägplan. 

4. Kommunen svarar för att dialog förs med Skånetrafiken.  
5. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut och tillstånd iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för. 
6. Kommunen ska tillhandahålla den mark som behövs för projektets genomförande. 
7. Kommunen ansvarar för att detaljplaner medger genomförande av åtgärderna enligt 

§5. Eventuella ändringar av detaljplaner eller framtagande av nya detaljplaner ska 
bekostas av kommunen. 

8. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga 
möten och får ta del av erforderligt material för genomförande av uppgifterna enligt 
§5. 

9. Kommunen ansvarar för att krav och råd avseende arbete i järnvägens närhet 
säkerställs.  

10. Kommunen ansvarar för att Trafikverkets krav och råd avseende arbete på väg och 
upprättande av trafikanordningsplan säkerställs. 

11. Kommunen ansvarar för att i både bygghandlings- och produktionsskede följa lagar 
och regler samt Trafikverkets gällande krav och råd och att säkerställa 
trafiksäkerhet och framkomlighet på den statliga vägen.  

12. Kommunen ansvarar för att enligt anvisningar från Trafikverkets bevakande 
projektledare upprätta leveransplan för dokumentation och att leverera erforderlig 
dokumentation till Trafikverket.  

13. Kommunen ansvarar för att slutbesiktning och eventuell efterbesiktning samt 
garantibesiktning genomförs och att kalla Trafikverket till dessa. 

14. Kommunen blir efter färdigställande väghållare för och sköter och bekostar framtida 
drift och underhåll samt eventuell förnyelse av lokalgata med tillhörande refug. 
Övriga ytor, som inte ingår i vägområdet, ska ägas och underhållas av Kommunen. 

15. Kommunen blir efter färdigställande ägare av och sköter och bekostar framtida drift 
och underhåll samt eventuell förnyelse av bullerskydd och serviceväg utmed 
järnvägen. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Kommunen ansvarar för samtliga kostnadsförändringar.  

§9 Betalning 

Trafikverket fakturerar Kommunen för Trafikverkets interna kostnader för bevakning av 
åtgärd 1 och 2, efter slutbesiktning av anläggningarna.  
 
Till fakturan ska bifogas specifikation över upparbetade kostnader.  
 
Faktura skickas till: 
Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 
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§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider 
tekniskt och tidsmässigt. Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den 
regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.  

§11 Tidplan 
 
Åtgärderna beräknas genomföras tidigast under år 2022.  
 
Åtgärd 1 enligt §5, ska vara genomförd innan exploatering av området påbörjas. Åtgärd 2 
och 3, enligt §5, ska vara genomförda innan startbesked för bostäder och skola får ges.  
 

 
§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av att detaljplan för Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms ljung, 
Ängelholms kommun vinner laga kraft. 
 
Om avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår Kommunens 
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna 
åtgärderna enligt §§5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
 
Trafikverket ska ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom byggherre, stoppa 
pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) 
vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. 
Denna rättighet ska Kommunen i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd 
entreprenör innan arbeten påbörjas. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parterna och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 
Kommunen får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på någon 
annan part utan Trafikverkets skriftliga medgivande.  
 
Planläggningsbedömningen (avseende den del av åtgärd 1 som avser flytt av befintlig 
gång- och cykelväg) utgår från befintlig kunskap. Om det under arbetet framkommer ny 
kunskap, som gör att bedömningen förändras, och exempelvis vägplan behövs, kan 
Trafikverket komma att behöva ansvara för genomförandet av denna åtgärd, på 
kommunens bekostnad. Kommunens fulla finansieringsansvar för åtgärden kvarstår.  
 
Utmed järnvägen finns stängsel uppsatt, som Trafikverket äger. Detta stängsel får inte 
under någon del av genomförandet öppnas, flyttas eller på annat sätt påverkas så att 
stängsel mot spårområdet saknas. Allt arbete ska ske på sydöstra sidan om Trafikverkets 
stängsel.  
 
Ett genomförandeavtal kan komma att tecknas senare.  
 
Ett separat servitutsavtal för Trafikverkets tillträde till servicevägen utmed järnvägen 
kommer att tecknas mellan parterna. 
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§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket Ängelholms kommun 
(Maria Hellqvist) (Robin Holmberg) 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 80 Dnr. KS 2022/103 

Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Wege By Stadsutveckling AB, ägare till fastigheten Sandåkra 9:5, önskar att skapa 
förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med en variation av bostäder, 
förskola, vård-/äldreboende, handel, service, sport/idrott och nya park- och         
grönområden. Ny detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m.fl., Vegeholms Ljung, (KS 
2018/003, PL18-0001) är framtagen för att möjliggöra exploateringen. Under     
detaljplaneprocessen har Wege By Stadsutveckling AB förvärvats och ingår nu i 
koncernen Derome AB (556120-4487).  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Wege By Stadsutveckling AB 
upprättat ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Wege By 
Stadsutveckling AB. 

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden i följande ordning: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med 
Trafikverket för åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5 . 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder som är en 
förutsättning för detaljplanens genomförande. 

3. KS dnr 2018/003 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
m.fl., Vegeholms Ljung. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 mars 2022 
• Exploateringsavtal 
• Bilaga 1- Överlåtelseavtal del av Sandåkra 9:2 och Kärra 1:2 
• Bilaga 2- Kvalitetsprogram 
• Bilaga 3- Avtal Trafikverket 
• Bilaga 4- Etappindelning 
• Bilaga 5- Etappindelning vatten och avlopp 
• Bilaga 6- Framtida småhustomter 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

• Moderbolagsborgen 

Yrkande 
Åsa Larsson (S), Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Charlotte 
Engblom Carlsson (L), Patrik Olsson (SD) och Daniel Coloka (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Wege By 
Stadsutveckling AB. 

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



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 58 Dnr. KS 2022/103 

Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Wege By Stadsutveckling AB, ägare till fastigheten Sandåkra 9:5, önskar att skapa 
förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med en variation av bostäder, 
förskola, vård-/äldreboende, handel, service, sport/idrott och nya park- och         
grönområden. Ny detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m.fl., Vegeholms Ljung, (KS 
2018/003, PL18-0001) är framtagen för att möjliggöra exploateringen. Under     
detaljplaneprocessen har Wege By Stadsutveckling AB förvärvats och ingår nu i 
koncernen Derome AB (556120-4487).  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Wege By Stadsutveckling AB 
upprättat ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Wege By 
Stadsutveckling AB. 

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden i följande ordning: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med 
Trafikverket för åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5 . 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder som är en 
förutsättning för detaljplanens genomförande. 

3. KS dnr 2018/003 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
m.fl., Vegeholms Ljung. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 mars 2022 
• Exploateringsavtal 
• Bilaga 1- Överlåtelseavtal del av Sandåkra 9:2 och Kärra 1:2 
• Bilaga 2- Kvalitetsprogram 
• Bilaga 3- Avtal Trafikverket 
• Bilaga 4- Etappindelning 
• Bilaga 5- Etappindelning vatten och avlopp 
• Bilaga 6- Framtida småhustomter 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

• Moderbolagsborgen 

Föredragande tjänsteperson 
Johanna Lundblad mark- o exploateringsingenjör, föredrar ärendet för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD) och Patrik Olsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Wege By 
Stadsutveckling AB. 

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



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(4) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Mark- och exploateringsingenjör 
Johanna Lundblad 
0431-46 89 73 
johanna.lundblad@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/103 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-03 
 

Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Wege By Stadsutveckling AB, ägare till fastigheten Sandåkra 9:5, önskar att skapa 
förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med en variation av bostäder, för-
skola, vård-/äldreboende, handel, service, sport/idrott och nya park- och         
grönområden. Ny detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m.fl., Vegeholms Ljung, (KS 
2018/003, PL18-0001) är framtagen för att möjliggöra exploateringen. Under     
detaljplaneprocessen har Wege By Stadsutveckling AB förvärvats och ingår nu i 
koncernen Derome AB (556120-4487).  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Wege By Stadsutveckling AB 
upprättat ett förslag till exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Wege By 
Stadsutveckling AB. 

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden i följande ord-
ning: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med Tra-
fikverket för åtgärder i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5 . 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för ansvarsför-
delning och finansiering av åtgärder som är en förutsättning för de-
taljplanens genomförande. 

3. KS dnr 2018/003 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
m.fl., Vegeholms Ljung. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 mars 2022 
Exploateringsavtal 
Bilaga 1- Överlåtelseavtal del av Sandåkra 9:2 och Kärra 1:2 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(4) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Bilaga 2- Kvalitetsprogram 
Bilaga 3- Avtal Trafikverket 
Bilaga 4- Etappindelning 
Bilaga 5- Etappindelning vatten och avlopp 
Bilaga 6- Framtida småhustomter 
Moderbolagsborgen 
 

Utredning 
För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden: 

1. KS dnr 2022/106 Medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket för åtgär-
der i samband med detaljplan för Sandåkra 9:5   
Ängelholms kommun och Trafikverket avser teckna medfinansierings- och 
samverkansavtal för att fördela ansvar och kostnader för de statliga trafikåt-
gärderna som krävs för att genomföra detaljplanen för Sandåkra 9:5. I med-
finansierings- och samverkansavtalet har kommunen åtagit sig samtliga 
kostnader för trafikåtgärderna samt ansvarar för dess utbyggnad. Genom 
undertecknade av exploateringsavtalet överlåter kommunen hela detta kost-
nadsansvar på exploatören. 
 
Trafikverket har tagit fram avtalsförslaget som finns i ärendet (Bilaga 3). 
Trafikverket kommer att teckna avtalet efter att det har godkänts av kom-
munfullmäktige i Ängelholm. 
 

2. KS dnr 2022/103 Exploateringsavtal för Sandåkra 9:5 för ansvarsfördelning och fi-
nansiering av åtgärder som är en förutsättning för detaljplanens genomförande  
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för att fördela kostnader och 
ansvar mellan exploatören och kommunen för de åtgärder som krävs för 
detaljplanens genomförande. Exploatören har överlämnat en moderbolags-
borgen som säkerhet för exploatörens åtagande.  

 I exploateringsavtalet åtar sig exploatören: 

• Att utföra och bekosta utbyggnaden av all allmän platsmark inom 
planområdet. 

• Att överlåta samtlig allmän platsmark till kommunen utan ersättning. 
• Att utföra och bekosta utbyggnaden av allmänna vatten-och avlopps-

ledningar inom planområdet. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       3 
(4) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

• Att utföra och bekosta dricksvattenledning utanför planområdet, 
som behövs för detaljplanens genomförande. 

• Att bekosta utbyggnaden av tryckledning för spillvatten utanför plan-
området, som behövs för detaljplanens genomförande. 

• Att utföra och bekosta samtliga behövliga åtgärder på statlig infra-
struktur eller anläggning, i enlighet med det avtal som ingås mellan 
Ängelholms kommun och Trafikverket.  

 
I exploateringsavtalet finns en avsiktsförklaring som innebär att exploatö-
ren har för avsikt att sälja mark för förskola inom detaljplanen till kommu-
nen. Detta till ett pris om 650 kr/m². Inför framtida marköverlåtelse ska 
kommunen visa på konkreta planer på förskolan och när denna beräknas 
vara i bruk. 
 
Exploatören och kommunen har kommit överens om att planområdet ska 
byggas ut etappvis. Detta för att tydliggöra utbyggnaden av allmän plats 
och att överlämningen av den allmänna platsmarken kan ge på ett för kom-
munen rationellt vis.  
 

3. KS dnr 2018/604 Antagande av detaljplan för del av Sandåkra 9:5 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utveckla en ny 
stadsdel med en variation av bostäder, förskola, vård-/äldreboende, handel, 
service, sport/idrott och nya park- och grönområden.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Wege By Stadsut-
veckling AB. 

Eva Sturesson 
Stadsjurist  



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       4 
(4) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten med exploateringsavtal i original. 
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Att läsa och använda kvalitetsprogrammet

Kvalitetsprogrammet är ett komplement till detaljplanen för 
stadsdelen Vegeljung – Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m fl. 
Här utvecklas de idéer och krav på kvaliteter som präglat arbe-
tet hittills, med syfte att vägleda och inspirera i fortsatt arbete 
att förverkliga stadsdelen. Programmet hjälper dig att bära de 
goda idéerna för en stadsdel som berikar Ängelholm vidare.

Framtagandet
Kvalitetsprogrammet har tagits fram under hösten 2021 av 
Radar arkitektur i dialog med Ängelholms kommun på upp- 
drag av markägaren Plusfourgolf AB och exploatören Derome 
Hus AB. Upplägg och innehåll är baserat på arbetet bakom ge-
staltningsförslaget och tar avstamp i kvaliteter som lyfts i detalj- 
planen. Kvaliteterna berör både kvartersmark, allmän plats  
och stadsdelen som helhet.

Att läsa kvalitetsprogrammet
Dokumentet är uppdelat i en introduktion och en tematisk 
vägledning. I introduktionen kan du läsa om de fundamentala 
idéerna i framtagandet av förslaget som ligger till grund för 
arbetet. Varför ser förslaget ut som det gör? I den tematiska 
vägledningen kan du läsa om de bärande kvaliteterna att 
vidareutveckla i stadsdelen. Den tematiska indelningen bygger 

på värdeladdade ledord från detaljplanen. Här presenteras 
kvalitativa principer och de viktigaste byggstenarna som till- 
sammans skapar det Vegeljung vi eftersträvat. Kvaliteterna här 
är inte färdiga lösningar, utan utgångspunkter i arbetet framåt.

Att använda kvalitetsprogrammet
I det kommande arbetet delas ansvaret för att förverkliga 
programmets och detaljplanens kvaliteter av exploatören och 
Ängelholms kommun. Gestaltande konsulter har med sitt 
breda kompetensområde ett särskilt stort ansvar att ta till sig 
kvalitetsprogrammet och omsätta det i förslag till beställarna. 
 Som stöd till den fortsatta processen föreslås att en grupp 
skapas med representanter från huvuduppdrag Samhälles  
enheter för t ex Stadsmiljö, Bygglov, VA och Projektenheten 
som tillsammans med gestaltande och projekterande konsulter 
och representanter för exploatören har regelbundna  
dialoger och avstämningar av arbetet med genomförandet för 
att säkerställa att kvaliteterna i programmet förverkligas i så 
stor utsträckning som möjligt. 
 Sammankallande för gruppen kan vara en utsedd projektle-
dare för samordningen av stadsdelens utveckling, eller annan 
person inom kommunen med motsvarande mandat och resur-
ser att påverka implementerandet av programmets kvaliteter.

Medskick till processen framåt
Den allmänna platsen i Vegeljung bör utformas med ett 
helhetsgrepp i kommande process. Projektering (av både kvar-
tersmark och allmän plats) görs av exploatören i tätt samarbete 
med kommunen enligt exploateringsavtalet. Projekteringen 
kompletteras med visionsbilder och illustrationer så att idéer 
och kvaliteter lättare kommuniceras inom projektet. Kommu-
nen ska parallellt med projekteringsprocessen se över drift-
saspekten och så tidigt som möjligt kommunicera eventuella 
ökade driftskostnader till entreprenören. En skötselplan ska tas 
fram som tydliggör kostnader och åtaganden för det långsiktiga 
underhållet av området och ligger till grund för prioriteringar 
mellan driftsintensiva förslag till utformning. Som helhet ska de 
åtgärder som föreslås vara långsiktigt hållbara både ur ekono-
misk och ekologisk synpunkt.  
 Kvalitetsprogrammet fokuserar på kvaliteter i det färdiga 
resultaten, när stadsdelen är byggd. Men i arbetet har också 
processrelaterade frågor kommit upp. Dessa bör ses som 
idéer och ett medskick att bearbeta och ta ställning till i fortsatt 
arbete, då detaljplanen antagits.

LEVANDE OCH AKTIVT

• Tidig och kontinuerlig kommunikation mellan kommun och  
 exploatör om kvaliteter i bebyggelsen genom den grupp   
 som föreslås skapas.

• Utformningen av kvartersmarken ska göras i samklang med  
 utformningen av den allmänna platsmarken. Materialpaletter  
 och växtlistor för området tas fram i samband med  
 projekteringen av allmän plats, som exploatör ska förhålla  
 sig till i utformningen av de olika delområdena.

• Se över möjligheter att integrera konstnärlig gestaltning i   
 utformningen av både allmän plats och kvartersmark för att  
 stärka den nya stadsdelens karaktär och upplevelsevärden  
 och skapa attraktiva livsmiljöer. Kommunens konstnärliga  
 råd kan med fördel fungera som en resurs i processen.

• Stadsdelen byggs troligtvis ut i flera etapper. Tillåt att de   

 olika delområdena får olika uttryck med olika samman- 
 sättning av hustyper. 

GRÖNT OCH EKOLOGISKT HÅLLBART

• Området är stort till ytan varför en etappvis utbyggnad   
 kommer att ske. Genom att etablera grönstruktur så tidigt  
 som möjligt, med hänsyn till byggetablering, skapas  
 förutsättningar för att med en bättre ekonomisk  
 hushållning få mer uppväxt vegetation till dess att inflytt   
 sker, och att utveckla värden och kvalitet över tid.

• De ekosystemtjänster som tas upp i förprojekteringen  
 behöver följas upp för att utveckla biologisk mångfald och  
 möjliga kompensationsåtgärder.

• Utveckla befintliga värden i planområdet och sök möjligheter  
 till kompensationsåtgärder också utanför planområdet,   
 genom att värna om att närliggande öppna ytor av värde för  
 fågelliv bevaras.

• Arbeta med kompensationsåtgärder där befintliga natur- 
 värden, öppna ytor, inom planområdet för fågelliv kan  
 omhändertas. 

• Utred möjlighet att återanvända stora träd från golfbanan  
 för plantering i stadsdelen, som ett förstahandsalternativ.  
 Befintliga träds lämplighet behöver inventeras.

• En trädridå i områdets västra gräns är ett viktigt skydd mot  
 vind och dammflykt västerifrån och är viktigt för att skapa ett  
 behagligt mikroklimat för att parken i väster ska bli använd- 
 bar. Trädridån ligger dock i konflikt med ledningsdragningar.  
 Detta är en viktig fråga att följa upp tidigt i fortsatt process. 

TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT 
• Cykelstråk längs Kullavägen och från Kulltorp ska vara på   
 plats tidigt i genomförandeprocessen.

• Kontinuerlig dialog med Region Skåne angående trafikering  
 av buss till området. Det är viktigt att busslinjen i stadsdelen  
 blir tillgänglig så tidigt som möjligt för de som flyttar in.  
 Förslag är att området trafikeras av buss när halva området  
 är utbyggt det finns goda förutsättningar för boende inom  
 området att resa kollektivt vid inflytt. 

• Etablera och bjud in till en bilpool för att öka incitament till  
 mer hållbart resande och minska behovet av parkering. 

VÄLKOMNANDE OCH VÄL FÖRANKRAT

• Aktivt arbeta med angränsande strukturer, ta aktiv ställning  
 till dess kvaliteter – visa hänsyn till närliggande bebyggelse  
 och grönska.

• Ta hänsyn till utvecklingen av golfbanan, produktionsskog  
 som finns i närområdet och nyttja dem vid utveckling av   
 stadsdelen.
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Fundamenten i förslaget

En förlängning av Ängelholm
Vegeljung heter idag Vegeholms ljung och ligger 
i anslutning till stadens nuvarande sydvästra 
gräns, ca 3 km från centrum. Den nya stadsdelen 
angränsar i öster till bostadsområdet Kulltorp och 
ligger mellan järnvägen och Kullavägen. Stadsdelen 
utformas för att både integreras i stadsväven och 
berikas av närheten till skog, strand och sport i 
närområdet. Stadsdelen kan också bidra med nya 
målpunkter, som berikar närområdet.  

Bilden är ett montage, ett utsnitt från Google Maps
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En ny kontext
Stadsdelen ligger på vad som idag är en stor åker utan tydliga 
rumsbildande element. En ny bebyggelse behöver skapa en 
egen, ny inre kontext.

GRANNSKAP OCH LOKALITET är bärande tankar för försla-
gets struktur. Området bryts ner i flera mindre delområden 
eller storkvarter med en sammansättning av lägre hus omkring 
en gemensam skyddad gårdsmiljö med tillhörande torgyta. 
Mellanrummen utgörs av gatunätverk och offentliga gröna 
parkstråk som väver samman helheten.

MIKROKLIMAT är en stor utmaning i området. Storslagna 
utblickar öppnar även för väder, vind och trafikbuller.  
Bebyggelsen skapar en skyddad miljö för de ytor där folk inte 
bara passerar utan är tänkta att uppehålla sig en längre tid, 
som de gemensamma gröningarna. Byggnaders orientering 
och getaltning, ytmaterial och vegetation behöver också bidra 
till att minska uppkomsten av urbana värmeöar.

ORIENTERBARHET OCH IDENTITET förhöjs med ett högre 
punkthus i mitten av varje delområde som bidrar till en bland-
ning av boendetyper i varje område.

Ett blandat innehåll
Den nya stadsdelen rymmer 600–700 bostäder med  
förskola och äldreboende och plats för handel, viss service,  
en idrottsanläggning och en park. Förslaget omfattar en 
varierad bostadsbebyggelse i två till fem våningar, med villor, 
kedjehus, radhus och flerbostadshus. En plats för många, ung 
som gammal.

En genomtänkt struktur
Gatunätet är utformat med slutna loopar av områdesgator  
som ansluter till huvudgatan, kompletterat med mindre  
sammanlänkande kvartersgator och finmaskiga smitvägar. 
Trafiksystemet är utformat för hög tillgänglighet och skapar 
struktur för bebyggelsen. Områdets höjdsättning är viktig för 
avrinning till översvämningsytor. 

HUVUDGATAN eller infartsgatan markeras med gatuträd och 
raingardens och ansluter till Kullavägen i söder. Här går bussen, 
fram till torget i områdets mitt. För att ge plats åt bussen är 
huvudgatan bredare söder om torget. 

TORGET skapas i samverkan av kvartersmark och allmän  
plats och är den centrala mötesplatsen i anslutning till buss- 
hållplatsen där bussen vänder. Platsen knyter an till det  
passerande parkstråket i söder och till huvudgatan österut.  
Vid torget ligger äldreboendet.

PARKSTRÅKET som omringar stadsdelens norra halva sam- 
verkar med huvudgatan för rörelse genom området och  
fungerar som en grön lunga för rekreation och aktivitet. Park-
stråket är offentligt och tillgängligt för alla, även de som inte 
bor i området. Parken har en viktig roll att fördröja dagvatten. 
Platserna och stråkens varierade förhållanden ger förutsätt-
ningar för en mängd olika biotoper inom området. Något som 
berikar både den biologiska mångfalden och bidrar till ett ökat 
rekreationsvärde. 

BULLERSKYDDET längs områdets norra gräns skyddar stads-
delen från den passerande järnvägen. Drygt halva sträckan  
av bullerskyddet utgörs av en ca fem meter hög mur och  
resterande sträcka av en grön bullervall. 

?

!

Området präglas idag av storslagna utblickar men är även 
utan intilliggande sammanhang och mänsklig skala och är 
utlämnat åt väder, vind och trafikbuller 

?

!

Området ner i flera mindre delområden/storkvarter

?

!

Varje delområde/storkvarter byggs upp av lägre hus omkring 
en gemensam intim gårdsmiljö. Kom ihåg att skydda från 
vinden!
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Grönstruktur  
med varierade rum
Förslaget innehåller följande tankar  
om platser och funktioner. 

1. ÖSTRA GRÖNSTRÅKET Ett grönt stråk för promenad och  
jogging skapar en lummig distans mellan Vegeljung och  
Kulltorp. Angränsande större villatomter gör att stråket upplevs 
större och mer generöst. Promenadstråket är en del av ett 
sammanhållet rekreationsstråk runt Vegeljung. Lummig  
grönska med träd och buskar som ger en upplevelsevariation 
över året. Ett svackdike med motlut förhindrar att avrinning 
från stora regn når Kulltorp.

2. ÖPPNA PARKEN Den befintliga lövskogsdungen övergår i 
öppna gräsytor med solitära träd och träd i grupp. Här samsas 
ytor för lekplats, naturlek, picknick och solbad, promenad och 
bollek. Lekytorna kopplas även samman med den angränsande 
förskolan. En lekplats fungerar som välkomnande målpunkt 
till Vegeljung. Klippta gräsytor med parkträd och blommande 
buskar. Ett flackt svackdike fördröjer dagvattnet. Regnvattnet 
integreras i lekplatsens gestaltning för vattenlek regniga dagar. 

3. & 5. PARKSTRÅKET SYDÖST OCH VÄST Fortsättning av 
rekreationsstråk, för rofylldhet, promenad och vila, med platser 
att slå sig ned på. Ängsvegetation och spridda träd och buskar. 
Svackdiken som vanligtvis är torrlagda. Vid 20-och 100-års 
årsregn fylls dikena knappt upp till kvartersmark. 

4. PARKTORGET Central nod och mötesplats i området med 
busshållplats, och uteservering. Park och torgyta integreras 
via södervända sittgradänger som tar upp höjdskillnaden på 
ett karaktärsfullt vis. Här finns också plats för en vattenspegel. 
Perennplanteringar och blomster. Växter som trivs i strandkant 
och damm. Här samlas en stor del av områdets dagvatten upp 
och leds vidare genom grönstråket till de större magasinerande 
ytorna i nordöst.   

6. AKTIVITETSPARKEN Parken öppnar sig och möter här mer 
livfull aktivitet, som också kan locka grannar. En plats för sport, 
utegym och tidvis vattenupplevelse. Träd och brynplantering 
skyddar mot vind. Klippta gräsytor med fuktväxter i lägsta  
punkterna. Träd och buskar på högre liggande ytor. Aktivitets-
ytor ligger i olika höjdnivåer och fungerar som översvämnings-
ytor vid stora regn. Vanligtvis är de torrlagda och fungerar för 
en variation av olika aktiviteter. 

7. NATURPARKEN En plats för dagvattenfördröjning med  
naturlig karaktär, naturupplevelse, promenad och utsikt. Träd 
och buskvegetation mot väster och norr. Ängsvegetation för 
olika torr- och fuktängar (ovan de tätade vattenmagasinen). En 
stor sänkt yta ger en viktig fördröjning av stora regn i området. 

8. LEKSKOGEN En plats för naturlek och promenad, avgränsad 
från järnvägen i norr med bullerskydd, i ett befintligt grönom- 
råde. Det befintliga diket flyttas norrut. Träd och buskar plante-
ras runt diket för att återskapa biotopvärden. Fältskikt av ört- 
vegetation. Uppsamling av vatten i mängd likt dagens situation.

Delområden med en egen identitet
Stadsdelen är indelad i ett tiotal delområden eller storkvarter. 
Varje delområde är en egen enhet i strukturen och är uppbyggt 
kring några viktiga komponenter

GRÖNINGEN är den samlande gården och en väderskyddad  
intim grön kärna i delområdet, som kompletterar det större  
och mer offentliga parkstråket. Kring gröningen samlas  
bebyggelsen med blandade typologier. 

GRANNSKAPSTORGET är en liten lokal mötesplats vid den 
lugna områdesgatan som annonserar de gemensamma inre 
ytorna ut mot gatan. Här ligger delområdets ÅV-hus som alla 
behöver frekventera dagligen och ökar möjligheten för möten  
i vardagen. Ett fyravåningshus stadgar upp som ett litet  
landmärke vid platsbildningen och gör det lättare att orientera 
sig i området. 

OMRÅDESGATAN loopar runt delområdet i flera knixar som 
bidrar till sänkt hastighet, variation i gaturummet och en mer 
upplevelserik miljö.

KVARTERSGATAN är den mest småskaliga och lugna gatan  
som kopplar ihop områdesgatorna och ligger på kvartersmark.

SMITVÄGARNA är grön genvägar som kopplar ihop del- 
områden och gröningar med varandra, ett finmaskigt nät  
med barnperspektiv.

En struktur för skyddade intima rum
SIKTLINJER är viktiga för att få ett tillgängligt sammanhang och 
en koppling till omgivande nätverk. Byggnaders och rummens 
utformning hindrar siktlinjer att gå obrutna för långt och gwå 
i strid mot grönytans intimitet och gör områdets trafikytor 
mindre visuellt närvarande i kvarterens mitt. Fondmotiv längs 
delområdenas gator kan bestå av en utblick, ett väl placerat 
träd eller en detaljerad fasad, och behöver gestaltas med  
omsorg om gaturummets upplevelsekvalitet.

VÄDER OCH VIND påverkar till stor del hur mycket tid vi vistas 
utomhus. Att skydda delområdens vistelseytor från vind,  
framförallt den förhärskande vinden från väster är en viktig 
komponent för bebyggelsestrukturen. I ett förändrat klimat 
krävs också planering för skugga och en naturligt kylande av-
dunstning från vegetation för att motverka urbana värmeöar. 

Området bör byggas upp noga för att skydda de inre gröna 
kärnorna från bland annat vind men ge möjlighet till utblickar 
när man rör sig genom området.

GRÖNING

TORG

OMRÅDESGATA

KVARTERSGATA

SMITVÄG

INTRODUKTION



Levande  
och aktivt
Vegeljung är en trivsam stadsdel där människor har 

tillgång till ett rikt vardagsliv. Här är det lätt att leva 

ett aktivt liv, med plats för rörelse och en hälsosam 

livsstil. Du kan lätt aktivera dig i närområdet och  

du behöver inte ta bilen härifrån för vardagens 

rekreation och aktiviteter. Variationen av boende-

typer och funktioner bidrar till en bred och levande 

blandning av människor och möten. Utformningen 

av miljön och områdets struktur bidrar till att  

skapa gemenskap och gemensamma utrymmen.  

Hit lockas också människor från andra delar av  

staden, för att promenera, träna, leka och handla. 

DETALJPLANEN tar upp kvaliteter 
för att göra Vegeljung till en levande 
och god bebyggd miljö. Stadsdelen 
ska bestå av en varierad miljö och en 
struktur där det är enkelt att röra sig 
och vara aktiv. Detaljplanen möjliggör 
att en varierad stadsmiljö kan skapas 
genom att plankartan är uppbyggd 
kring varierade nockhöjder och bygg-
nadshöjder, olika bebyggelsetyper, 
krav på minsta tomtstorlek samt en 
varierad exploateringsgrad inom olika 
delar av planområdet. För att skapa 
levande gaturum anges en huvud- 
saklig orientering av entréer mot gata 
och byggnaders placering mot gata. 

För att uppnå och bygga vidare på de 
efterfrågade kvaliteterna presenteras 
följande principer för ett levande och 
aktivt Vegeljung för fortsatt utveckling 
av stadsdelen.



Blandat innehåll  
i kvarteret
Ett varierat innehåll är en förutsättning 
för en levande stadsdel.

VARIERAT BOENDEUTBUD i delområdet 
med olika bostadsstorlekar, upplåtelse-
former och typologier för en bred mål-
grupp ger en rikare blandning människor 
och möjligheter.

KOMPLETTERANDE FUNKTIONER till  
bostadsinnehållet som förskola, idrotts- 
anläggning, handel och café eller annan 
service, berikar området, ger närhet till 
vardagens målpunkter, och lockar fler till 
området. 

FLEXIBLA BOSTÄDER kan omdisponeras 
eller byggas om i takt med att familjen 
växer eller behoven förändras. Ett gene-
rationsboende. Oprogrammerade ytor  
i bostaden, t.ex externt förråd.

En struktur som stöttar  
mötesplatser
En levande, aktiv och välkomnande 
stadsdel behöver en stor variation av 
mötesplatser, men också en struktur 
som bidrar till att mötesplatserna  
befolkas och är trivsamma att vara på.

SAMLING KRING GRÖNINGEN – varje 
delområde byggs kring en grön yta – en 
gröning – en gemensam yta för lek och 
samling. Gröningen är ett mer intimt 
grönt rum som kompletterar det mer 
publika parkstråket. I anslutning till 
gröningen finns ett litet grannskapstorg 
som kopplar an till områdesgatan och 
blir en mötesplats i kvarteret. De mindre 
dimensionerna kräver särskild omsorg 
och tydligt fokus på upplevelse- och 
vistelsekvaliteter för dessa ytor.

GENOMTÄNKT SKALA stöttar livet i  
omgivande stadsrum. Högre bebyggelse 
längs huvudgatan och i en punkt vid 
gröningen skapar tyngdpunkter, medan 
lägre skala skapar mer intima miljöer  
i områdets inre. Blandningen ger en 
varierad, levande miljö.

GEMENSAMMA RESURSER, delade funk-
tioner, ytor och redskap i anslutning till 
gröning och grannskapstorget ökar  
möjligheterna att levandegöra mötes-
platsen och skapar gemenskap. En 
redskapsbod med lekredskap, grill  
och utemöbler, ett växthus, en festlokal, 
en verkstad? 

UTFORMNING FÖR INTERAKTION  
mellan mer eller mindre publika funk- 
tioner och angränsande publika ute- 
miljöer bidrar till levande miljöer.  
Äldreboendet utformas för att skapa 
en fysisk och visuell kontakt med torg-
ytan, för att befolka både torgytan och 
utblicken av stadsdelens knutpunkt från 
boendet. Här skulle en lokal med en 
publik funktion som ett kafé eller kiosk  
i bottenvåningen ha stor potential att  
bidra till livet på torget.  
 Förskolan utformas för interaktion 
med parken. Handels- och idrottsloka-
ler i söder vänder sig mot Kullavägen, 
men förhåller sig också till en sekundär 
entré mot bostadsområdet för gena och 
välkomnande kopplingar. 

Levande mellanrum
Aktivitet mellan privat och publik zon, 
mellan gatan och bostaden. Kvarterens 
fasader, staket och häckar är väggar till 
omgivande publika rum och bidrar till en 
trivsam, levande och inbjudande miljö.

FÖRGÅRDAR har en särskild potential att 
bidra med kvaliteter till både boende och 
gata. Här finns plats för människan, för 
vistelse och grönska. Utformningen av en 
halvoffentlig förgårdsmark kring högre 
bebyggelse i delområdenas mitt har sär-
skilt stor betydelse för användbarheten 
i det anslutande lilla grannskapstorget. 
Men också för förankringen av det tänkta 
punkthuset i en välkomnande och rums-
skapande kontext.

ENTRÉER MOT GATAN samlar rörelser 
och befolkar gatan och är ett krav  
i detaljplan.

Levande och aktivt 
– principer främst för kvartersmark

SITTBÄNK VID ENTRÉN ger möjlighet att 
vistas i mellanrummet mellan publik och 
privat zon.

BALKONGER mot gård och gata ger ett 
värde för den boende, men ger också liv 
till omgivningen i höjdled.

Aktiviteter för alla
Både kvartersmark och allmän plats. 
Variationen av rekreations- och aktivitets-
ytor komponeras för att inkludera något 
för alla, inte minst barn och äldre som 
spenderar mer dagtid i stadsdelen. 

ETT BRETT UTBUD av rekreation till- 
godoser den varierade åldersfördel-
ningen i stadsdelen med aktiviteter som 
aktiverar stadsdelens invånare året runt. 

FÖR VARDAG OCH FEST behövs olika 
typer av funktioner. Vardagens fritid är 
kortare, och i den bostadsnära miljön 
för att det ska vara lätt att göra även 
hemmets aktiviteter ute, och vara nära 
till specifika uteaktiviteter. Se till att stötta 
med funktioner för många vanliga typer 
av fester och event i området, så som 
stora tak, eluttag, och resurser att låna 
eller hyra.

UTFORSKA MÖJLIGA SYNERGIER mellan 
olika funktioner intill varandra eller över-
lappande funktioner på samma yta. För 
att få fler att mötas, från olika målgrup-
per, och att utnyttja ytorna på bästa sätt. 

Lätt att leva aktivt
Bostaden och boendemiljön utformas 
för att ge praktiska förutsättningar för 
sport och andra aktiviteter.

PLATS FÖR UTRUSTNING och underhåll 
underlättar att ta hand om utrustning för 
aktiviteter och görs med fördel gemen-
samt i en verkstadslokal eller yta för att 
t.ex. tvätta och pumpa cykeln.

SKAPA YTOR FÖR ODLING på egen  
täppa, gemensamma gårdar, i ett gemen-
samt växthus och i privata trädgårdar.

Aktiviteter  
för alla

En struktur  
som stöttar  

mötesplatsen



Utformning  
som lockar till aktivitet
Miljöns utformning bidrar tillsammans 
med funktioner för aktivitet och ger 
förutsättningar för ett aktivt vardagsliv i 
rörelse. Funktionerna befolkar stadsde-
len och gör den mer levande.

MARKERAD PROMENAD- OCH  
LÖPARSLINGA runt parken bildar ett 
sammanhängande rekreationsstråk  
i stadsdelen och ansluter till grann- 
området österut för längre turer.  
Sittplatser längs vägen ger dig chans  
att vila en stund.

VÄDERSKYDD behövs för att befolka 
stadsdelen i vårt vanligaste väder med 
regn och rusk, och ger skugga i värme- 
böljor. Under ett stort tak kan man 
umgås i osäkert väder och förlänga 
utesäsongen. Väderskyddade aktiviteter 
utomhus underlättar inte minst för de 
äldre i området.

UTEGYM lockar en bred målgrupp och 
erbjuder fria träningsmöjligheter nära 
bostaden. Utegym kombineras med  
fördel med en lekplats, så att flera mål-
grupper aktiveras intill varandra.

PLATS FÖR LEK integreras i olika skalor  
i stadsdelens varierande miljö. Program-
merade lekplatser utformade för ett stort 
åldersspann kompletteras med enklare 
naturlek och mindre lekelement. Gungor 
t.ex. används av många och kan placeras 
överallt, inte bara på lekplatser.

GODA KOPPLINGAR TILL  
NÄROMRÅDETS MÅLPUNKTER och  
fritidsaktiviteter berikar vardagen med  
tillgång till befintliga resurser och ett 
större utbud. Vegeljung ligger också  
nära havet och den nya golfbana som 
utvecklas norr om järnvägen.

Gott om sittplatser
Sittplatser är en nyckelmöbel som 
möjliggör möten och vistelse i utemiljön 
och bidrar till en levande, välkomnande 
atmosfär med högre närvaro och trygg-
hetskänsla.

TÄTT MELLAN SITTPLATSER i gångstråk 
för att inbjuda fler att vistas i det gröna 
och göra stadsdelen mer tillgänglig, även 
för de som har svårt att röra sig längre 
sträckor åt gången. 

VARIERADE SITTPLATSER i grupp för 
samtal och umgänge, i enskildhet för vila, 
med bord för måltider och arbete, kom-
pletterar varandra och behoven av olika 
aktiviteter i olika miljöer i stadsdelen. 

PLACERING MED OMSORG tar särskilt 
vara på skyddade soliga lägen i lä, med 
fina utblickar.

Busstorget  
som central mötesplats 
I den centrala noden i området möts 
bussens ändhållplats och torget som 
mötesplats. Gestaltningen av mötet  
mellan dessa funktioner skapar en  
levande, trivsam, befolkad plats.

KVARTERSMARKEN BIDRAR med en 
nyckelroll för att skapa torget som 
mötesplats och behöver i ytor, funktioner 
och gestaltning samspela med allmän 
plats för att skapa en levande och triv-
sam plats för vistelse. 

PLATSBILDNING I SÖDERLÄGE med  
stöd av fasaden i norr och utblick över 
det passerande parkstråket, skapar  
förutsättningar för en skön plats att  
vistas på. Gröna öar med perennplan- 
tering och blomster skapar rumsligheter 
och markerar gränser.

FUNKTIONER SOM INBJUDER TILL  
VISTELSE så som sittytor bidrar till att 
skapa en välkomnande plats att slå sig 
ner på i väntan på bussen. Med en lokal 
i äldreboendets bottenplan kan ett kafé 
eller en kiosk med uteservering bjuda in 
till att fler uppehåller sig en längre stund 
på torget. En publik funktion ger fler 
anledning att komma till torget och kan 
fungera i en god symbios med äldrebo-
endet.  

Levande och aktivt 
– principer främst för allmän plats

KOPPLING TILL PARKSTRÅKET,  
både fysiskt och visuellt, bidrar till att 
integrera torget i den rekreativa parken.  
En södervänd sittgradäng tar upp höjd-
skillnaden mellan torgytan och parken 
och ger en solig skyddad sittyta med 
plats för avkoppling och möten, med 
utsikt över parkens grönska och vatten. 

TRYGGHET I MÖTET MED TRAFIKYTOR 
skapas med omsorg om gestaltning av 
markytan tillsammans med gröna öar 
som smalnar av körfält för att minska 
hastigheten och rikta trafiken tydligare. 
En väl komponerad belysning bidrar till 
en trygg och rik upplevelse av torgmiljön 
under mörka timmar.

KRAFTSAMLING AV RESURSER för 
särskild omsorg bör läggas på material 
och växtlighet på torget, en prioriterad 
offentlig plats i stadsdelen.

Bullerskydd som en  
levande vägg i parken
Bullerskyddet längs områdets norra 
gräns, i form av mur och vall, gestaltas 
omsorgsfullt för inte skapa en avvisande 
baksida i det norra parkstråket. 
Murens utformning utgår från järn-
vägsteknisk utredning (Tyréns, 201217).  

MARKEN MÖTER MUREN längs vissa  
delsträckor där marknivån höjs och  
sluttas för en mindre visningshöjd av 
muren och en mjukare övergång till 
omgivande markytor. 

VÄXTLIGHET av olika karaktär ger vall 
och mur ett mjukare intryck och bidrar 
till att öka den biologiska mångfalden. 
Muren kläs av klätterväxter och vallen av 
ängsvegetation. Buskar och träd längs 
stråket skapar rumslighet. 

VARIERAD SEKVENS av rumslighet med 
återkommande men varierade platsbild-
ningar för vila, lek och möten längs med 
ett slingrande gångstråk ger det norra 
parkstråket en mer upplevelserik miljö 
med sköna mikroklimatanpassade zoner.  

Utformning  
som lockar till 

aktivitet



Grönskande 
och ekologiskt 
hållbart
Vegeljung är en grönskande stadsdel. Gröna ytor 

präglar området, från mindre grönytor i kvarte-

ret, till större parkområden för promenader och 

olika aktiviteter. De gröna ytorna bidrar till att 

hantera dagvatten och skyfall, och vattnet  

skapar karaktär och upplevelsevärden på sin 

väg. Växtligheten i vattnets väg ger mervärden 

också då det är torrt. Grönskan i parken och 

trädgårdarna, på gårdarna och gatorna bidrar till 

att skapa en större ekologisk mångfald.

DETALJPLANEN lyfter fram kvaliteter  
i en utvecklad grönstruktur och om- 
händertagande av dagvatten.  
Utformningen av grönytor ska öka 
den biologiska mångfalden och ge en 
mer varierad vegetation och djurliv i 
stadsbebyggelsen. Planen lyfter också 
behovet att binda samman befintliga 
stråk och rekreationsområden med 
nya. För att minska intrycket av den 
byggnad för idrottsändamål som före- 
slås mot befintlig bostad öster om 
planområdet anges att fasaden ska  
beklädas med vegetation. Det ställs 
också krav på att byggnaden, till-
sammans med övrig bebyggelse för 
handels- och centrumändamål närmast 
Kullavägen omhändertar dagvatten 
genom vegetationsbeklädda tak.

För att uppnå och bygga vidare på  
de efterfrågade kvaliteterna för ett 
grönskande och ekologiskt hållbart 
Vegeljung presenteras följande 
principer för fortsatt utveckling av 
stadsdelen.



Växtval som ger mervärde
Både kvartersmark och allmän plats. 
Artval och vegetationens komposition 
är viktiga för växtlighetens potential att 
uppfylla både ekologiska och upplevelse-
mässiga kvaliteter.

BYGG KRING EKOSYSTEMTJÄNSTER 
med en rik och varierad växtlighet som 
bidrar till biologisk mångfald. Låt t.ex. 
ängsytor komplettera gräsytor. Platser-
nas och stråkens varierade förhållanden 
ger förutsättningar för en mängd olika 
biotoper. Något som berikar både den 
biologiska mångfalden och bidrar till ett 
ökat rekreationsvärde. 

ANPASSAD VEGETATION med robust  
artblandning av i första hand inhem-
ska arter, som bidrar till att hantera 
dagvatten och skyfall, är anpassad för 
platsens mikroklimat och varierande 
vattennivåer där så krävs.

KVALITATIVA VAL av vegetation med 
större träd. Varierande blommor, frukt 
och bär för insekter och fåglar. 

UPPLEVELSEVÄRDEN ÖVER ÅRET  
planeras med en vegetation som bidrar 
med olika värden, så som blommor, 
frukt, grönt och färgprakt över årets olika 
säsonger. 

LÅNGSIKTIG UTVECKLING av träd och 
vegetation beaktas vid växtval, placering 
och skötsel.   

 

Kvartersmarken  
bidrar till en grön helhet
Upplevelsen av ett grönskande område 
bygger på en uppsjö av gröna kompo-
nenter som hänger samman, över olika 
gränser. Så att hela området upplevs 
lummigt.

GRÖN FÖRGÅRDSMARK och vegetation 
mellan byggnaderna ger stort värde  
till boendemiljön. Parkeringsytor på för- 
gårdsmark anläggs på genomsläpplig 
eller delvis grön markbeläggning. 

TRÄD NÄRA GATAN skapar rumslighet 
och bidrar till en låg och mänsklig skala. 

GRÖNA FASADER kompletterar andra 
gröna komponenter med vertikal grön-
ska, bryter upp stora ytor och levandegör  
i synnerhet slutna fasader.

GRÖNA TAK bidrar till en grön helhet 
och bättre dagvattenhantering. På lägre 
bebyggelse och komplementbyggnader 
blir de också särskilt vackra att se på. 
Taken kan varieras från sedumtak till 
takträdgårdar.

Småskalig parkering
Parkeringsytor som delas upp och 
integreras med grönska blir en del av en 
trygg och omhändertagen utemiljö som 
sätter människan i första rummet.

FLER MINDRE PARKERINGSYTOR delar 
upp den samlade fordonsvolymen och 
kräver fler men mindre ytor som lättare 
integreras i boendemiljön som präglas 
mer av vistelseyta än trafikyta. 

GRÖN INRAMNING av parkeringsytorna 
med en grön kantzon av t.ex. häck och 
träd skapar en rumslighet för parkering-
en och avgränsar parkeringsytan från 
gatan och kvarterets vistelseyta.

Grönskande och ekologiskt hållbart  
– principer främst för kvartersmark

Lätt att leva hållbart
Bostaden och bostadsmiljön utformas 
för funktioner som underlättar hållbara 
val i vardagen.

FÖRENKLA KÄLLSORTERINGEN med 
plats och smarta system för att kom- 
postera och källsortera.  

SAMLA IN REGNVATTEN för bevattning 
av trädgård, förgårdsmark och gemen-
samma odlingar.

SKAPA PLATS FÖR GEMENSAMMA  
RESURSER att dela, låna och hyra utrust-
ning och verktyg. Återvinningsstationer 
har potential att samordnas med fler 
funktioner för att byta och låna saker 
med och av varandra. 

GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA HÅLLBARA 
RESOR t.ex. genom att ge god plats för 
cykelförvaring, också för lastcyklar,  
och underlätta laddning av batteriet till  
elcykeln, i anslutning till boendet.  
Se mer om principer för hållbart resande  
i kapitlet Tryggt och Tillgängligt.

GENERERA LOKAL ENERGI med hjälp 
av t.ex. solceller på tak och synliggör 
produktiviteten för de boende.

Kvartersmarken
bidrar till en 
grön helhet



Gröna gator
Grönska i gaturummen är en nyckel för 
en mänsklig och trivsam boendemiljö 
med rika upplevelsevärden, och bidrar 
förstås också med ekosystemtjänster.

GATUTRÄD LÄNGS HUVUDGATAN  
markerar huvudstråket, bidrar med att 
skapa rumslighet och bryta ner skalan 
i det breda gaturummet. En varierad 
trädrad med olika arter bidrar till en 
större biologisk mångfald och ett varierat 
gaturum. 

RAINGARDENS LÄNGS HUVUDGATAN 
kompletterar gatuträden med en lägre 
grön nivå i en gemensam planteringszon, 
med särskild betydelse för fördröjning av 
dagvatten och andra ekosystemtjänster.

RAINGARDENS PÅ OMRÅDESGATOR 
fördröjer dagvatten samt ger ett varierat 
och grönt gaturum. Dessa bör planeras 
in i tidigt skede för säkerställa utrymme 
för raingardens och att de placeras där 
de gör störst nytta, både för dagvatten-
fördröjning och för barns trafiksäkerhet, 
samt med hänsyn till utfarter. För att 
utöka fördröjningsvolymen och ge bättre 
växtvillkor kopplas regnbäddarna till 
kvarterens gröna smitvägar.  

GRÖNA SMITVÄGAR kantas av vegetation 
och markbeläggs med ett genomsläppligt 
material som infiltrerar vatten, så som 
gräs. 

Plats för vatten  
berikar miljön
Dagvatten- och skyfallshantering är  
ett av de stora fokusområdena för  
stadsdelens utveckling. Gestaltningen  
använder vattnet som en tillgång för  
att skapa karaktär och synergier.

ÖVERSVÄMNINGSYTOR FÖR AKTIVITET 
Nedsänkta stråk i parken med mjukt 
sluttande kanter används som över-
svämningsytor vid stora regnmängder. 
Merparten av grönstråket är vanligtvis 
torrlagt och gestaltas för möten och 
olika typer av aktiviteter som lek, sport 
och träning. Då vattenståndet är högre 
nyttjas vattnet som del i lek och rekre-
ation. Plantering samt placering och val 
av lekutrustning och möblering behöver 
anpassas med hänsyn till dagvatten-
dammarnas tätskikt, för att säkerställa 
dagvattenhanteringens funktion och 
skötsel. 

VATTENSPEGLAR PÅ UTVALDA  
PLATSER i parkstråket, som är fyllda året 
runt, kompletterar ytorna som oftast 
är torrlagda och ger förutsättningar för 
större variation av växtlighet och bio- 
logisk mångfald. En vattenspegel synlig 
och tillgänglig från torget i grönstråkets 
lågpunkter har särskild potential att 
berika miljön kring den centrala mötes-
platsen.

Grönskande och ekologiskt hållbart  
– principer främst för allmän plats

Hållbart byggande
Både kvartersmark och allmän plats. 
Ett hållbart arbetssätt för byggande 
fokuserar på hushållande av resurser, 
minskade transporter, hållbara material 
och åtgärder för klimatanpassning.

ÅTERANVÄND MARKMASSOR på ett 
ändamålsenligt sätt inom stadsdelen. 
Det höga grundvattenståndet kräver att 
marken höjs i delar av stadsdelen för 
att undvika framtida översvämningar 
vid skyfall. Kompletterande massor tas 
från närliggande platser för att undvika 
transporter och provtas för att säker- 
ställa att de inte innehåller några skad-
liga ämnen. Massorna får inte innehålla 
invasiva arter.

EFTERSTRÄVA GENOMSLÄPPLIGA  
MATERIAL i t.ex. körbanor och på parke-
ringsytor, för att underlätta fördröjning 
av dagvatten och bidra till stadsdelens 
kapacitet att hantera översvämningar

UTRED MÖJLIGHET ATT ÅTERANVÄNDA 
TRÄD som vuxit norr om järnvägen i om-
rådet som omvandlas till golfbana, som 
förstahandsvalet för plantering av större 
träd. Med utgångspunkt i trädinventering 
avgörs användbara träd som är lämpliga 
för den specifika platsen. 

TRÄBYGGNATION bidrar till en längre 
klimatpåverkan och har kvaliteter för  
trivsel, flexibilitet och byggtid. Störst  
initial klimatpåverkan har trä som mate- 
rial i byggnaders stomme.

Plats för  
vatten berikar 

miljön



Tryggt och  
tillgängligt
Vegeljung hänger ihop med Kulltorp och staden. 

Det är lätt att ta sig hit, och dit du ska, också till 

fots, på cykel eller med buss. Hållbar mobilitet  

är särskilt prioriterad. Områdets utformning  

bidrar till tryggheten för alla att röra sig fritt,  

även då det är mörkt. DETALJPLANEN beskriver att stads-
delen ska vara anpassad för kollektiv-
trafik där vägnätet fram till torgytan  
i mitten av planområdet har utformats 
för trafikering av buss. Det ska vara 
enkelt att välja hållbara transportmedel 
och trafiksystemet ska vara lättill-
gängligt och tryggt för oskyddade 
trafikanter, också för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Gatunätet och 
gång- och cykelstråk ska upplevas 
trygga, säkra och gena. Här ska finnas 
miljöer där barn och unga kan ges en 
trygg, trivsam och tillgänglig plats där 
de kan vistas på egna villkor.

För att uppnå och bygga vidare på de 
efterfrågade kvaliteterna för ett tryggt 
och tillgängligt Vegeljung presenteras 
följande principer för fortsatt utveck-
ling av stadsdelen.



Variation och siktlinjer  
för orienterbarhet
En tillgänglig och trivsam miljö är lätt att 
hitta i och känna igen. Gatustrukturens 
logik, bebyggelsens och miljöns variation 
och överblickbarhet underlättar orienter-
barheten.

SIGNUM I VARJE DELOMRÅDE så som  
ett unikt träd, ett konstverk, en plats att 
känna igen och stämma träff vid, bidrar 
också till delområdets identitet.

ÖVERSKÅDLIGHET i den offentliga miljön, 
där du har överblick över stråk och ytor, 
orientera dig efter landmärken och se 
vart du ska, bidrar till en trygg miljö.

Belysning för upplevelse  
och trygghet
Både kvartersmark och allmän plats.  
Belysning och dess utformning är en del 
av en trygg, väl gestaltad och upplevelse-
rik miljö, också i mörker.

GATUBELYSNING FÖR FOTGÄNGAREN 
med utgångspunkt i den gående männ-
iskans upplevelse, där det är tätt mellan 
lägre belysningsstolpar - stöttar trygghet 
på stadsdelens alla gator och längs smit-
vägar och gång- och cykelvägar. 

BELYSNING VID VARJE ENTRÉ markerar 
ingångar, gör det lättare att hitta och 
fungerar som ett välkomnande.

EFFEKTBELYSNING I PARKEN av träd, 
ytor och möbler ger en vacker och sti-
mulerande upplevelse av miljön runt den 
väg man rör sig, bör utredas.

BELYSNING AV AKTIVITETSYTOR möjlig- 
gör användning under större delar av 
dygnet och året.

FASADBELYSNING på byggnader med 
särskilda, mer publika, funktioner så som 
handel, idrott, förskola och äldreboende, 
bidrar till en orienterbar och varierad 
miljö av stadsbilden.

ANPASSAD BELYSNINGSGESTALTNING 
minimerar ljusföroreningar och undviker 
direkt uppljus. Avvägningen mellan upp-
levelse- och trivselvärden och Trafikver-
kets regler för vägar och gators utform-
ning, VGU:s behöver beaktas.

Gestaltning som  
förmedlar ett lugnt tempo 
Hastighetsbegränsande åtgärder behövs 
för trygga och säkra miljöer och bidrar 
med rätt lösningar till en omsorgsfullt  
gestaltad boendemiljö med upplevelse- 
kvaliteter. Särskilt fokus ligger på 
områdes- och kvartersgatorna, som är 
planerade för blandtrafik.

BARNPERSPEKTIVET är utgångspunkten, 
med planering för att skapa trygga stråk 
och platser för barn att självständigt röra 
sig och vistas i sin boendemiljö. 

SEKVENSER OCH SKÄRNINGAR av gatans 
sträckning och utformning skapar en 
variation i gaturummet.

RAINGARDENS i små öar längs  
områdesgatorna ökar upplevelsevärden 
och trygghet. Omsorgsfull placering med  
fokus på markering av smitvägar under-
lättar för bilister att uppmärksamma 
lekande barn och fotgängare som  
kommer ut på gatan.

GATUBELÄGGNING och dess komposi-
tion bidrar till en sänkt hastighet och ett 
omhändertagande intryck av boende-
miljön. Ett sätt att uppnå detta längs 
kvartersgatorna på kvartersmark är en 
fris som ramar in gaturummet, markerar 
plats för fotgängare och mötet mellan 
gata och tomt.

Tryggt och tillgängligt  
– principer

Lätt att gå och cykla
Stadsdelen är strukturerad för att under-
lätta för fotgängare och cyklister och gör 
det lätt att välja de miljövänliga resorna.

DUBBELRIKTAD GC-VÄG längs huvud- 
gatan kopplas till befintliga stråk via 
parken, mot Kullavägen och i områdets 
norra del, samt till nya områdesgator i 
stadsdelen. 

SMITVÄGAR mellan kvarter och grö- 
ningar på kvartersmark bidrar till en 
finmaskigt nät för att röra sig i området 
och blir en del av sammanhängande 
gångstråk – med goda kopplingar för 
gena vägar, inte minst för stadsdelens 
yngsta.

PLATS FÖR CYKELN med cykelparkering 
som placeras nära bostad och målpunk-
ter i området.

GESTALTNING OCH SKÖTSEL FÖR 
TRYGGHET med särskild tonvikt vid gång- 
och cykelbanor genom parkområden är 
extra viktig.

Lätt att ta bussen
Trafiksystemet och stadsdelens uppbygg-
nad är anpassad för kollektivtrafik.

ETT CENTRALT BUSSTORG ligger i stads- 
delens mitt, nära förskola, äldreboende 
och parken. Torget blir ett nav där  
bussen stannar. Detta blir ändhållplats 
och vändplats för busslinjen.

LÄTT ATT GÅ ELLER CYKLA TILL  
HÅLLPLATSEN från alla delar av stads-
delen. Trafikmiljön runt torget utformas 
för att gående, cyklister och buss ska ha 
tydliga och gena kopplingar.

BEKVÄMT ATT VÄNTA på bussen med 
väderskydd, varierade sittplatser och 
stöttande funktioner i en mötesplats där 
människor rör sig och där det är trivsamt 
att vistas, i anslutning till parkstråket.

Lätt att gå,  
cykla och  
ta bussen



Välkomnande  
och väl  
förankrat 
Vegeljung känns som en naturlig del av Ängel-

holm och präglas av stadens själ. Stadsdelens 

karaktär och uttryck bygger på befintliga värden 

i staden och närområdet. Här finns också en 

blandning av bostäder och flera funktioner som 

blir ett tillskott för grannarna i närområdet.
DETALJPLANEN beskriver att ny  
bebyggelse ska ansluta och anpassas 
till den befintliga omgivningen och visa 
hänsyn till närliggande bebyggelse 
och grönska. Stadsdelen ska vara väl-
komnande för både befintliga och nya 
invånare i Ängelholm. För att minska 
intrycket av den byggnad för idrotts- 
ändamål som föreslås mot befintlig 
bostad öster om planområdet anges  
att fasaden ska beklädas med vege- 
tation. Den blandning av bostäder som 
föreslås ska upplevas som en ny års-
ring till staden och vara välkomnande 
till Ängelholms tätort då tätortsgränsen 
i och med detaljplanen flyttas västerut.

För att uppnå och bygga vidare på de 
efterfrågade kvaliteterna för ett väl-
komnande och väl förankrat Vegeljung 
presenteras följande principer för 
fortsatt utveckling av stadsdelen.



Anpassat uttryck
Stadsdelens bebyggelse ska (enligt dp) 
anpassas till omgivande bebyggelse, för 
att upplevas som en ny naturlig utbygg-
nad av Ängelholm.

VARIATION MED ETT SAMLAT GREPP 
präglar grannområdet i Kulltorp. Här 
finns en variation av hustyper och 
rumsligheter i bebyggelsen men med 
en sammanhållen materialbehandling 
som ger området en tydlighet och en 
identitet. Denna övergripande karaktär 
är en inspiration för Vegeljung. I takt 
med att den nya stadsdelen växer fram, 
behöver ny tillkommande bebyggelse 
anpassas till framväxande karaktär, i 
syfte att skapa ett medvetet tänk kring 
områdets utformning som helhet. En 
stadsdel som präglas av variation inom 
ett samlat grepp.

ROBUSTA OCH BESTÄNDIGA MATERIAL 
som relaterar till lokala byggnadstradi-
tioner och är vackra i fuktigt väder höjer 
upplevelsen av platsen för boende och 
för platsen i sin helhet. Tegel och trä är 
två sådana material som även präglar 
intilliggande bebyggelse och Ängelholm 
i stort.

TAKLANDSKAPET i omgivningen präglas 
idag tydligt av sadeltak i olika lutningar. 
Planen tillåter andra taktyper för att inte 
begränsa vid de tillfällen då det kan vara 
lämpligt med andra tak men sadeltak bör 
vara en utgångspunkt för området i stort.

ETT GRÖNT GÅNG- OCH CYKELNÄTVERK 
bygger vidare via Kulltorp och den  
befintliga strukturen av gröna kopplingar  
hela vägen till centrum. Underlätta 
för gångtrafiken i området med olika 
smitvägar och kopplingar mellan gröna 
strukturer även inom området.

Hänsyn till omgivningen
Enligt detaljplanen ska stadsdelen 
utformas med hänsyn till närliggande 
bebyggelse och grönska.  

PARKEN SOM ÖVERBRYGGARE  
– parken har en uppgift att skapa ett 
öppet område som berikar mötet mellan 
den nya och befintliga stadsdelen i öster 
och fungerar som en grön buffert till ny 
bebyggelse. 

INTEGRERADE STRÅK bygger vidare på 
befintligt nätverk och skapar en gen och 
logisk helhet. Särskilt viktigt är fortsätt-
ningen av stråket som går från centrum 
genom Kulltorp och kopplas vidare i den 
nya parkstråket genom stadsdelen.

Ett innehåll  
som berikar närområdet
Stadsdelen behöver funktioner som inte 
bara är en tillgång för sina egna invånare, 
utan också för närområdet och staden i 
en större kontext.

EN UNIK LEKPLATS SOM  
DRAGPLÅSTER som också kan locka 
besökare utifrån området, parken vid 
områdets östra gräns blir en värdefull 
mötesplats både för boende och  
besökare. Lekplatsen behöver ha lek- 
värden för både yngre och äldre barn 
och ha en unik karaktär, förslagsvis 
byggd kring vatten och vattenlek.

PLATSER OCH FUNKTIONER I PARKEN 
som kompletterar de aktiviteter och  
miljöer som finns i det större när- 
området.

SOCIAL SERVICE OCH FUNKTIONER MED 
STÖRRE UPPTAGNINGSOMRÅDE som 
förskola, äldreboende och idrottsanlägg-
ning blir ett tillskott för en större del av 
staden.

Välkomnande och väl förankrat  
– principer

Stadsdelen som  
entré till Ängelholm
Särskild vikt läggs vid utformningen av 
entrén mot Kullavägen, i områdets södra 
del. Detta är områdets huvudentré, men 
också en ny entré till staden. 

FASADER MOT KULLAVÄGEN är viktiga 
som framsidor. Hur bebyggelsen möter 
gatan. Bryta upp volymer och fasader. 
Krav på fasadväxtlighet på padelhall i 
detaljplanen.

UTEMILJÖ KRING KULLAVÄGEN  
utformas med omsorg för välkomnande 
möjligheter. Kan parkeringen utformas 
på ett sätt som uppfattas mer som  
torgyta? Eller med grönska och  
plantering?

Ett innehåll  
som berikar  
närområdet
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Medfinansierings- och samverkansavtal för åtgärder i samband med 
detaljplan för Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms ljung, Ängelholms kommun 

 
Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan 
enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Syd, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Ängelholms kommun, org.nr. 212000-0977, 262 80 Ängelholm, nedan Kommunen. 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Fyrstegsprincipen: Är ett förhållningssätt som innebär att möjliga åtgärder för 
förbättringar i transportsystemet prövas stegvis (1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. 
Bygg nytt). 
 
Bevakande projektledare: Person (vanligtvis projektledare) inom VO Investering, VO 
Stora projekt eller VO Underhåll som utsetts att bevaka ett projekt där någon part 
utanför Trafikverket initierar och driver den fysiska planläggningsprocessen eller agerar 
byggherre för åtgärd som berör det statliga väg- eller järnvägsnätet. 
 
Bevakningsuppdrag: Uppdrag där Trafikverket genom en bevakande projektledare 
säkerställer att Trafikverkets krav på statlig anläggning tillgodoses i samband med att en 
åtgärd som berör det statliga väg- eller järnvägsnätet initieras och genomförs av extern 
part. 
 
Genomförandeavtal: Avtal som reglerar genomförandet vid fysisk planläggning, 
projekteringsskede eller byggskede. Genomförandeavtal tecknas mellan en extern aktör 
och den organisatoriska enhet på Trafikverket som ansvarar för utförandet av en åtgärd 
(till exempel ett bevakningsuppdrag). 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 
 

LUJH
Maskinskriven text
Bilaga 3
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Kommunen har tagit fram detaljplan för Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms Ljung, 
Ängelholms kommun.  
 
Detaljplanen medger en ny anslutning till väg 1785, och i samband med anläggande av 
denna nya anslutning behöver den befintliga gång- och cykelvägen utmed väg 1786 
flyttas åt nordväst vid den nya anslutningen.  
 
Trafikverket är väghållare för gång- och cykelvägen utmed väg 1785. Kommunen 
kommer att vara väghållare för den nya anslutande lokalgatan.  
 
I samband med detaljplanens genomförande ska kommunen också uppföra bullerskydd 
och en serviceväg i planområdets nordvästra del, utmed järnvägen. 
 
Åtgärderna är föranledda av detaljplanen och ska därför till fullo finansieras av 
kommunen.  
 
Någon åtgärdsvalsstudie har inte genomförts. Åtgärderna som omfattas av detta avtal är 
prövade enligt fyrstegsprincipen i samband med kommunens detaljplanering och därtill 
ingående utredningar. 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av 
åtgärderna. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Ängelholms kommun äger 
och ansvarar för. 
 
Åtgärd 1 (statlig och kommunal anläggning): Ny anslutning från planområdet till väg 
1785, flytt av befintlig gång- och cykelväg på en sträcka utmed väg 1785 samt anläggande 
av ny refug på lokalgata 
Åtgärden omfattar utredning, projektering och genomförande av;  

 ny anslutning från planområdet till väg 1785. 

 flytt av befintlig gång- och cykelväg utmed väg 1785 (vid den nya anslutningen 
till planområdet). 

 ny refug på den nya lokalgatan som ansluter till väg 1785. Refugen ska 
möjliggöra passage i två steg över lokalgatan.  
 
I utredningsarbetet ingår också framtagande av underlag för beslut om typfall för 
den fysiska planläggningen avseende flytt av gång- och cykelväg.  
 
Efter genomförande av flytt av den befintliga gång- och cykelvägen samt 
anläggande av refug på lokalgatan, ska en bil kunna magasineras mellan den nya 
refugen och väg 1785.  
 
Ny anslutning från planområdet till väg 1785, flytt av befintlig gång- och cykelväg 
på en sträcka utmed väg 1785 samt anläggande av ny refug på lokalgata ska 
utföras enligt krav och råd i, vid tidpunkten för genomförandet, gällande VGU 
(Vägars och gators utformning).  
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Åtgärd 2 (kommunal anläggning): Anläggande av bullerskydd utmed järnvägen 
(Västkustbanan) 
Åtgärden omfattar projektering och genomförande av bullerskydd utmed järnvägen. 
Bullerskyddet ska anslutas till Trafikverkets befintliga bullervall i planområdets norra 
del. Uppförande av bullerskydd ska genomföras enligt intentionerna i ”Järnvägsteknisk 
utredning. Bullerskydd Kärra 1:2. Slutrapport 2020-12-17.”. 
 
Åtgärd 3 (kommunal anläggning): Anläggande av serviceväg väster om bullerskyddet 
längs med järnvägen (Västkustbanan) 
Åtgärden omfattar anläggande av en serviceväg väster om bullerskyddet längs med 
järnvägen. Servicevägen ska anläggas på ett avstånd om minst 8,5 meter från spårmitt på 
närmsta spår, och ska ligga på en lägre nivå än järnvägen på hela sträckan. Servicevägen 
ska vara stängd för tillträde för allmänheten, med stängsel och stängselgrind i södra 
delen och en tät port i norra delen. Serviceväg och grind/port ska dimensioneras och 
underhållas för att exempelvis räddningsfordon, traktorgrävare och lastbil ska kunna 
passera. Trafikverkets tillträde till servicevägen säkerställs med separat servitutsavtal.  

§6 Finansiering 

Den del av åtgärd 1 som avser utredning, projektering och genomförande av flytt av 
befintlig gång- och cykelväg utmed väg 1785 bedöms kosta cirka 300 000 kronor. 
Kostnadsbedömningen för åtgärden är framtagen av Kommunen och har inte 
kvalitetsgranskats av Trafikverket.  

 
Kommunen ska stå för samtliga kostnader inklusive de personalkostnader som 
Trafikverkets bevakning medför.  
 
Om det krävs att vägplan upprättas för åtgärderna i statlig infrastruktur ska Kommunen 
även bekosta framtagandet av denna. 
   
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då 
åtgärden i sig är föranledd av Kommunen. 
 
Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 
5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ansvarar för att tillsätta bevakande projektledare som kommer att 

fungera som kontaktperson vid frågor. Trafikverket ska bevaka åtgärd 1 och de delar 
av åtgärd 2 som avser anslutning av bullerskydd till Trafikverkets befintliga 
bullervall.  

2. Trafikverket ansvarar för att sammanställa ett ställningstagande för om åtgärd 1 
(den del av åtgärden som avser flytt av befintlig gång- och cykelväg) inte innebär 
byggande av väg enligt Väglagen (SFS 1971:948) och därmed inte kräver vägplan. 

3. Trafikverket är fortsatt väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 
underhåll samt eventuell förnyelse av gång- och cykelvägen utmed väg 1785. 

 
Kommunens  ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som omfattas av detta avtal §§5 

och 6. 
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2. Kommunen ansvarar för att 6 månader innan utrednings- eller projekteringsarbetet 
påbörjas kontakta Trafikverket så att Trafikverket kan utse bevakande projektledare 
som kommer att fungera som kontaktperson. Trafikverket ska delta i både 
projekterings- och genomförandeskedet. 

3. Kommunen ansvarar för åtgärd 1 även för Trafikverkets del enligt Trafikverkets 
uppdrag åt Kommunen. Följande gäller: Parternas anläggningar är integrerade med 
varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är 
nödvändigt att en och samma entreprenör utför hela anläggningen. Trafikverket 
uppdrar därför åt Kommunen att genomföra åtgärd 1 och vara byggherre, det vill 
säga även åtar sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar fullgörs korrekt. 

4. Kommunen ansvarar för att ta fram underlag till ställningstagande för om åtgärd 1 
(den del av åtgärden som avser flytt av befintlig gång- och cykelväg) inte innebär 
byggande av väg enligt Väglagen (SFS 1971:948) och därmed inte kräver vägplan. 

4. Kommunen svarar för att dialog förs med Skånetrafiken.  
5. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut och tillstånd iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för. 
6. Kommunen ska tillhandahålla den mark som behövs för projektets genomförande. 
7. Kommunen ansvarar för att detaljplaner medger genomförande av åtgärderna enligt 

§5. Eventuella ändringar av detaljplaner eller framtagande av nya detaljplaner ska 
bekostas av kommunen. 

8. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga 
möten och får ta del av erforderligt material för genomförande av uppgifterna enligt 
§5. 

9. Kommunen ansvarar för att krav och råd avseende arbete i järnvägens närhet 
säkerställs.  

10. Kommunen ansvarar för att Trafikverkets krav och råd avseende arbete på väg och 
upprättande av trafikanordningsplan säkerställs. 

11. Kommunen ansvarar för att i både bygghandlings- och produktionsskede följa lagar 
och regler samt Trafikverkets gällande krav och råd och att säkerställa 
trafiksäkerhet och framkomlighet på den statliga vägen.  

12. Kommunen ansvarar för att enligt anvisningar från Trafikverkets bevakande 
projektledare upprätta leveransplan för dokumentation och att leverera erforderlig 
dokumentation till Trafikverket.  

13. Kommunen ansvarar för att slutbesiktning och eventuell efterbesiktning samt 
garantibesiktning genomförs och att kalla Trafikverket till dessa. 

14. Kommunen blir efter färdigställande väghållare för och sköter och bekostar framtida 
drift och underhåll samt eventuell förnyelse av lokalgata med tillhörande refug. 
Övriga ytor, som inte ingår i vägområdet, ska ägas och underhållas av Kommunen. 

15. Kommunen blir efter färdigställande ägare av och sköter och bekostar framtida drift 
och underhåll samt eventuell förnyelse av bullerskydd och serviceväg utmed 
järnvägen. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Kommunen ansvarar för samtliga kostnadsförändringar.  

§9 Betalning 

Trafikverket fakturerar Kommunen för Trafikverkets interna kostnader för bevakning av 
åtgärd 1 och 2, efter slutbesiktning av anläggningarna.  
 
Till fakturan ska bifogas specifikation över upparbetade kostnader.  
 
Faktura skickas till: 
Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 
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§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider 
tekniskt och tidsmässigt. Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den 
regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.  

§11 Tidplan 
 
Åtgärderna beräknas genomföras tidigast under år 2022.  
 
Åtgärd 1 enligt §5, ska vara genomförd innan exploatering av området påbörjas. Åtgärd 2 
och 3, enligt §5, ska vara genomförda innan startbesked för bostäder och skola får ges.  
 

 
§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av att detaljplan för Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms ljung, 
Ängelholms kommun vinner laga kraft. 
 
Om avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår Kommunens 
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna 
åtgärderna enligt §§5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
 
Trafikverket ska ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom byggherre, stoppa 
pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) 
vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. 
Denna rättighet ska Kommunen i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd 
entreprenör innan arbeten påbörjas. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parterna och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 
Kommunen får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på någon 
annan part utan Trafikverkets skriftliga medgivande.  
 
Planläggningsbedömningen (avseende den del av åtgärd 1 som avser flytt av befintlig 
gång- och cykelväg) utgår från befintlig kunskap. Om det under arbetet framkommer ny 
kunskap, som gör att bedömningen förändras, och exempelvis vägplan behövs, kan 
Trafikverket komma att behöva ansvara för genomförandet av denna åtgärd, på 
kommunens bekostnad. Kommunens fulla finansieringsansvar för åtgärden kvarstår.  
 
Utmed järnvägen finns stängsel uppsatt, som Trafikverket äger. Detta stängsel får inte 
under någon del av genomförandet öppnas, flyttas eller på annat sätt påverkas så att 
stängsel mot spårområdet saknas. Allt arbete ska ske på sydöstra sidan om Trafikverkets 
stängsel.  
 
Ett genomförandeavtal kan komma att tecknas senare.  
 
Ett separat servitutsavtal för Trafikverkets tillträde till servicevägen utmed järnvägen 
kommer att tecknas mellan parterna. 
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§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket Ängelholms kommun 
(Maria Hellqvist) (Robin Holmberg) 

 



LUJH
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Vattenyta
Tillkommande vatten
Tillkommande spill
Tillkommande dag
Vattenledning
Tryckspillvattenledning
Spillvattenledning
Dagvattenledning
Svackdike
Spillvattenpumpstation
Dagvattenmagasin

LUJH
Maskinskriven text
Bilaga 5

LUJH
Anteckning
Marked angett av LUJH

LUJH
Maskinskriven text
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 81 Dnr. KS 2018/3 

Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 (tidigare Kärra 1:2 
m fl), beslut om antagande 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-03-15 §§45 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. I underlag till beslut presenteras 
tillhörande bilagor som redogör följande aspekter ekonomiska, konsekvenser, 
barnkonventionen, folkhälsa etc.  
Planområdet är beläget direkt sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm, 
mellan järnvägen och Kullavägen. 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av en ny 
stadsdel inom planområdet. Planförslaget bedöms kunna rymma upp till cirka 600-
700 bostäder med tillhörande park och rekreationsytor samt förskola och vård-
/äldreboende. Möjlighet till kompletterande mindre service ryms även inom delar 
av kvartersmarken genom markanvändning c-centrum. Närmast Kullavägen finns 
möjlighet till handel och 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2023-03-17 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 6 februari 2022 
• Beslut SBN 2022-03-15  §§45 
• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 6 februari 2022 
• Bilaga 2, Planbeskrivning den 6 februari 2022 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 23 augusti  2021  
• Bilaga 4, Illustration, situationsplan den 28 januari 2022 
• Bilaga 5, Granskningsutlåtande daterat 6 feb 2022. 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Maija Rampe (M), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Åsa Larsson (S), Patrik Olsson (SD) och BrittMarie Hansson (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.   

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 
 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Olsson (SD) om att lämna en  
protokollsanteckning. 
 
Sverigedemokraternas bifaller detaljplanen, men vill betona att möjligheten för en 
framtida pågatågsstation inom eller nära detaljplanens område fortsatt bör hållas 
öppen. Epadalen, Södra Utmarken, Kulltorp, Fridhem och det nya Vegeljung 
kommer ha ett omfattande befolkningsunderlag i omedelbar närhet till en sådan 
station. En pågatågsstation i området skulle kraftigt höja områdets attraktivitet och 
bidra till minskat bilåkande/bilinnehav. 
Avståndet mellan en pågatågsstation vid Vegeljung och Ängelholms station är 
enligt vår bedömning tillräckligt stort. Avståndet är t.ex kortare mellan stationerna 
Lomma och Alnarp och snarlikt avståndet mellan stationerna Kävlinge och 
Furulund, vilket visas av kartorna nedan, där pågatågsstationer än markerade med 
röda ringar. 
 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 59 Dnr. KS 2018/3 

Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 (tidigare Kärra 1:2 
m fl), beslut om antagande 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-03-15 §§45 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. I underlag till beslut presenteras 
tillhörande bilagor som redogör följande aspekter ekonomiska, konsekvenser, 
barnkonventionen, folkhälsa etc.  

Planområdet är beläget direkt sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm, 
mellan järnvägen och Kullavägen. 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av en ny 
stadsdel inom planområdet. Planförslaget bedöms kunna rymma upp till cirka 600-
700 bostäder med tillhörande park och rekreationsytor samt förskola och vård-
/äldreboende. Möjlighet till kompletterande mindre service ryms även inom delar 
av kvartersmarken genom markanvändning c-centrum. Närmast Kullavägen finns 
möjlighet till handel och 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2023-03-17 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 6 februari 2022 
• Beslut SBN 2022-03-15  §§45 
• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 6 februari 2022 
• Bilaga 2, Planbeskrivning den 6 februari 2022 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 23 augusti  2021  
• Bilaga 4, Illustration, situationsplan den 28 januari 2022 
• Bilaga 5, Granskningsutlåtande daterat 6 feb 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Torbjörn Nilsson planarkitekt, föredrar ärendet för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD) och Patrik Olsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen. 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Ohlsson (SD) om att få lämna en 
protokollsanteckning. 

Sverigedemokraternas bifaller detaljplanen, men vill betona att möjligheten för en 
framtida pågatågsstation inom eller nära detaljplanens område fortsatt bör hållas 
öppen. Epadalen, Södra Utmarken, Kulltorp, Fridhem och det nya Vegeljung 
kommer ha ett omfattande befolkningsunderlag i omedelbar närhet till en sådan 
station. En pågatågsstation i området skulle kraftigt höja områdets attraktivitet och 
bidra till minskat bilåkande/bilinnehav. 

Avståndet mellan en pågatågsstation vid Vegeljung och Ängelholms station är 
enligt vår bedömning tillräckligt stort. Avståndet är t.ex kortare mellan stationerna 
Lomma och Alnarp och snarlikt avståndet mellan stationerna Kävlinge och 
Furulund.  

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 

 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planeringschef 
Henrik Sandén 
0431- 87 000 
henrik.sanden@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2018/3 
Ytterligare dnr: SBN 2020/44, PL 18-0001 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-17 
 

Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 (tidigare Kärra 1:2 
m fl), beslut om antagande 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-03-15 §§45 beslutat att föreslå kommunfull-
mäktige beslut att anta detaljplanen. I underlag till beslut presenteras tillhörande bi-
lagor som redogör följande aspekter ekonomiska, konsekvenser, barnkonventio-
nen, folkhälsa etc.  

Planområdet är beläget direkt sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm, 
mellan järnvägen och Kullavägen. 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av en ny 
stadsdel inom planområdet. Planförslaget bedöms kunna rymma upp till cirka 600-
700 bostäder med tillhörande park och rekreationsytor samt förskola och vård-
/äldreboende. Möjlighet till kompletterande mindre service ryms även inom delar 
av kvartersmarken genom markanvändning c-centrum. Närmast Kullavägen finns 
möjlighet till handel och 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2023-03-17 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 6 februari 2022 
• Beslut SBN 2022-03-15  §§45 
• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 6 februari 2022 
• Bilaga 2, Planbeskrivning den 6 februari 2022 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 23 augusti  2021  
• Bilaga 4, Illustration, situationsplan den 28 januari 2022 
• Bilaga 5, Granskningsutlåtande daterat 6 feb 2022. 
 
 
 
 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att  anta detaljplanen. 

 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planarkitekt 
Torbjörn Nilsson 
0431-87 000 
plan@engelholm.se 

Till: Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienummer: SBN 2020/44 
Ytterligare dnr: KS 2018/003, PL 18-0001 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-02-06 
 

Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 (tidigare Kärra 1:2 
m fl), beslut om antagande 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-02 § 117 att meddela positivt planbesked samt 
uppdra åt huvuduppdrag Samhälle/planenheten att pröva planläggning av området 
enligt ansökan.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2021-08-31§ 134 att ställa ut planförslaget för 
granskning. Granskning har genomförts och redovisas i upprättad granskningsre-
dogörelse. 

Planområdet är beläget direkt sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm, 
mellan järnvägen och Kullavägen. 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av en ny 
stadsdel inom planområdet. Planförslaget bedöms kunna rymma upp till cirka 600-
700 bostäder med tillhörande park och rekreationsytor samt förskola och vård-
/äldreboende. Möjlighet till kompletterande mindre service ryms även inom delar 
av kvartersmarken genom markanvändning c-centrum. Närmast Kullavägen finns 
möjlighet till handel och idrottslokaler. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 6 februari 2022 
Beslut SBN 2022-03-15     
Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 6 februari 2022 
Bilaga 2, Planbeskrivning den 6 februari 2022 
Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 23 augusti  2021  



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Bilaga 4, Illustration, situationsplan den 28 januari 2022 
Bilaga 5, Granskningsutlåtande daterat 6 feb 2022 
 
Utredning 
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är planområdet utpe-
kat som ”Nya större bostadsområden”. En mindre del av planområdets västra del 
planläggs som Natur-dagvatten, det området är i översiktsplanen redovisat som 
grönstruktur. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och länssty-
relsens granskningsyttrande för översiktsplanen.  

Planområdet är i huvudsak inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet gränsar 
i öster till detaljplan B232, utan kvarvarande genomförandetid. Området norr om 
järnvägen är detaljplanelagt för golfbana, detaljplan B1032, utan kvarvarande ge-
nomförandetid. Mot järnvägen berör planområdet en järnvägsplan för utbyggnaden 
av dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, 

I upprättad planbeskrivning redogörs bland annat för aspekter om ekonomi, kon-
sekvenser, barnkonventionen, folkhälsa etc. Ett stort antal utredningar/planerings-
underlag har tagits fram som underlag till detaljplanen. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta detaljplanen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del  
 
att  förklara beslutspunkten som omedelbart justerad. 

Pernilla Fahlstedt 
Chef Samhälle 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-03-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 45 Dnr. SBN 2020/44, KS 2018/003, 
PL 18-0001 

Antagande detaljplan Sandåkra 9:5 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-02 § 117 att meddela positivt planbesked samt 
uppdra åt huvuduppdrag Samhälle/planenheten att pröva planläggning av området 
enligt ansökan.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2021-08-31§ 134 att ställa ut planförslaget för 
granskning. Granskning har genomförts och redovisas i upprättad 
granskningsredogörelse. 

Planområdet är beläget direkt sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm, 
mellan järnvägen och Kullavägen. 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av en ny 
stadsdel inom planområdet. Planförslaget bedöms kunna rymma upp till cirka 600-
700 bostäder med tillhörande park och rekreationsytor samt förskola och vård-
/äldreboende. Möjlighet till kompletterande mindre service ryms även inom delar 
av kvartersmarken genom markanvändning c-centrum. Närmast Kullavägen finns 
möjlighet till handel och idrottslokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 6 februari 2022 
Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 6 februari 2022 
Bilaga 2, Planbeskrivning den 6 februari 2022 
Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 23 augusti  2021  
Bilaga 4, Illustration, situationsplan den 28 januari 2022 
Bilaga 5, Granskningsutlåtande den 6 februari 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Torbjörn Nilsson, planarkitekt 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

Yrkande 
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anita Rosén (L) och Anton Nyroos 
(S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta detaljplanen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del  
 
att  förklara beslutspunkten som omedelbart justerad. 
 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 
• Kommunstyrelsen 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

gc-väg gång - och cykelväg

dagvatten

1

dagvatten får omhändertas

Mark och vegetation

8.5

Markens maximala höjd över nollplanet,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd

bullerskydd

1

 5 Bullerskydd med en höjd om minst 5 meter ovanför rälskant på

järnvägsspår placeras minst 12,5 meter från närmsta spårmitt.

Skötselväg med en bredd på 4 meter ska finnas mellan plangräns

och bullerskydd,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

1

Största byggnadsarea är 30 % per tomtarea

e

2

Största byggnadsarea är 35 % per tomtarea

e

3

Största byggnadsarea är 40 % per tomtarea

e

4

Största byggnadsarea är 45 % per tomtarea

e

5

Största byggnadsarea är 50 % per tomtarea

e

6

Största byggnadsarea är 150 m

2

 för huvudbyggnad samt 50 m

2

 för

komplementbyggnad

e

7

Största byggnadsarea är 1200 m²

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras

0.0

Högsta nockhöjd i meter

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter

Högsta byggnadshöjd är 2,8 meter för komplementbyggnad. För komplementbyggnad till

flerbostadshus är dock högsta byggnadshöjd 3,0 meter. Gäller ej parkering i flera plan.

Högsta totalhöjd är 20 meter inom planområdet.

Fastighetsstorlek ,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 750 kvadratmeter

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p

1

Byggnad ska placeras mot förgårdsmark mot GATA

1

 och eller

TORG

p

2

Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från eller

sammanbyggas i fastighetsgräns. Huvudbyggnad skall placeras

minst 4 meter från fastighetsgräns

Bostäders entréer ska huvudsakligen placeras mot allmän plats GATA, GATA

1

, TORG eller

mot gemensam kvartersgata

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

1

Endast friliggande en- och tvåbostadshus

f

2

Endast kedjehus, parhus, radhus och flerbostadshus

f

3

Tak ska vara av vegetation om handel eller centrumändamål
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Källare får inte finnas
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Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Planen upprättas med Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar förordning (2015:216) om

trafikbuller vid bostadsbyggnationer. Gällande riktvärden ska uppnås och åtgärder enligt
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Bländningsskydd ska uppföras mot fastigheten Sandåkra 9:4
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m

4
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planområdet.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Villkor för startbesked

a

2

Startbesked får inte ges för bostadshus förrän det redovisats att

byggnader grundläggs och utformas så att komfortvägd

vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid tågpassage,

4 kap. 14 § 1 st 4 p.
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gatudränering anlagts

Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus eller förskola förrän bullerskydd mot

järnvägen i sin helhet har kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat ,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
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Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms ljung, Ängelholm

SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för utbyggnad av en ny 
stadsdel inom planområdet. 

Planområdet är beläget direkt sydväst om 
stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm, 
mellan järnvägen och Kullavägen.

Syftet med detaljplanen är att skapa 
förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel 
med en variation av t ex bostäder, handel 
och  service av olika slag samt nya park- och 
grönområden och omhändertagande av 
dagvatten.

Den nya stadsdelen ska: 
•Ansluta och anpassas till den befintliga 
omgivningen och visa hänsyn till närliggande 
bebyggelse och grönska. Samtidigt ska 
området byggas relativt tätt för att utnyttja 
marken väl.
•Utformas med en struktur där det är enkelt 
att röra sig, vara aktiv och välja hållbara 
transportmedel. Trafiksystemet ska vara 
lättillgängligt och tryggt för oskyddade 
trafikanter och anpassat för kollektivtrafik.

•Binda samman befintliga rekreationsstråk- 
och områden med nya och vara välkomnande 
för både befintliga och nya invånare i 
Ängelholm. 

Planförslaget bedöms kunna rymma upp till 
cirka 600-700 bostäder med tillhörande park- 
och rekreationsytor samt förskola och vård-/
äldreboende. Möjlighet till kompletterande 
mindre service ryms även inom delar av 
kvartersmarken genom markanvändning 
centrum. Planområdet ansluter till 
Kullavägen. Närmast Kullavägen föreslås 
lokaler för handel och idrott/sport.

Planförslaget innebär att mark som idag 
är jordbruksmark tas i anspråk för ny 
stadsbebyggelse i direkt anslutning till den 
befintliga staden. Detta medför att befintlig 
service och infrastruktur i staden kan 
användas av fler och till exempel bidra till ett 
ökat resaneunderlag för kollektivtrafik.

Med hänsyn till planområdets relativt sett 
stora omfattning handläggs detaljplanen med 
utökat förfarande.

Perspektiv 1: Illustration inifrån ett av kvarteren
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Dnr: PL 18-0001, KS 2018/003, SBN 2020/44
Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms ljung, Ängelholm

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

Efter att ett planförslag tagits fram hålls 
samråd med bland annat länsstyrelsen, 
myndigheter, föreningar och enskilda som 
har ett väsentligt intresse avseende aktuell 
planläggning.

Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs 
och bemöts i en samrådsredogörelse.

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

Tidplanen för detaljplanearbetet kan 
variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen i ärendet. Bland annat 
så kan utredningar, samrådsprocess och 
överklaganden förlänga tidplanen. Denna 
detaljplan handläggs med utökat förfarande, 
se illustration nedan. Detta innebär bland 
annat att kommunfullmäktige är den instans 
som slutligen antar planförslaget.

OM DETALJPLAN 
En detaljplan styr hur mark- och 
vattenområden får användas inom ett 
visst område, exempelvis till ändamålen 
bostäder, handel eller kontor. Det går även 
att reglera utformning såsom husstorlek, 
byggnadshöjd och vilket avstånd huset ska ha 
till fastighetsgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. 
Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för 
planförslaget och dess innebörd finns 
denna planbeskrivning. Den redovisar bland 
annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.

SAMRÅD GRANSKNING GRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

UNDERRÄT-
TELSE LAGA KRAFTKUNGÖRELSE SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE ANTAGANDE



7

AN
TA

G
AN

DE
H

AN
DL

IN
G

Dnr: PL 18-0001, KS 2018/003, SBN 2020/44
Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m fl, Vegeholms ljung, Ängelholm

HANDLINGAR
Planhandlingarna består under antagandet av 
följande:
• Denna planbeskrivning med illustrationer
• Detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:1 000 
• Illustrationsplan
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fastighetsförteckning (ej bilagd)

Planeringsunderlag:
• Trafikbullerutredning (WSP 2021-11-11)
• Vibrationsutredning (WSP 2019-06-12)
• Fördjupad vibrationsutredning (WSP 

2019-08-28)
• Dagvattenutredning (WSP 2021-05-25)
• Översiktlig hydrogeologisk utredning 

(Tyréns 2021-05-10)
• Naturvärdesinventering (Naturcentrum 

AB 2020-12-02)
• Riskutredning (Tyréns 2021-02-18)
• Trafikutredning, (COWI, Januari 2022)
• Planeringsunderlag / geoteknik och 

miljögeoteknik” (Tyréns 2019-06-12)
• Markteknisk undersökningsrapport 

(Tyréns 2021-02-25)
• PM groddjur och artskydd 

(Naturcentrum AB 2020-06-22).
• PM Busstrafik (Skånetrafiken 2021-03-31)
• Järnvägsteknisk utredning för bullerskydd 

(Tyréns 2020-12-17, rev 2021-11-04)

PLANENS SYFTE
Huvudsyftet med detaljplanen är pröva 
förutsättningarna för planläggning av ny 
stadsbebyggelse genom en ny stadsdel inom 
planområdet.

Syftet med detaljplanen är att skapa 
förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel 
med en variation av bostäder, förskola, 
vård-/äldreboende, handel, service, sport/
idrott och nya park- och grönområden samt 
omhändertagande av dagvatten. 

Den nya stadsdelen ska: 
•Ansluta och anpassas till den befintliga 
omgivningen och visa hänsyn till närliggande 
bebyggelse och grönska. Samtidigt ska 
området byggas relativt tätt för att utnyttja 
marken väl.
•Utformas med en struktur där det är enkelt 
att röra sig, vara aktiv och välja hållbara 
transportmedel. Trafiksystemet ska vara 
lättillgängligt och tryggt för oskyddade 
trafikanter och anpassat för kollektivtrafik.
•Binda samman befintliga stråk och 
rekreationsområden med nya och vara 
välkomnande för både befintliga och nya 
invånare i Ängelholm. 

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) med utökat 
planförfarande. Planförslaget handläggs 
med utökat förfarande på grund av att 
planförslaget utifrån planområdets storlek 
bedöms vara av stor betydelse (PBL 5 kap 
7 § 2 p.). Planen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2021.

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om redovisning av detaljplan 
(BFS 2020:6).

BAKGRUND
Kommunstyreslen beslöt 2018-05-02 § 
117 att meddela positivt planbesked och 
uppdrog samtidigt åt planenheten att pröva 
planläggning av området.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar del av 
fastigheten Sandåkra 9:5, del av Kärra 1:2, 
del av Sandåkra 9:2, del av Vegeholm 1:3 
och del av Ängelholm 5:1. Området, med 
stadsdelsnamnet Vegeholms ljung, avgränsas 
av stadsdelen Kulltorp i nordost, Kullavägen 
i söder, åkrar i väster och järnväg i norr. 
Planområdets areal är cirka 25 hektar.
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheterna Kärra 1:2, Sandåkra 9:2, 
Sandåkra 9:5 är privatägda. Vegeholm 1:3 ägs 
av staten genom Trafikverket. Ängelholm 5:1 
ägs av Ängelholms kommun.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 
§ eller i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 §. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats. Planförslagets konsekvenser 
redovisas för respektive ämnesområde i 
planbeskrivningen. Planförslaget får en 
viss påverkan på stads- och landskapsbild 
då gränsen för staden flyttas ut. I övrigt 
redovisas i planbeskrivningen om bland 
annat buller- och vibrationsaspekter för vilka 
utredningar tagits fram. Länsstyrelsen har 
beviljat dispens från biotopskyddet avseende 
dike i planområdets nordvästra del.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är planområdet 
utpekat som ”Nya större bostadsområden”. 
En mindre del av planområdets västra 
del planläggs som Natur-dagvatten, det 
området är i översiktsplanen redovisat som 
grönstruktur.

Detaljplanen bedöms vara förenlig 
med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande för översiktsplanen.

DETALJPLANER
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare med undantag för del av Ängelholm 
5:1 som är planlagd gång- och cykelväg 
i stadsplan B32. Planområdet gränsar i 
öster till detaljplan B232, utan kvarvarande 
genomförandetid. Området norr om 
järnvägen är detaljplanelagt för golfbana, 

detaljplan DP1032, utan kvarvarande 
genomförandetid.

Järnvägsplan
Mot järnvägen berör planområdet en 
järnvägsplan för utbyggnaden av dubbelspår 
mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares 
väg. Se vidare kapitel om buller.
 
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i samrådsområde 
hinderfria ytor för flygplatsen, inom 
riksintresse för flyget. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2 
meter över havet vilket är lägsta nivån för 
krav på hinderfria ytor.

Planområdet ingår i område med särskilt 
behov av hinderfrihet, vilket ingår i riksintresse 
för totalförsvaret. Inom detta område anses 
objekt högre än 20 meter få en inverkan på 
gällande riksintressen. Inom planområdet är 
högsta tillåtna totalhöjd 20 meter.

Planområdet gränsar i norr till järnväg som 
är av riksintresse enligt Miljöbalken (MB) 
3 kap 8 §. Bullerutredning, riskutredning 
järnvägsteknisk utredning för bullerskydd 
samt vibrationsutredning har upprättats och 
redogörs för i planbeskrivningen samt finns 
tillgängliga i ärendet. Se vidare kapitel om 
dessa aspekter.

Planområdet gränsar i norr till järnvägen 
”västkustbanan” för vilken utbyggnad 
till dubbelspår pågår. Områden norr om 
järnvägen, belägna utanför planområdet, är av 
riksintresse för:

- rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 1 § och 2 §. 
Enligt MB 4 kap 1 § utgör bestämmelserna 
inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter. Planförslaget bedöms utgöra 
utveckling av Ängelholms tätort.
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- högexploaterad kust enligt Miljöbalken (MB) 
4 kap 1 § och 4 §. Enligt MB 4 kap 1 § utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter. Planförslaget bedöms 
utgöra utveckling av Ängelholms tätort.

- friluftsliv enligt MB 3 kap 6 § (område 
”Bjärekusten - Skälderviken”). Områden 
norr om järnvägen, belägna utanför 
planområdet, är redan detaljplanelagda för 
golfbaneändamål. Med beaktande av att 
planområdet åtskiljs från riksintresseområde 
av järnvägen samt att riksintresseområdet 
närmast planområdet är planlagt för 
golfbaneändamål bedöms planförslaget 
inte påverka riksintresset negativt (med 
utgångspunkt i de värden som är kopplade 
till riksintresset och som finnspå den aktuella 
platsen eller som påverkas av planförslaget).

Inom planområdet skapas allmänt tillgängliga 
rekreationsstråk som även boende i 
angränsande befintliga stadsdelar kommer 
att kunna nyttja. På så sätt skulle en del av 
befintliga lokala rekreationsbesök som sker 
i riksintresseområden väster om järnvägen i 
stället kunna göras inom planområdet och 
på så sätt minska eventuell påverkan på 
riksintresseområdena.

Jordbruksmark
Större delen av planområdet utgörs idag av 
jordbruksmark. Bedömning av möjligheten 
att förlägga föreslagen bebyggelse på 
annan mark än jordbruksmarken är gjord 
i kommunens översiktsplan, utifrån 3 
kap. 4 § andra stycket miljöbalken. I 
kommunens översiktsplan görs bland annat 
ställningstaganden om att planera för ny 
bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära 
lägen.

Inom planområdet tas cirka 20 
ha jordbruksmark i anspråk vilket 
motsvarar drygt en tusendel av den totala 
jordbruksmarken i kommunen. För att 
kunna göra en jämförelse med andra 

alternativa utbyggnadsområden har följande 
lokaliseringsfaktorer bedömts relevanta: 

- Storlek på område cirka 20 ha.
- Inte utgöras av befintlig stadsbebyggelse.
- Inte vara planlagda grönområde i tätorten.
- Inte vara beläget inom riksintresse för 
friluftsliv, rörligt friluftsliv eller kustzon.
- Beläget så nära centrum och järnvägsstation 
som möjligt (hållbara transportmedel, närhet 
till arbetsplatser).
- Beläget så att man når centrum och 
järnvägsstationen utan att behöva korsa 
Kungsgårdsleden eller väg 1785 (för att 
vara attraktivt för gående och cyklister, utan 
Kungsgårdsledens barriärverkan).
- Beläget så nära fritidsanläggningar som 
möjligt för att vara attraktivt för gående och 
cyklister (hållbara transportmedel).
- Lämpligt för den typ av bostadsbebyggelse 
som är aktuell (hög andel radhus, kedjehus 
och lägre flerbostadshus).

På kartan på nästa sida kan man se att de 
studerade alternativa områdena väster om 
Kungsgårdsleden :
- samtliga berör jordbruksmark.
- är till ytan hälften så stora som planområdet 
(två av tre studerade områden).
- är belägna på betydande avstånd från 
fritidsanläggningar jämfört med planförslaget 
(två av tre studerade).
- är utifrån hushållning med mark delvis 
tänkt för tätare bebyggelse, ”traditionell 
kvartersstad”, jämfört med planförslaget (ett 
av de studerade områdena).

Utifrån ovan är bedömningen att 
planområdet behöver tas i anspråk för 
stadsbebyggelse för att tillgodose väsentligt 
samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. Förslaget bedöms även 
överrensstämma med mål och riktlinjer i 
kommunens bostadsförsörjningsplan.
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Planförslaget i förhållande till alternativa lokaliseringar.

 

 

 

 

 

 

Målpunkter: 

Centrum och 
järnvägsstation 

Målpunkter: 

Friidrottsanläggning, 
Fotbollsanläggning, 
Ishallar, CrossFit. 

Ny grundskola planeras 

Alternativt område är, utifrån 
hushållning med mark, långsiktigt 
delvis tänkt för en tätare bebyggelse 
”traditionell kvartersstad”  jämfört med 
planförslaget. Delvis brukningsvärd 
jordbruksmark. 

Alternativ område är hälften så 
stora som planförslaget. 
Belägna på betydande avstånd 
från fritidsanläggningar. 
Brukningsvärd jordbruksmark. 

Planområdet 
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FÖRORDNANDEN
Biotopsskyddsområde
Enligt upprättad naturvärdesinventering 
bedöms följande objekt omfattas av generellt 
biotopskydd (se vidare kapitel Naturmiljö):
-Våtmark/vattenspegel i planområdets östra 
del - småvatten och våtmark i jordbruksmark.
-Delvis dubbel trädrad / allé i planområdets 
östra kant -  generellt biotopskydd för allé.
-Enkel trädrad / allé i planområdets östra 
kant -  generellt biotopskydd för allé.
-Dike i planområdets norra del - generellt 
biotopskydd för småvatten och våtmark i 
jordbruksmark.

Länsstyrelsen har beviljat dispens från 
biotopskyddet avseende dike i planområdets 
nordvästra del.

Natura 2000-område
Planområdet är beläget mer än 500 meter 
från Natura 2000 område (enligt Art- 
och habitatdirektivet (SCI) (SE0420233). 
Planområdet avvattnas till ett annan 
avrinningsområde än Natura 2000 området. 
Planförslaget bedöms inte påverka Natura 
2000 området.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Förslag till utformning av planförslaget har 
tagits fram av Radar arkitektur och planering 
AB tillsammans med Ängelholms kommun.

Planförslaget bedöms kunna rymma upp till 
cirka 600-700 bostäder med tillhörande park- 
och rekreationsytor samt förskola och vård-/
äldreboende. Möjlighet till kompletterande 
mindre service ryms även inom delar av 
kvartersmarken genom markanvändning 
c-centrum. Planområdet ansluter till 
Kullavägen. Närmast Kullavägen föreslås 
lokaler för handel och idrott/sport.

OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet har varit odlad mark / öppen 
mark under minst ett par hundra år tillbaks i 
tiden.

NATUR
MARK OCH VEGETATION
Planområdet sluttar från marknivå +9 meter i 
sydost till +6 meter i nordväst.

Planområdet utgörs i huvudsak av odlad 
mark. I områdets nordvästra del finns ett 
cirka 2,5 ha stort trädbevuxet område. I 
planområdets östra del finns en mindre 
trädbevuxen del som även inrymmer en 
vattenspegel. 

En naturvärdesinventering (NVI) har 
genomförts av Naturcentrum AB Rapport 
2019-06-10. Se vidare kapitel Naturmiljö.

LANDSKAPSBILD
Planområdet är idag en del av ett större 
långsträckt landskapsrum som i norr 
avgränsas av järnvägen och skog. I söder och 
väster avgränsas rummet av skog och i öster 
av Ängelholms stad med stadsdelen Kulltorp.

Vid ett genomförande av planförslaget flyttas 
gränsen för staden västerut när planområdet 
kommer utgöras av stadsbebyggelse.

Då det inom planområdet föreslås bebyggelse 
i 2-5 våningar kommer stadssiluetten 
bli tydligare jämfört med dagens 
tvåvåningsbebyggelse i stadsdelen Kulltorp.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Markteknisk undersökningsrapport har 
tagits fram av Tyréns 2021-02-25. Rapport 
”Planeringsunderlag / geoteknik och 
miljögeoteknik” har tagits fram av Tyréns 
2019. Översiktlig hydrogeologisk utredning 
har tagits fram av Tyréns 2021-05-06. Ur 
rapporterna framgår bland annat nedan:

Enligt SGU:s (Sveriges geotekniska 
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undersökning) kartmaterial förväntas 
postglacial sand med underliggande lager av 
lera och silt inom södra delen av området 
och lerig morän i mitten av områdets östra 
kant. Förväntat jorddjup är >50 meter enligt 
SGU:s jorddjupskarta. 

Utifrån nu utförda undersökningar bedöms 
grundläggningsförhållandena som goda 
vid utförda undersökningspunkter då 
förekommande jordlagerföljd huvudsak 
utgörs av friktionsjordar med fast 
lagringstäthet. Grundläggning ska utföras 
frostfritt. Utförd undersökning visar 
översiktligt att byggnader kan grundläggas 
ytligt i den naturligt lagrade sanden efter att 
humushaltig jord schaktats bort. 

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Översiktlig hydrogeologisk utredning har 
tagits fram för förslaget av Tyréns 2021-05-
06. Ur rapporten framgår bland annat nedan:

Grundvattennivåer har mätts dels under 
april 2019 dels under ett års tid från och med 
februari 2020 till och med februari 2021. 
Inom delar av området står grundvattennivån 
periodvis nära markytan. Medelvärdet av 
uppmätta grundvattennivåer i respektive 
grundvattenrör ligger 0,6-1,8 meter under 
markytan. 

Med bakgrund av ovan avseende 
grundvattennivåer redovisas en generell 
planbestämmelse om att källare inte får 
finnas.

PÅ PLANKARTAN:

Källare får inte finnas

I driftskedet förväntas ingen nämnvärd 
påverkan på grundvattennivåerna i området, 
eftersom inga djupt liggande dränerade 
konstruktioner under mark planeras. 
Dräneringar för vägar och husgrunder kan 

antas förläggas ca 1 m under markytan, vilket 
innebär att de huvudsakligen kommer ligga 
över den genomsnittliga grundvattenytan.

Intill exploateringsområdet i öster 
finns villabebyggelse. Beräknade 
påverkansområden omfattar ej 
villabebyggelsen men med hänsyn till de 
osäkerheter som finns kan det inte helt 
uteslutas att en liten kortvarig påverkan på 
grundvattennivåerna kan komma att uppstå 
även inom villabebyggelsen.

Villaområdet förutsätts vara försörjt med 
kommunalt vatten varför inga brunnar för 
enskild vattenförsörjning antas förekomma. 
Det har däremot framkommit uppgifter om 
att det finns enskilda brunnar som nyttjas för 
trädgårdsbevattning och liknande.

En liten, temporär påverkan på nämnda 
bevattningsbrunnar under byggskedet 
kan inte helt uteslutas. Dock bedöms 
grundvattennivåerna återställa sig till 
nuvarande nivåer i driftskedet, varför ingen 
bestående påverkan förväntas.

De aktuella jordlagren i området 
domineras av friktionsjord som generellt 
ej betraktas som sättningsbenägen. 
Översiktliga beräkningar visar att en 
liten grundvattensänkning på några 
decimeter uppemot 0,5 m medför i det 
närmaste obefintliga sättningar i de 
aktuella friktionsjordarna. Eftersom 
påverkansområdet ej omfattar närliggande 
bebyggelse beräknas en eventuell påverkan på 
grundvattennivåerna understiga 0,3 m. Risken 
för skadliga sättningar i omgivningen bedöms 
därmed som mycket liten.

Det finns en mindre damm inom den 
östra delen av planområdet. Dammen 
har bedömts ha ett högt naturvärde och 
omfattas av ett generellt biotopskydd 
samt hyser även naturvårdsarter. 
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Påverkansområdet för byggskedet 
omfattar denna damm, vilket innebär att 
en grundvattensänkning på någon-några 
decimeter kan uppstå vid läget för dammen. 
Eftersom grundvattensänkningen är 
temporär kan det vara möjligt att planera 
grundvattensänkningen i tid så att den 
sammanfaller med de nämnda arternas 
övervintringsperiod, d.v.s. då de vistas på land 
och ej i vatten.

Nuvarande preliminära plan för området 
bygger på att dagvattendammar och  
dagvattendiken tätas. I rapporten har även ett 
fall utan tätning redovisats i beräkningarna.

MARKRADON
Det har visat sig att inom vissa områden 
i Ängelholms kommun som tidigare är 
bedömda som lågriskområden har det 
uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller 
att man inte kan utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt.

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projektering av 
nybyggnation. Byggnader där människor 
stadigvarande vistas ska med hänsyn till 
radon utföras med grundläggning i enlighet 
med Boverkets byggregler. Radonhalten 
i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/
m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som 
ska bygga.

I upprättad utreding ”Planeringsunderlag/
Geoteknik och Miljögeoteknik” anges ”Enligt 
utförda undersökningar [1] tillhör marken 
inom området klassificeringen lågriskmark 
då radonhalten understiger 10 kBq/m3. 
Låga radonvärden kan dock tyda på att 
mätvärdena är påverkat av något, tex vatten 
(grundvatten eller ytvatten).”...”Enligt utförda 
markradonundersökningar behövs inte 
radonskyddat byggande vid nybyggnation. 
Observera att radonhalter kan vara högre vid 

annan årstid med lägre grundvattennivåer 
eller efter dränering.”

Då någon form av dränering av området 
sannolikt kommer genomföras (till exempel 
för utbyggnad av gator) införs en generell 
planbestämmelse om att startbesked inte 
får ges för nybyggnad av bostadshus förrän 
kompletterande markradonundersökning 
genomförts på minst ett ställe inom 
respektive kvarter efter det att gatudränering 
anlagts.

Syftet med planbestämmelsen är att 
säkerställa att förhöjd markradonhalt inte 
föreligger efter dränering av området.

PÅ PLANKARTAN:

Startbesked får inte ges för nybyggnad 
av bostadshus eller förskola förrän 
kompletterande markradonundersökning 
genomförts på minst ett ställe inom 
respektive kvarter efter det att gatudränering 
anlagts.

FORNLÄMNINGAR
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök (se 
kartutdrag nästa sida) finns i naturområdet 
i planområdets östra del registrerat dels en 
hällristning (L1990:5012, RAÄ: Strövelstorp 
30:1) dels en hög (L1990:4438, RAÄ 
Ängelholm 47:1). Området redovisas som 
PARK/NATUR i detaljplan. Det krävs 
tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen för 
ingrepp i fornlämningarna. Arkeologisk 
utredning har genomförts för detaljplanen. 
Länsstyrelsen har med bakgrund av 
utredningen meddelat ”Det finns därför inte 
längre några hinder ur arkeologisk synpunkt 
att fortsätta det planerade arbetet inom 
området för detaljplanen” (Dnr 431-45039-
2021). Påträffas fornlämningar i samband 
med markarbeten ska dessa, i enlighet med 
Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 
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rymma upp till cirka 600-700 bostäder. 

Ett mindre område mellan två befintliga 
villor i stadsdelen Kulltorp planläggs 
för bostadsändamål. Området är i 
gällande detaljplan planlagt för gång- och 
cykelväg men inte utbyggt som sådan. 
Området bedöms inte nödvändigt för ett 
ändamålsenligt gång- och cykelvägnät.

PÅ PLANKARTAN:

B - Bostäder

VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE
Inom planområdet finns inte någon 
bebyggelse med verksamheter idag. 
I planförslaget föreslås möjlighet till 
markanvändning C-centrum utmed bland 
annat det centrala huvudstråket samt ut mot 
delarna av det genomgående parkstråket.

Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan 
synas som härdrester, stenpackningar eller 
mörka färgningar i jorden. Exploatören har 
lämnat in ansökan om arkeologisk utredning 
till länsstyrelsen.

BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ
Planområdet eller befintlig bebyggelse inom 
planområdet finns inte redovisad i något 
kulturmiljöprogram eller motsvarande.

BOSTÄDER
Det finns inte några befintliga bostäder inom 
planområdet. Planområdet gränsar i öster 
till stadsdelen Kulltorp med bostäder i olika 
former av småhusbebyggelse samt lägre 
flerbostadshusbebyggelse.

Inom planområdet föreslås 
bostadsbebyggelse i olika former såsom 
friliggande villor, kedjehus, radhus och 
flerbostadshus. Området bedöms kunna 

Kartutdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök
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STADSBILD - GESTALTNING
Inom planområdet föreslås en varierad 
bebyggelse i 2-5 våningar. Bebyggelsens 
minsta avstånd till gata anges med 
prickmarkszon utmed kvarteren för en 
ändamålsenlig stadsbild.

Bebyggelsens höjd anges med bestämmelse 
om högsta totalhöjd 20 meter för hela 
planområdet med hänsyn till riksintresse 
totalförsvar. Vidare anges en variation 
av olika nockhöjd, byggnadshöjd och 
exploateringsgrad inom planområdet för att 
skapa en varierad stadsbild.

För att skapa ett levande gaturum  anges 
huvudsaklig orientering av entréer mot 
gata och byggnaders placering mot 
gata. Bebyggelsetyp anges för att uppnå 
eftersträvad täthetsgrad i området. Minsta 
fastighetsstorlek anges för områden med 
friliggande en- och tvåbostadshus för en 
ändamålsenlig bebyggelsestruktur. 

     
 
PÅ PLANKARTAN:

 Byggnadshöjd. Bestämmelser   
 om byggnadshöjdreglerar avståndet  
 från markplanet till skärningen  
 mellan fasadplanet och ett takplan  
 med 45 graders lutning.  

Nockhöjd. Bestämmelser om   
 nockhöjd reglerar den    
 högsta delen på en byggnads   
 takkonstruktion. Delar som sticker  
 upp över taket  som skorstenar  
 och ventilationstrummor räknas  
 inte in. 

Totalhöjd. Bestämmelser om totalhöjd 
reglerar höjd på byggnader inklusive 
uppstickande delar ovan takkonstruktion, 
till exempel skorstenar, antenner, master 
och hisschakt. 

Illustration, perspektiv huvudstråk genom planområdet.
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 PÅ PLANKARTAN:

Korsmark. Bestämmelsen  
  reglerar att endast   
  komplementsbyggnad får  
  placeras inom området,  
  exempelvis förråd, garage  
  eller miljöhus.  

Prickmark. Bestämmelsen  
  reglerar att marken  
  inte får förses med  
  byggnader. Andra 
  anläggningar exempelvis  
  parkeringsplatser, lekplatser,  
  pooler, murar och staket får  
  uppföras.

d1   Bestämmelse om minsta  
 fastighetsstorlek

ex   Bestämmelse om största  
 byggnadsarea i % eller 
 kvadratmeter.

p1   Bestämmelse om byggnads  
 placering.

f1-2   Bestämmelse om byggnadstyp 

Bostäders entréer ska huvudsakligen 
placeras mot allmän plats GATA, TORG 
eller mot gemensam kvartersgata.

OFFENTLIG SERVICE
Inom planområdet finns idag ingen 
offentlig service. Inom planområdet föreslås 
kvartersmark för förskola. Inom planområdet 
ryms möjlighet till LSS-boende samt vård-/
äldreboende. Planområdet kommer mest 
naturligt komma att tillhöra det som idag 
utgörs av Södra Utmarkens rektorsområde 
med Södra Utmarkens F-6 skola, belägen 
cirka en kilometer från planområdet. 

Planlägging pågår för en ny F-9 skola norr 
om friidrottsanläggningen Kullavallen.

PÅ PLANKARTAN:

S1 - Förskola

D1 - Äldrevård

KOMMERSIELL SERVICE
Planområdet är beläget 1-1,5 km från 
dagligvarubutik vid Södra Utmarkens skola. 
Sjukhus och Ängelholms centrum är beläget 
cirka 3 km från planområdet.

I planförslaget föreslås möjlighet till 
markanvändning C-centrum. I södra 
delen av planområdet, ut mot Kullavägen 
föreslås möjlighet till markanvändning H 
- detaljhandel, samt till markanvändning R - 
idrottsanläggning, såsom t ex padelhall. För 
att minska det intryck padelhall kan ge av en 
stor monoton fasadyta mot befintlig bostad 
öster om padelhallen anges att fasad på 
padelhallen skall beklädas med vegetation. Se 
sektion P16-17.
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PÅ PLANKARTAN:

C -  Centrum. Användingen inrymmer 
en kombination av olika verksamheter som 
handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som bör ligga centralt eller 
vara lätta att nå.

H -  Detaljhandel. Detaljhandel omfattar 
alla slag av köp och försäljning av varor 
och tjänster till framförallt privatpersoner. 
Försäljning av varor innefattar både 
dagligvaruhandel och sällanköpshandel. 
Till tjänster räknas exempelvis frisör och 
resebyrå.

R1-  Idrottsanlägging. Idrotts- 
och sportanläggningar av olika slag 
med tillhörande byggnader ingår i 
användningen..

f-5  Fasad mot öster ska beklädas med  
 vegetation, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

TILLGÄNGLIGHET
Planområdet ska utformas på ett sådant 
sätt att det blir tillgängligt även för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. Planområdet är 
relativt platt och några övergripande problem 
med tillgänglighet bedöms inte uppstå.

LEK OCH REKREATION
Park- och naturstråk föreslås genom och 
kring planområdet. Man kommer kunna röra 
sig och uppehålla sig i parkstråket utifrån 
rekreationssynvinkel. I stråket finns möjlighet 
att anordna olika anordningar för lek- och 
rekreations. Stråket kommer även ha en 
funktion för dagvattenhantering. 

NATURMILJÖ
En naturvärdesinventering (NVI) har 
genomförts av Naturcentrum AB Rapport 
2020-12-02. Ett PM groddjur och artskydd 
har tagits fram av Naturcentrum 2020-06-22.

NVI:n redovisar naturvårdsarter. 
Identifierade naturvärdesobjekt efter 
klassning är (se karta nästa sida):

Illustration : perspektiv entrén till området från Kullavägen. 
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Ur naturvärdesinventering: Figur 2. Inventeringsområde och identifierade naturvärdesobjekt med objektsnummer. 

Klass 2 - våtmark/vattenspegel (obj nr 2)
Klass 3 - lövskog (obj nr 1)
Klass 3 - dubbelallé (obj nr 3)
Klass 4 - trädrad/allé (obj nr 4)
Klass 4 - öppet dike med lövträdsbård (obj 
nr 5)
Klass 4 - odlingsmark / rastplats för fåglar 
(obj nr 6)
Klass 4 - gräsmark med högstubbar (obj nr 7)

De delar av objekt nr 1, 2, 3 och 4 som 
omfattas av planförslaget planläggs som 
allmänplatsmark ”Natur/Park”. Avgränsning 
av områden inklusive skyddszoner har gjorts 

med bakgrund av den information som 
framgår av NVI:n och PM:et ovan. Där 
framgår bland annat att åkermarken i väster 
bedöms som olämplig för groddjuren under 
alla tider på året. 

PÅ PLANKARTAN:

PARK - Park

NATUR - Natur

För objekt 5 har dispens sökts och beviljats 
för att anlägga ny dragning. 
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vardera mellan 2015 och 2019.” I den västra 
delen av planområdet planläggs område 
för dagvattenfördröjning. Sådana områden 
kan vara positiva för fågellivet och gynna 
biologisk mångfald.

Objekt nr 7 planläggs för bullerskydd mot 
järnvägen.

De naturvårdsarter som påträffats vid 
inventeringen är storrams (signalart), större 
vattensalamander (fridlyst, Natura 2000), 
åkergroda (fridlyst, Natura 2000) och vanlig 

Ur naturvärdesinventering: Figur 3. Inventeringsområde och observerade naturvårdsarter.

Objekt nr 6 planläggs för ny stadsbebyggelse. 
I NVI framgår bland annat (avseende 
åkermarken inom området)  
” Trots minskad areal och eventuella risker 
med störning och dränering bedöms en 
exploatering av det aktuella området inte 
innebära någon risk för påverkan på de 
aktuella fågelarternas populationer. En 
sökning på artportalen visar dessutom 
att det inom cirka 10 km avstånd finns 
ytterligare omkring 20 andra lokaler där det 
rapporteras flockar med minst 100 rastande 
sångsvanar, grågäss eller vitkindade gäss 
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Illustration: perspektiv övergripande grönstrukturstråk genom planområdet. 

padda (fridlyst). Samtliga arter påträffades 
i den östra delen av planområdet som 
planläggs som Natur. Se vidstående karta. 
Genom att området planläggs som Natur 
bedöms arterna inte påverkas negativt. 
Genom att även delar av området väster om 
objekt 1 och 2 i NVI planläggs för Natur 
skapas förutsättningar för utveckling av dess 
naturvärden jämfört med fortsatt åkerbruk.

Av upprättat PM om groddjur och artskydd 
framgår bland annat att sammantaget 
kommer reproduktionsplatsen (våtmarken) 
inte påverkas och inte heller arternas vilo-/
övervintringsplats (skogen) på något sätt som 
bedöms vara av betydelse. En kontinuerlig 
ekologisk funktion för samtliga arter 
bedöms kunna upprätthållas och ett vidare 
artskyddsförfarande behöver därmed inte 
aktualiseras.

Åkergroda, större vattensalamander 
samt vanlig padda skyddas genom 
artskyddsförordningen, artskyddet gäller 
alltid, även inom områden som omfattas av 
detaljplan.

GRÖNSTRUKTUR
Inom planområdet planläggs för flera hektar 
ny park- och naturmark på det som idag 
är åker. Grönstrukturens rekreativa och 
sociala värden kommer genom detta öka då 
fler kan vistas på ytorna. Med en medveten 
utformning av de föreslagna grönytorna 
finns möjligheter att även öka den biologiska 
mångfalden jämfört med den åkemark som 
finns idag. 

Övergripande grönstruktur genom området
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GATOR OCH TRAFIK

GATUNÄT 
Gatunätet inom planområdet utgörs av ett 
centralt beläget huvudstråk till vilket övriga 
gator inom planområdet ansluter. 

PÅ PLANKARTAN:

GATA - Gata

Trafikutredning har upprättats (COWI 
januari 2022). Trafikutredningen behandlar 
planområdets trafikalstring, flödesfördelning 
på Kullavägen samt kapacitet, framkomlighet 
och trafiksäkerhet i korsningen mot 
Kullavägen. Trafikutredningen visar bland 
annat att belastningsgraden blir så låg att 
till exempel extra svängfält inte behövs på 
Kullavägen. 

Planområdets huvudstråk ansluter till 
Kullavägen (för vilken Trafikverket är 
väghållare enligt Väglagen) via en korsning 
enligt illustrationsplan och plankarta. 
Planområdets anslutning till Kullavägen 
utformas som en ”korsningstyp B, 
dimensionering typfordon Los (sopbil), LBn 
(stor lastbil) samt Lu (utrymningsfordon)” 
med minst två meter bred refug på gatan från 
planområdet. Vid korsningen flyttas befintlig 
statlig gång- och cykelväg in mot planområdet 
minst sex meter så att ett fordon kan stå/
magasineras mellan gc-vägen och väg 1785/ 
Kullavägen. Anslutningen ska utformas enligt 
vid tidpunkten för genomförande gällande 
VGU (Vägar och gators utformning).

Utmed Kullavägen gäller 12 meter 
byggnadsfritt avstånd enligt Väglagen (mätt 
från vägområdesgräns/bakkant dike) vilket 
regleras genom ”prickmark” på plankartan. 
Inom vägens säkerhetszon, som på aktuell 
sträcka är 7 meter från vägkant på väg 1785 
(Kullavägen), får byggnader eller andra fasta 
oeftergivliga föremål inte placeras.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Enligt Ängelholms kommuns cykelplan 
(antagen av Kommunfullmäktige 20150824) 
medför cykling positiva effekter såsom:
- bättre miljö med minskade utsläpp, 
effektivare energianvändning, bättre klimat
- bättre folkhälsa, jämställdhet i 
transportsystemet
- förbättrad tillgänglighet, attraktiv miljö, 
förbättrad säkerhet och trygghet
- ökad cykelturism, samhällsekonomiskt 
lönsamt.

Gång- och cykeltrafik från planområdet 
har flera målpunkter österut såsom 
centrum, järnvägsstation, Södra Utmarkens 
skola, dagligvaruaffär, fritids- och 
idrottsanläggningar. Man kan röra sig till 
dessa via befintligt gatu- och gång- och 
cykelvägnät. Det är viktigt att dessa nät 
upplevs trygga (upplysta bostadsgator), 
säkra (att barn kan röra sig självständigt utan 
risk för trafikolyckor) samt gena (”kortaste 
vägen”) för att så många som möjligt ska gå 
eller cykla.

Planområdet ansluter till befintligt gång- och 
cykelvägnät i norr, öster och söder, vidare 
mot olika målpunkter i Ängelholm.

Gång- och cykelbanan utmed Kullavägen 
utgör även en del av den så kallade 
Kattegattleden mellan Helsingborg och 
Göteborg.

Från planområdets anslutning till Kullavägen 
leder en separerad gång- och cykelbana längs 
ett centralt stråk genom planområdet. I övrigt 
sker cykeltrafik i blandtrafik på de mindre 
gatorna i planområdet.

PÅ PLANKARTAN:

gc-väg Gång- och cykelväg
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GÅNGSTRÅK

CYKELSTRÅK

BILSTRÅK

Mötesplatser

Gång i blandtrafik

Ren gångtrafik / kombinerad med cykel

Kullavägen (anslutande cykel och gång-stråk)

Ren cykeltrafik / kombinerad med gång

Cykel i blandtrafik

Kullavägen (anslutande cykel och gång-stråk)

Infartsgata med buss,15.5 m

Infartsgata,14 m

Områdesgata, blandtrafik, 5.5 - 6 m

Skötselväg

Kullavägen

GÅNGSTRÅK

CYKELSTRÅK

BILSTRÅK

Mötesplatser

Gång i blandtrafik

Ren gångtrafik / kombinerad med cykel

Kullavägen (anslutande cykel och gång-stråk)

Ren cykeltrafik / kombinerad med gång

Cykel i blandtrafik

Kullavägen (anslutande cykel och gång-stråk)

Infartsgata med buss,15.5 m

Infartsgata,14 m

Områdesgata, blandtrafik, 5.5 - 6 m

Skötselväg

Kullavägen
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KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet är beläget 2,5-3 km väster om 
järnvägsstation/centrum. En utbyggnad 
av planområdet kommer medföra ett ökat 
resandeunderlag för befintliga busslinjer.

Kullavägen söder om planområdet trafikeras 
av regionbuss 225 (Ängelholm-Höganäs). 
Från centrum av planområdet är det cirka 

GÅNGSTRÅK

CYKELSTRÅK

BILSTRÅK

Mötesplatser

Gång i blandtrafik

Ren gångtrafik / kombinerad med cykel

Kullavägen (anslutande cykel och gång-stråk)

Ren cykeltrafik / kombinerad med gång

Cykel i blandtrafik

Kullavägen (anslutande cykel och gång-stråk)

Infartsgata med buss,15.5 m

Infartsgata,14 m

Områdesgata, blandtrafik, 5.5 - 6 m

Skötselväg

Kullavägen

300 meter till Kullavägen och cirka 500 
meter till befintlig hållplats vid Kulltorp. 
Ett nytt hållplatsläge bör därför på sikt 
övervägas närmre planområdets anslutning 
till Kullavägen.

Stadsbusslinje 1 trafikerar Kulltorpsvägen 
cirka 500 meter öster om planområdet. I 
samråd med Skånetrafiken har konstaterats 
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HÄLSA OCH SÄKERHET

BULLER
Trafikbullerutredning har upprättats av WSP 
2021-11-11. Järnvägsteknisk utredning för 
bullerskydd har upprättats av Tyréns 2020-
12-17, rev 2021-05-24. 

Trafikbullerutredningen redovisar de närmare 
beräkningsförutsättningarna och resultat. 

Planområdet berörs av dels buller från 
järnvägen i norr och dels buller från 
Kullavägen i söder. Även tillkommande trafik 
inom området ger upphov till vägtrafikbuller.

Enligt gällande järnvägsplan ska det uppföras 
en bullervall utmed delar av järnvägen i norr. 
För detta område redovisas på plankartan 
T-järnväg, samt bestämmelse om fem meter 
hög (över räls) bullerskyddsvall. Marknivån 
i delar av planområdet och i anslutning till 
bullervallen kommer behöva höjas för att 
skapa erforderliga lutningar för att kunna 
hantera dagvatten och skyfall vid områdets 
utbyggnad. Se sektioner följande sidor.

I detaljplanen föreskrivs i övrigt ett fem 
meter högt (över räls) bullerskydd uppföras 
mot befintlig järnväg. För detta redovisas en 
bestämmelse bullerskydd på plankartan. Se 
sektioner följande sidor.

Med föreskrivet bullerskydd mot järnvägen 
beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad kunna innehållas med 
avseende på järnvägsbuller. 

För fasader ut mot Kullavägen överskrids 
ekvivalent ljudnivå 60 dBA vid fasad. 
För dessa bostäder behöver 4 § i 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader tillämpas:
(1. minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden, och

att en lämplig framtida linjedragning 
för denna linje är att den i stället får 
sin ändhållplats centralt i planområdet. 
Detta medför en snabbare och därmed 
mer attraktiv förbindelse med centrum/
järnvägsstation.

Centralt i planområdet redovisas därför en 
yta TORG med plats för busstrafik.

PÅ PLANKARTAN:

TORG - Torg

PARKERING OCH UTFARTER
Kommunens riktlinjer för parkering 
2021-2025 (KF 2021-06-21) avses 
tillämpas. För att säkerställa möjlighet till 
gästparkering på kvartersmark införs en 
planbestämmelse om att det för kedje-, par-, 
rad- och flerbostadshus skall minst 15 % av 
parkeringsbehovet anordnas som samlad 
parkering.

Generell bestämmelse om förbud mot utfart 
från kvartersmark mot Kullavägen redovisas 
på plankartan. Inom planområdet redovisas 
bestämmelse om utfartsförbud längs 
cykelbana utmed det centrala stråket genom 
planområdet. Vid längre kvartersgräns än 100 
meter tillåts en utfart.

     
 PÅ PLANKARTAN:
För kedje-, par-, rad- och flerbostadshus 
skall minst 15 % av parkeringsbehovet 
anordnas som samlad parkering.,

Utfart får ej finnas. Om 
sträckan är minst 100 meter får dock 
maximalt en utfart anordnas. Utfart mot 
Kullavägen får ej finnas 

VARUMOTTAGNING
Behov av varumottagning löses på 
kvartersmark.
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PÅ PLANKARTAN:

T1 Järnväg

bullerskydd1 5  Bullerskydd med en höjd  
  om minst 5 meter ovanför  
rälskant på järnvägsspår placeras minst 12,5 
meter från närmsta spårmitt. Skötselväg 
med en bredd på 4 meter ska finnas mellan 
plangräns och bullerskydd

m3  Bullerskyddsvall utförs 5 meter 
ovanför rälsöverkant på järnvägsspår

Planen upprättas med Plan- och 
bygglagen (2010:900) och tillämpar 
förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnationer. Gällande 
riktvärden ska uppnås och åtgärder 
enligt förordningen ska genomföras om 
riktvärden överskrids, 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens 
fasad är högre än 60 dBA ska minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot 
ljuddämpad sida. För små bostäder med 
boarea max 35 m2 gäller i stället krav att 
minst hälften av bostadsrummen ska vara 
vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent 
ljudnivån vid bostadens fasad är högre än 
65 dBA. Fasad mot ljuddämpad sida ska 
ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt 
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. 

Om bostaden har en eller flera uteplatser 
ska ljudnivån vid minst en uteplats vara 
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå.

Startbesked får inte ges för nybyggnad 
av bostadshus eller förskola förrän 
bullerskydd mot järnvägen i sin helhet har 
kommit till stånd.

2. minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 
06.00 vid fasaden).

Planbestämmelse avseende ovan redovisas på 
plankartan.

För bebyggelsen i huvudsak närmast 
järnvägen, längs Kullavägen och längs 
huvudstråket genom planområdet behöver 
uteplats orienteras vänd från järnvägen/
vägen (skärmad) för att innehålla riktvärden 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå. 

Planbestämmelse om att förordning 2015:216 
om trafikbuller vid bostadsbyggnationer ska 
tillämpas redovisas därför på plankartan.

Planbestämmelse a1 reglerar att startbesked 
för bostadshus inte får ges förrän erforderlig 
del av bullerskydd mot järnväg uppförts. 

Längs övriga lokalgator inom planområdet 
beräknas trafikmängden till som högst cirka 
200 fordon per dygn. Utredningen visar att 
man innehåller riktvärdena för dessa gator.

De höjder, avstånd med mera som anges 
i planbestämmelser och på plankartan är 
samma som använts i bullerutredningen.
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JORDBRUK
Planområdet gränsar i väster till 
jordbruksmark. Mellan planområdet och 
jordbruksmarken finns en befintlig drygt fyra 
meter bred markväg. I planområdets kant 
mot markvägen föreslås en cirka tio meter 
bred park/naturmark med avskärmande 
vegetation. Detta sammantaget bedöms i 
samråd med miljöenheten på Ängelholms 
kommun som tillräckligt skydd och distans 
till jordbruksmarken.

DJURHÅLLNING
Någon risk för störning från djurhållning 
bedöms inte föreligga då någon djurhållning 
inte sker i närheten av planområdet.

SKJUTBANOR
Ängelholms pistolskytteklubb samt 
Ängelholms skytteförening bedriver 
verksamhet i Kronoskogen cirka 700 
respektive 800 meter från de planerade 
bostäderna. Det har inte inkommit några 
synpunkter till miljöenheten från befintliga 
bostäder, belägna på närmre avstånd än 
föreslagen bebyggelse.

VIBRATIONER
En vibrationsutredning samt fördjupad 
vibrationsutredning har tagits fram av 
WSP. I utredningens slutsats framgår: ”Vi 
kan av ovanstående redovisning och tolkning av 
mätresultaten konstatera att byggnation är möjlig 
20 meter från banvallen men då krävs spetsbärande 
pålgrundläggning. Beroende på val av bjälklag kan 
byggnader uppföras med platta på mark (grundlagd 
i finsandlagret) på avstånd mellan 30 och 110 meter 
från banvallen beroende på bjälklagstyp.

Vi vill dock påpeka att resonanseffekter i 
kommande byggnadskonstruktion, ex. bjälklag 
inte får överensstämma med den dominerande 
störfrekvensen 43 Hz.”

Med anledning av slutsatserna i utredningen 
införs bestämmelse på plankartan för 
bostadsbebyggelse belägen närmre än 110 
meter från banvall.

PÅ PLANKARTAN:

b1 -  Byggnader ska grundläggas och 
 utformas så att komfortvägd 
 vibrationsnivå i bostadsrum 
 ej överskrider 0,4 mm/s vid 
 tågpassage

a2 -  Startbesked får inte ges för  
 bostadshus förrän det redovisats att 
 byggnader grundläggs och  
 utformas så att komfortvägd  
 vibrationsnivå i bostadsrum ej  
 överskrider 0,4 mm/s vid  
 tågpassage

MARKFÖRORENING
En rapport ”Planeringsunderlag / geoteknik 
och miljögeoteknik” har tagits fram av 
Tyréns 2019-06-12). Av rapporten framgår 
under kap 4.4 Miljöteknik ” Vid fältarbete 
har inga indikationer på förorening 
noterats genom syn- eller luktintryck. 
Utförda laboratorieanalyser på jord har 
inte påvisat några halter av metaller eller 
PAH överskridande naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). 
Utförda screeninganalyser med avseende 
på bekämpningsmedel har inte påvisat 
några halter överskridande laboratoriets 
rapporteringsgräns. Miljöenheten har påpekat 
att det kan förekomma naturliga gasfickor 
i marken i området (metangas). Eventuell 
förekomst av gasfickor är viktigt att ha åtanke 
vid framtida undersökningar och exploatering 
i området. För att undvika risker vid 
undersökningar, byggande och exploatering 
i Ängelholms tätort och slättlandskap har en 
rutin tagits fram för markarbeten djupare än 
fem meter samt en e-tjänst för inrapportering 
vid påträffad metangasförekomst.

FARLIGT GODS
En rapport ”Riskutredning Kärra 1:2” 
har tagits fram av Tyréns 2021-02-18. Av 
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rapporten framgår bland annat: Eftersom 
individrisknivån är under ALARP (område 
där riskerna normalt sett kan accepteras) 
redan cirka 15 meter från järnvägen samt att 
samhällsrisken uppfyller kraven i RIKTSAM 
bedöms bullerskyddet (för avskiljning mellan 
järnväg och bebyggelse i aktuell detaljplan) 
som tillräcklig åtgärd och inga ytterligare 
krav på riskreducerande åtgärder bedöms 
nödvändiga.”

Planförslaget reglerar krav på uppförande av 
bullerskydd.

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
Med bakgrund av att avstånd från föreslagen 
bostadsbebyggelse och järnvägen överskrider 
cirka 40 meter bedöms några hälso- eller 
säkerhetsproblem inte uppstå med avseende 
på elektromagnetiska fält från järnvägen.

ÖVERSVÄMNINGSRISK - SKYFALL
Dagvattenutredning har upprättats (Tyréns 
2021-05-07). Av utredningen framgår bland 
annat: En skyfallskartering över Ängelholms 
kommun har använts för att bedöma 
risken för marköversvämning i lågpunkter 
vid befintliga förhållanden. Karteringen 
visar ingen större risk för ansamling av 
höga vattennivåer eller stor utbredning. 
Dagvattenutredningen redogör även för 
vad som sker inom planområdet vid skyfall 
(klimatanpassat 100-årsregn) som jämförelse 
mellan nuläge och planerat förslag. Det 
planerade förslaget bedöms inte försämra 
för områden nedströms planområdet, sett till 
ackumulerade volym inom planområdet.

BLÄNDNINGSSKYDD
För att minimera risk för störande ljus från 
fordon i planområdet införs en bestämmelse 
om att bländningsskydd skall uppföras i 
planområdets gräns mot Sandåkra 9:4.

PÅ PLANKARTAN:

m2 - Bländningsskydd ska uppföras mot  
 fastigheten Sandåkra 9:4.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN, SPILLVATTEN OCH DAGVATTEN
Renvatten: Längs Kullavägen i planområdets 
södra del har Sydvatten en befintlig större 
överföringsledning med ett totalt 15 meter 
brett ledningsrättsområde. Det verkliga 
läget för ledningen är enligt ledningskollen 
dock upp till cirka fem meter norr om 
centrum för ledningsrätten. På plankartan 
redovisas u-område för ledningsrätten utifrån 
ledningens faktiska läge.

Planområdet föreslås anslutas till renvatten 
med tillräcklig kapacitet i två punkter, i 
planområdets nordöstra respektive sydöstra 
hörn.

Spillvatten: Planområdets anslutning 
till spillvattennät föreslås ske via en ny 
pumpstation och ny tryckledning till en 
anslutningspunkt i korsningen Tivoligatan/
Västersjögatan. Område för pumpstation 
föreslås i planområdets nordvästra del. Ett 
avstånd på minst cirka 50 meter till föreslagen 
bostadsbebyggelse eftersträvas med bakgrund 
av risk för lukt.

PÅ PLANKARTAN:

E2 - Pumpstation

Dagvatten: Dagvattenutredning har 
upprättats (Tyréns 2021-05-10). Utredningen 
visar att planområdet ingår i ett begränsat 
delavrinningsområde på ca 24 ha. Idag 
avrinner dagvatten till ett mindre dike i 
planområdets norra del. Diket ansluter 
dels till en befintlig trumma under 
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järnvägen i planområdets nordvästra del till 
Ängelholmskanalen, dels till befintligt dike 
som går sydväst längs med järnvägen och 
efter ca 1600 meter når en kulvert under 
järnvägen. Norr om järnvägen ansluter 
kulverten till Ängelholmskanalen.

Planområdet planeras att ingå i 
verksamhetsområde för dagvatten. 
Dagvatten ska hanteras inom planområdet 
och utsläpp föreslås till dikningsföretaget 
Ängelholmskanalen motsvarade naturlig 
avrinning. Hela området föreslås avvattnas till 
två sammankopplade fördröjningsdammar i 
nordvästra delen av området. Erforderlig yta 
redovisas på plankartan som NATUR/PARK 
- dagvatten. Därifrån föreslås dagvattnet 
anslutas till den befintliga kulverten som 
går under järnvägen, för att sedan ledas ut i 
Ängelholmskanalen. 

För att kunna ha ett system med självfall till 
dammarna behöver delar av området höjas 
upp. En grov uppskattning är att marken 
behöver höjas upp, med som mest, 1,5–2,5 
meter, för att ett ledningssystem med självfall 
till dammarna ska vara möjligt, se vidstående 
karta samt exempelsektioner nästa sida. 
Översiktligt bedöms i storleksordningen 
cirka 100 000 kubikmeter massor behöva 
tillföras. Som en jämförelse motsvarar detta 
utslaget över hela planområdet en höjning på 
lite mindre än en halv meter. För att minska 
mängden dagvatten redovisas bestämmelse 
om att tak skall vara av vegetation för 
bebyggelse med handels-, centrum-, eller 
idrottsändamål närmast Kullavägen. För att 
säkerställa att regnvatten från planområdet 
inte påverkar till planområdet angränsande 
mark redovisas en bestämmelse om att mark 
skall anordnas och höjdsättas så att avrinning 
sker inom planområdet.

    
PÅ PLANKARTAN:

dagvatten - Omhändertagande av dagvatten  
       får ske

f3  Tak ska vara av vegetation om   
 handel eller centrumändamål    
 uppförs

f4  Tak ska vara av vegetation

m4 Mark skall anordnas och höjdsättas  
 så att avrinning sker inom   
 planområdet

Planerade förändringar av marknivåer i meter. 
Blå-lila höjning av marknivåer. Grön-gul-orange 
sänkning av marknivåer.
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BRANDVATTENFÖRSÖRJNING
Brandvattenförsörjning ska anordnas 
i området. Systemet ska baseras på att 
bränder ska släckas med vatten direkt 
från brandpost (konventionellt system). 
Flödet i brandposterna ska dimensioneras 
enligt tillämpbara delar i Vatten- och 
avloppverksföreningens råd, VAV P83 och 
VAV P76. Krav på brandposter följer nedan:
• För friliggande villor eller flerfamiljshus 
lägre än 4 våningar, radhus och kedjehus ska 
avstånd mellan brandposter understiga 1000 
meter och lägsta flöde inte understiga 16,7 
l/s.
• För annan bebyggelse ska avstånd 
mellan brandposter understiga 150 meter. 
Avstånd mellan uppställningsplats för 
räddningsfordon och brandpost ska 
understiga 75 m. Lägsta flöde ska vara 20 l/s. 
Om avsteg ska göras från VAV P83 och 
VAV P76 ska lösningen förankras hos 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

VÄRME
Det finns enligt uppgift från Öresundskraft 
goda förutsättningar att erbjuda fjärrvärme 
i det aktuella området. Planområdet kan 
enligt uppgift från Öresundskraft anslutas till 
fjärrvärme. Stadsdelen Kulltorp, nordost om 
planområdet, är ansluten till fjärrvärmenätet. 

EL
Öresundskraft är elnätägare 
inom planområdet. Område för 
transformatorstationer redovisas på tre 
platser utmed det centrala huvudstråket 
genom planområdet samt i dess västra del.

PÅ PLANKARTAN:

E1 - Transformatorstation

TELE OCH INTERNET
Skanova har teleledningar längs järnvägen, 
längs Kullavägen samt i planområdets västra 

kant. Dessa tre ledningar bedöms kunna ligga 
kvar. Skanova har även en ledning genom 
planområdet i öst-västlig riktning vilken vid 
behov bedöms kunna flyttas och anpassas 
till planförslaget. Tele2 har ledning utmed 
Kullavägen vilken bedöms kunna ligga kvar. 

Tele och internet bedöms kunna byggas ut 
i området i takt med att övrig infrastruktur 
byggs ut.

AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen i 
Ängelholms kommun. Avfallsutrymmen ska 
inte placeras så att backning förekommer. 
Avfallsutrymme bör inte placeras vid hämta/
lämnaställen eller andra ställen där barn och 
personal vistas.

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER

LUFTKVALITET
Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
visat på värden under miljökvalitetsnormen. 
Mätningarna är genomförda 2014 och 
2017. Resultatet av mätningarna visar en 
luftkvalitet som även uppfyller de nationella 
miljömålen, med undantag för luftpartiklar. 
En dominerande källa till höga halter av 
grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska 
tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, 
däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid 
användningen av dubbdäck. Nya data pekar 
på att slitagepartiklar i omgivningsluften 
påverkar vår hälsa. Luftkvaliteten bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget och 
miljökvalitetsnormerna riskerar inte att 
överskridas på grund av förslaget.

VATTENKVALITET
Av Vatteninformationssystem Sverige 
(http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx) 
framgår att planområdet är beläget inom 
huvudavrinningsområde Vege å. Vege å har 
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kvalitetskrav ”God ekologisk status 2027” 
samt ”God kemisk ytvattenstatus 2027”. 
Statusklassning för Vege å är ”Dålig ekologisk 
status”.

Planområdet är beläget inom 
grundvattenförekomst ”Ängelholm-
Ljungbyhed” (SE622920-131761) samt 
”Vege å” (SE623530-131411). För 
båda gäller kvalitetskrav ”God kemisk 
grundvattenstatus” och ”God kvantitativ 
status”. Såväl kvantitativ som kvalitativ status 
är klassificerad som god.

Planförslagets genomförande bedöms 
inte medföra sådan påverkan på 
vattenförekomster att miljökvalitetsnormerna 
inte kan hållas.

Dagvatten (MKN)
Upprättad dagvattenutredning redogör för 
miljökvalitetsnormer. Inom planområdet 
föreslås ytor för fördröjning av dagvatten. 
De långa uppehållstiderna innebär en högre 
reningsgrad och att partiklar i suspenderad 
fas kan sedimentera. Om det sker läckage 
av näringsämnen och bekämpningsmedel 
från pågående jordbruk inom planområdet 
kan detta sannolikt komma att minska när 
jordbruket upphör vid föreslagen förändrad 
markanvändning. Dagvattenutsläppet 
från planområdet bedöms inte påverka 
recipienten negativt eller möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vattenförekomsten.

Spillvatten (MKN)
Spillvatten från planområdet kommer 
att anslutas till Ängelholms kommunala 
reningsverk vilket innebär att påverkan på 
grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir 
obetydlig.

Renvatten (MKN)
Området kommer att anslutas till Ängelholms 
kommunala dricksvattennät vilket innebär 
att nettouttag av grundvatten inte kommer 

att ske. Därmed sker ingen påverkan på 
grundvattenkvantiteten.

MILJÖMÅL
Planförslaget bedöms bidra positivt till det 
nationella miljömålet ”Ingen övergödning” 
(Om det sker läckage av näringsämnen och 
bekämpningsmedel från pågående jordbruk 
inom planområdet kan detta sannolikt 
komma att minska när jordbruket upphör vid 
föreslagen förändrad markanvändning).

Miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” 
bedöms påverkas då jordbruksmark tar ur 
bruk. Den mark som tas ur bruk är inte 
slåtter- eller betesmark och bedöms därför 
inte rymma någon särskilt hög biologisk 
mångfald. Planförslaget bedöms bidra 
positivt till miljömålet i de delar som berör 
biotoper som allé och småvatten.

Planförslaget bedöms bidra positivt till 
miljömålet ”God bebyggd miljö” genom 
planförslagets utformning.

Planförslaget bedöms bidra positivt till 
miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” genom 
säkerställande av bevarande av våtmark i 
planområdets östra del liksom av bevarande 
av allé och trädrad.

Planförslaget bedöms bidra positivt till de 
kommunala miljömålen: ”God vattenkvalitet” 
(Om det sker läckage av näringsämnen och 
bekämpningsmedel från pågående jordbruk 
inom planområdet kan detta sannolikt 
komma att minska om jordbruket upphör 
vid föreslagen förändrad markanvändning). 
En levande natur och ett friskt ekosystem” 
(genom bevarande av naturvärden). ”Effektiv 
användning och produktion av energi” 
(genom möjlighet att ansluta till fjärrvärme). 
”Hållbart transportsystem” (genom ett 
ökat underlag för kollektivtrafiken samt 
goda möjligheter att gå och cykla inom 
planområdet). ”En levande och god bebyggd 
miljö” (genom planförslagets utformning).
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EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Om det sker läckage av näringsämnen och 
bekämpningsmedel från pågående jordbruk 
inom planområdet kan detta sannolikt 
komma att minska när jordbruket upphör 
vid föreslagen förändrad markanvändning. 
Bevarande av våtmark samt alléträd/
rad i planområdets östra del bedöms 
som positivt ut ekologisk synvinkel. En 
utbyggnad av området i direkt anslutning 
till övriga staden bedöms som positivt ur 
resurshushållningssynpunkt då det blir nära 
till befintlig service. De miljökonsekvenser 
som masstransporter till området innebär kan 
bli såväl positiva som negativa beroende på 
om de aktuella massorna annars skulle behövt 
transporteras längre eller kortare sträcka 
jämfört med till planområdet. Den relativt 
låga biologiska mångfald som kännetecknar 
åkermark kan ersättas av mer varierad 
vegetation och djurliv i stadsbebyggelse.

SOCIALA KONSEKVENSER
Planförslaget ger förutsättningar för en 
varierad miljö med olika typer av bostäder 
och upplåtelseformer samt en utvecklad 
grönstruktur och möjlighet till handel och 
idrottsaktiviteter, vilket bedöms som positivt 
ur social synvinkel. Fler boende förbättrar 
underlaget för kollektivtrafik. Planförslaget 
bedöms vara i linje med kommunens 
bostadsförsörjningsplan (Hushålla med 
marken. Bostäder kollektivtrafiknära. En 
blandad bebyggelse. Goda bostadsmiljöer. 
Bostäder åt alla. Nyttja det regionala 
sammanhanget.).

BARNKONVENTIONEN
Utformningen av det offentliga rummet 
ska ligga i linje med samhällets åtagande 
gentemot Barnkonventionen. Detta handlar 
om att säkerställa och utveckla miljöer där 
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och 
tillgänglig plats där de kan vistas på egna 
villkor. 

Det genomgående huvudstråket samt 

parkstråket delar in den nya stadsdelen i fyra 
mindre grannskap. Dessa grannskap kan 
fungera som lagom stora sociala samanhang 
för yngre barn att vistas i på egna villkor. 
Med ökad ålder kan barn röra sig i hela 
stadsdelen och i angränsande stadsdelar.

Från planområdet och vidare genom 
Kulltorpsområdet och Södra Utmarken 
finns ett centralt beläget trafiksäkert 
gång- och cykelstråk i parkmiljö. Det finns 
förutsättningar för skolbarn att trafiksäkert ta 
sig mellan planområdet och Södra Utmarkens 
skola. Det finns även förutsättnignar att 
trafiksäkert ta sig till fritidsanläggningar i 
planområdets närområde. Många upplever 
det som otryggt att röra sig längs gång- och 
cykelbanor i parkområden efter det blivit 
mörkt. En medveten gestaltning och skötsel 
av dessa miljöer är därför extra viktig. Det 
är även viktigt att det finns alternativa stråk 
i bebyggda miljöer, såsom till exempel längs 
villagator. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv 
medför en utbyggnad enligt planförslaget 
kostnader främst i form av utbyggnad och 
drift av förskola och skola (för nya invånare 
inom planområdet) samt kostnader för drift 
och skötsel av allmän plats. På intäktssidan 
kommer skatteintäkter från de som flyttar in 
i området. De investeringar som krävs för 
utbyggnad av allmän plats inom planområdet 
bekostas av exploatören. Se vidare rubrik 
”Ekonomiska frågor”.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Planförslaget bedöms inte påverka några 
mellankommunala planeringsaspekter.

PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandefrågorna redovisar 
de administrativa, organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder 
som krävs för ett samordnat genomförande 
av detaljplanen. 
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Innan planen föres till antagande tecknas ett 
avtal mellan kommunen och Trafikverket 
som reglerar ansvar för finansiering och 
genomförande avseende:
- Planområdets anslutning till Kullavägen 
(väg 1785). Samtliga kostnader gällande 
anslutningen ska enligt avtalet finansieras av 
kommunen.
- Bullerskydd utmed järnvägen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Gemensamhetsanläggningar är möjliga att 
bilda inom kvartersmark för gemensamma 
ytor för t ex parkering, kvartersgator och 
grönytor.

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Längs Kullavägen i planområdets södra 
del har Sydvatten en befintlig större 
överföringsledning med ett totalt 15 meter 
brett ledningsrättsområde. Det verkliga läget 
för ledningen är enligt ledningskollen dock 
upp till cirka fem meter norr om centrum 
för ledningsrätten. På plankartan redovisas 
ett u-område utifrån ledningens faktiska läge 
samt fram till planområdesgräns i söder. 

PÅ PLANKARTAN:

u1 Markreservat för allmännyttiga 
 underjordiska ledningar

FASTIGHETSKONSEKVENSER
Inom planområdet kommer mark för allmän 
plats (Gata, Torg, Park och Natur), beige färg 
på kartan på nästa sida, att fastighetsbildas 
och föras till en kommunalt ägd fastighet. 
Delar av område i gällande järnvägsplan 
grönt på kartan ägs av Trafikverket idag. 
Kvartersmark, vitt på kartan, kommer kunna 
styckas av efter gränser för kvartersmark 
och sedan indelas i mindre fastigheter. Den 
nya detaljplanen skapar möjligheter för 
att utöka befintliga villafastigheter (öster 
om planområdet) mot väster på befintliga 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

PLANFÖRFARANDE
Planförslaget handläggs med utökat 
förfarande på grund av att planförslaget 
utifrån planområdets storlek bedöms vara av 
stor betydelse (PBL 5 kap 7 § 2 p.). 

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är med bakgrund av 
planens omfattning fem år från den dag 
planen vinner laga kraft. 

LOVPLIKTENS OMFATTNING
Generell planbestämmelse reglerar att 
startbesked inte får ges för nybyggnad 
av bostadshus eller förskola förrän 
kompletterande markradonundersökning 
genomförts på minst ett ställe inom 
respektive kvarter efter det att gatudränering 
anlagts. Se vidare tidigare kapitel om 
markradon. 

Planbestämmelse a1 reglerar att startbesked 
för bostadshus inte får ges förrän erforderlig 
del av bullerskydd mot järnväg uppförts. 

Planbestämmelse a2 reglerar att startbesked 
inte får ges för bostadshus förrän det 
redovisats att byggnader grundläggs och 
utformas så att komfortvägd vibrationsnivå 
i bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid 
tågpassage.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2021. 

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats.

AVTAL
Exploateringsavtal upprättas mellan 
kommunen och exploatören. Se vidare under 
rubrik planekonomi nedan.
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Sandåkra 9:5, markerat med röd färg på 
kartan. En mindre del av Ängelholm 5:1 
kommer kunna föras till Lappsparven 1 resp 
Videsparven 4.

EKONOMISKA FRÅGOR

ANSVARSFÖRDELNING
Exploatören står för kostnader för 
fastighetsbildningsåtgärder och övriga 
kostnader enligt exploateringsavtal.

PLANEKONOMI
Utbyggnad av allmän plats inom planområdet 
bekostas av exploatören. Kostnader för 
framtida drift och underhåll av allmän plats 
inom detaljplanen beräknas till nedanstående 
och belastar kommunens driftsbudget. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER

Vegeljung

Översikt 2021-05-07

Karta, fastighetskonsekvenser

Siffrorna är ungefärliga och redovisar 
storleksordningen snarare än exakta summor.

Grönytor (natur, park, gräs, träd)  
    200 000:-/år
Asfalt (återkomsttid på 10-35 år)  
    335 000:-/år
Barmark- och vinterväghållning (förutsätter 
asfalt)    195 000:-/år

Totalt    730 000:-/år  

Exploatören bekostar (beskrivs närmare i 
exploateringsavtal):
- Flytt av befintlig teleledning genom 
området. 
- Komplett VA system inom planområdet 
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fram till anvisade anslutningspunkter samt 
ny pumpstation och spillvattenledning 
(tryckledning) fram till korsningen 
Tivoligatan-Västersjögatan (en sträcka av ca 
1200 meter).
- Gatuanslutning till Kullavägen.
- Finansiering och genomförande avseende 
erforderliga dagvatteninfrastruktur utanför 
planområdet (ledningsrätt, servitut eller dyl):

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

INLÖSEN, ERSÄTTNING
Kommunen har med stöd av detaljplanen 
rätt att lösa in den allmänna platsen utan 
överenskommelse med den berörda 
fastighetsägaren. Om kommunen använder 
sig av sin lösenrätt ska ersättningen 
bestämmas enligt expropriationslagen. 
För den allmänna platsmarken som ägs 
av exploatören kommer exploatören 
och kommunen ingå avtal som reglerar 
överförandet av allmän platsmark. Enligt 
kommunens Riktlinjer för exploateringsavtal 
och markanvisningsavtal överlåter 
exploatören allmän platsmark utan ersättning 
till kommunen.

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

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 6 februari 2022

Linda Svederberg
Planchef

Torbjörn Nilsson

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Torbjörn Nilsson, Planenheten. 
Fastighetsförteckningen har framtagits 
av Anna Simes, Kart- och mätenheten. 
Övriga som varit delaktiga i planarbetet är 
biträdande  handläggare Edvin Hansson. 
Johan Lundahl och Denice Aderklint VA-
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Camilla Lundgren, Annica Jörgensen, 
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Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m fl 
(tidigare Kärra 1:2), Vegeholms ljung, 
Ängelholm, Ängelholms kommun  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
GRANSKNINGSHANDLING 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 20 mars till och med 20 
april 2020. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på 
stadsbiblioteket i Ängelholm och på Södra Utmarkens bibliotek, samt i 
stadshuset. Samrådet kungjordes på kommunens anslagstavla samt i 
Nordvästra Skånes Tidningar 20 mars 2020. 
 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Skanova, 2020-03-25 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Tele2, 2020-03-23 
 Räddningstjänsten, 2020-03-24 
 Hyresgästföreningen Nordvästskåne, 2020-04-03 
 Två fastighetsägare till Gråsparven 1, 2020-04-04 
 PostNord, 2020-04-07 
 Öresundskraft, 2020-04-14 
 Lantmäteriet, 2020-04-14 
 Bjäre Kraft Bredband AB, 2020-04-15 
 Två fastighetsägare till Videsparven 4, 2020-04-16 
 Fastighetsägare till Sandåkra 9:4, 2020-04-19 
 Region Skåne, 2020-04-20 
 Länsstyrelsen, 2020-04-20 
 Boende på Lantmannagatan 62 (Trädlärkan 1), 2020-04-20 
 Boende på Allmogegatan 12 A (Snösparven 1), 2020-04-20 
 Gemensamt yttrande från fastighetsägare till Lappsparven 1, 2, 3, 4, Videsparven 1, 2, 
3, 4, Gråsparven 1, 2020-04-20 
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 Trafikverket, 2020-04-21 
 Två fastighetsägare till Lappsparven 1, 2020-04-21 
 Boende på Pollengatan 49 (Berglärkan 1), 2020-04-21 
 Boende på Allmogegatan 109, (Snösparven 1), 2020-04-21 
 Nordvästra Skånes Renhållning (NSR), 2020-04-27 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 

MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen, 2020-04-20 
Redogörelse för ärendet 
 
Syfte med planläggningen 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utveckla en ny 
stadsdel med en variation av bostäder och nya park och grönområden. Den nya 
stadsdelen ska ansluta och anpassas till den befintliga omgivningen och visa 
hänsyn till närliggande bebyggelse och grönska. Samtidigt ska området byggas 
relativt tätt för att utnyttja marken väl. Stadsdelen ska utformas med en 
struktur där det är enkelt att röra sig, vara aktiv och välja hållbara 
transportmedel. Trafiksystemet ska vara lättillgängligt och tryggt för oskyddade 
trafikanter och anpassat för kollektivtrafik. Planförslaget ska binda samman 
befintliga stråk och rekreationsområden med nya och vara välkomnande för 
både befintliga och nya invånare i Ängelholm. 
 
Planförslagets innehåll 
Planförslaget bedöms kunna rymma upp till cirka 600-700 bostäder med 
tillhörande park- och rekreationsytor samt förskola och vård- och äldreboende. 
Möjlighet till kompletterande mindre service ryms även inom delar av 
kvartersmarken genom markanvändning c-centrum. Planområdet ansluter till 
Kullavägen. En ny gång- och cykelbro föreslås från planområdet över 
järnvägen till skogen, havet och en planerad golfbana väster om järnvägen. 
 
Nuvarande markanvändning och nuvarande planläge 
Planområdet omfattar del av fastigheten Kärra 1:2 och 1:11, del av Sandåkra 
9:2 och del av Vegeholm 1:3. Området avgränsas av stadsdelen Kulltorp i 
nordost, Kullavägen i söder, åkrar i väster och järnväg i norr. Planområdets 
areal är cirka 25 hektar. Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare och 
består huvudsakligen av jordbruksmark. 
 
Planförfarande, gällande översiktsplan och miljöbedömning 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande. För området gäller 
översiktsplan för Ängelholms kommun (ÖP2035) där planområdet är utpekat 
som nya större bostadsområden. Kommunen bedömer att planförslaget är 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. 
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Riksintressen 
Planområdet angränsar till riksintressen kommunikationer (järnväg samt 
hinderfria ytor för flygplats) och riksintresse för totalförsvaret (särskilt behov 
av hinderfrihet). Angränsade område norr om järnvägen är av riksintresse för 
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friluftsliv, högexploaterad kust och rörligt friluftsliv. Kommunens bedömer 
sammantaget att riksintressen inte påverkas av planförslaget. Länsstyrelsen vill 
dock betona att de inte framgår av planbeskrivningen hur kommunen kommit 
fram till att de tre riksintressen norr om järnvägen inte påverkas av 
planförslaget. Länsstyrelsen vill i sammanhanget också förtydliga att det inte är 
relevant huruvida ett planområde befinner sig i utkanten av ett 
riksintresseområde, eller att planområdet endast utgör en liten andel av 
riksintresseområdet, utan det är bedömningen av dess påverkan som ska 
bedömas. Bedömningen behöver ske med utgångspunkt i de värden som är 
kopplade till riksintresset och som finns på den aktuella platsen eller som 
påverkas av planförslaget. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver 
utveckla planhandlingarna med detta som utgångspunkt. 
 
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 
Länsstyrelsens bedömning är att riksintresse kommunikationer (järnvägen) kan 
påverkas negativt av planförslaget och vill därför att kommunen förtydligar 
planhandlingarna i fråga om gång- och cykelbron samt om bullerskyddets 
placering. Planhandlingarna är inte tydliga gällande hur gång-och cykelbron 
påverkar den fria höjden och järnvägsanläggningen i övrigt. Länsstyrelsen anser 
därför att kommun måste redovisa att gång- och cykelbron har rätt placering 
och höjd i förhållande till befintlig järnväg och planerad järnväg enligt 
lagakraftvunnen järnvägsplan. 
 
Vidare framgår det av planbeskrivningen att för ett mer effektivt skydd, för 
både befintliga bostäder och föreslagna, föreslås i detaljplanen krönet på 
bullerskyddet placeras närmre järnvägen än vad järnvägsplanen föreskriver. 
Enligt lag om byggande av järnväg 1 kap 5 § får en järnväg inte byggas i strid 
mot planen eller bestämmelserna, inom område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas, får dock mindre avvikelser göras. Planförslaget i detaljplanen 
behöver alltså anpassas till järnvägsplanen för att inte skada riksintresset. 
Länsstyrelsen menar därför att kommunen måste visa att detaljplanen 
överensstämmer med järnvägsplanen. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Det framgår av planbeskrivningen att en förprojektering kommer att utföras 
inför granskningsskedet där en slutlig utformning av dagvattenlösning föreslås. 
En omarbetning av dagvattenutredningen kommer därför att ske utifrån 
resultaten från förprojekteringen. Länsstyrelsen förutsätter därför att även 
planbeskrivningen och plankartan uppdateras utifrån resultatet. 
 
Hälsa och säkerhet – buller 
Trafikbullerutredningen som har upprättats visar att delar av planområdet är 
bullerutsatt. Planområdet är utsatt för buller dels från järnvägen i norr samt 
dels från Kullavägen i söder. Tillkommande trafik inom området kommer 
också att ge upphov till vägtrafikbuller. Det framgår av planbeskrivningen att 
enligt gällande järnvägsplan ska det uppföras en bullervall utmed delar av 
järnvägen. Plankartan innehåller egenskapsbestämmelse (bullerskydd1 och 
bullerskydd2) om att ett bullerskydd ska uppföras samt en administrativ 
bestämmelse (a1) om att startbesked får inte ges förrän erforderlig del av 
bullerskydd mot järnvägen uppförts. För att säkra planområdet i övrigt mot 
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buller har plankartan kompletterats med bestämmelse för skydd mot störningar 
som hänvisar till att gällande riktvärden ska uppnås och åtgärder enligt 
förordningen (2015:216) ska genomföras om riktvärden överskrids.  
 
Den föreslagna bullervallen ger enligt trafikbullerutredning tillräckligt 
skyddande effekt mot buller från järnvägen för att riktvärdena för buller vid 
fasad ska erhållas inom planområdet. Uteplatser bör dock enligt 
trafikutredningen orienteras mot tyst sida för att erhålla riktvärdena för buller 
vid uteplatser. När det gäller buller från Kullavägen i söder föreslår 
trafikbullerutredningen att planlösningen för bostadsbyggnaderna längs med 
vägen anpassas så att hälften av bostadsrummen för varje lägenhet är vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå erhålls samt där 70 dBA maximal 
ljudnivå erhålls nattetid.  
 
Länsstyrelsen menar att i stället för att använda en generell bestämmelse för 
skydd mot störningar bör plankartan förtydligas med en specifik 
planbestämmelse för att klara av bullerskyddade uteplatser samt en specifik 
planbestämmelse för att klara av riktvärdena för buller vid fasad bör 
lägenheterna för bostadsbyggnader längs med Kullavägen orienteras mot 
ljuddämpad sida. 
 
Det framgår även av planbeskrivningen att planförslaget kommer sannolikt att 
justeras efter samråd avseende bullerfrågorna och därför kommer även 
trafikbullerutredningen också att uppdateras. Länsstyrelsen förutsätter att 
planbeskrivningen uppdateras enligt de resultat som trafikbullerutredningen 
kommit fram till. Vid behov ska plankartan kompletteras med de 
skyddsåtgärder som behövs genom planbestämmelser för att säkerställa 
markens lämplighet för föreslaget ändamål. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Brukningsvärd jordbruksmark 
Det ligger i Länsstyrelsen uppdrag att verka för att nationella mål får 
genomslag. Detta har bl.a. inneburit ett tydligt ställningstagande för en 
begränsad exploatering av jordbruksmark, samt ett mer effektivt utnyttjande av 
den mark som ändå exploateras. Länsstyrelsen anser att handlingarna inte 
tillräckligt motiverat behovet av att ta jordbruksmark i anspråk relaterat till 
bestämmelserna i miljöbalken. Av planbeskrivningen framgår det endast att en 
bedömning av möjligheten att ta annan mark än jordbruksmark i anspråk för 
föreslagen bebyggelse är gjord i kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen 
rekommenderar att kommunens ställningstagande och motiv tydligare beskrivs 
i planförslaget. 
 
Information om biotopskydd 
Av handlingarna framgår att det finns ett småvatten, ett dike och två alléer som 
omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna. 
 
Länsstyrelsen vill erinra om de generella biotopskyddsbestämmelserna. Enligt 7 
kap 11 § miljöbalken får verksamheter inte utföras och åtgärder inte vidtas som 
kan skada naturmiljön inom små mark- eller vattenområden (biotoper) som på 
grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- 
eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. De särskilt skyddsvärda 
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biotoperna anges i bilaga 1 till 5 § Förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken mm. 
 
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att biotopskyddsområden får ett 
fullgott skydd inom planlagd mark så att biotopens värde kan bevaras i så stor 
utsträckning det är möjligt och att de fortsättningsvis kan fylla funktioner inom 
planområdet. I första hand bör ett biotopskyddsområde läggas inom 
allmänplatsmark med planbestämmelsen NATUR. Observera att det även 
krävs en rimlig skyddszon kring biotopen för att inte skada ska uppstå. 
 
I stället för att lägga alléerna och diket inom kvartersmark anser Länsstyrelsen 
att de, inklusive skyddszoner, bör läggas inom allmänplatsmark med 
planbestämmelsen NATUR. Småvattnet i den östra delen i förslaget 
planområde är lagt inom planbestämmelsen NATUR. Länsstyrelsen anser dock 
att skyddszonen kring vattnet inte är tillräckligt stor. Området kring vattnet 
med planbestämmelsen NATUR behöver därav vidgas. 
 
Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge 
undantag från förbudet. Om särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan 
kompensationsåtgärder som innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån 
utgöra ersättning för den biotop som skadas av åtgärden. 
 
Länsstyrelsen vill även erinra om att en eventuell dispensansökning bör göras 
tidigt i processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
 
Information om skyddade arter 
Länsstyrelsen anser att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad. 
 
Av planhandlingarna framgår att det finns tre arter som omfattas av skydd 
enligt artskyddförordningen. Åkergroda och större vattensalamander som är 
utpekade enligt habitatdirektivet och skyddade genom bestämmelser i 4 § 
artskyddsförordningen, samt vanlig padda som skyddas genom 
bestämmelserna i 6 § artskyddsförordningen. 
 
Länsstyrelsen råder kommunen att komplettera kommande planhandlingar 
med tydlig redogörelse för hur respektive skyddad arts miljöer och fortlevnad 
påverkas och i vilken omfattning de kan komma att beröras av detaljplanens 
genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka åtgärder som planeras att 
vidtas för att undvika skada och klargöra i de fall dispensprövning enligt 
artskyddsförordningen kommer att krävas eller alternativt om anmälan för 
skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska göras. 
 
Länsstyrelsen vill erinra om att artskyddet alltid gäller, även om en detaljplan 
har vunnit laga kraft. Kan inte dispens från artskyddet lämnas kan planen inte 
genomföras. I ett samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken får Länsstyrelsen 
besluta att den anmälningsskyldige ska vidta de försiktighetsåtgärder som 
behövs för att begränsa eller motverka skador på naturmiljön. 
 
Länsstyrelsen vill även erinra om att en dispensansökning eller ett samråd bör 
göras tidigt i processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
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Länsstyrelsen anser även att det ska framgå av planhandlingarna att de aktuella 
arterna skyddas genom artskyddsförordningen samt att artskyddet alltid gäller, 
även inom områden som omfattas av detaljplan. 
 
Sammanfattningsvis kan Länsstyrelsen konstatera att det inte framkommer om 
några alternativa utformningar av planområdet har studerats. Länsstyrelsen kan 
därför i nuläget inte se att det inte skulle vara möjligt att utforma och anpassa 
planområdet på ett sätt som både bättre bevarar de befintliga värdena, men 
också utvecklar och lyfter värdena för djur- och växtliv samt rekreation inom 
planområde. Länsstyrelsen vill även erinra om betydelsen av att 
spridningskorridorer och passager mellan värdefulla marker. 
 
Information om fornlämningar 
Inom det planlagda områdets östra del, tänkt som park och naturområde, finns 
fornlämningar i form av en hällristning/skålgrop och en hög. För mer 
information om fornlämningarna samt lokalisering följ länkarna nedan. Vid 
dessa fornlämningar krävs tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen. 
 
För mer information om fornlämningarna samt lokalisering följ länkarna 
nedan. 
L1990:5012 Hällristning 
https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9f6fc376-4dd5-4d95-800e-
33ec6e4e7d83 
L1990:4438 Hög 
https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/91fa5ea0-3986-417a-85d6-
caeacf71c71b 
 
Till en fornlämning hör enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen förutom själva 
fornlämningen även ett så stort område som behövs för att bevara den och ge 
den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Den aktuella 
gravhögen har inget definierat fornlämningsområde, något som måste 
fastställas innan en eventuell byggnation så att inte byggnationen berör 
fornlämningsområdet. 
 
Det planlagda området har dessutom en så pass stor yta för bostadsbebyggelse 
att länsstyrelsen kan komma att ställa krav på att en arkeologisk utredning i 
syfte att ta reda på om under mark dold fornlämning berörs av arbetsföretaget 
(2 kap 11 § KML). 
 
Ansökan ska vara länsstyrelsen tillhanda i mycket god tid innan planerade 
markarbeten ska påbörjas. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande riksintressen, MKN vatten och buller 
enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den förändring som 
föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
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Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras avseende riksintressen norr om järnvägen, 
belägna utanför planområdet. Detaljplanen justeras så att det enligt järnvägsplanen 
redovisade bullerskyddet planläggs som T-järnvägstrafik. Längs övrig del av planområdet 
mot järnvägen redovisas ett 5 meter högt bullerskydd. Järnvägsteknisk utredning har tagits 
fram för bullerskyddet. I samrådsförslaget redovisad gång- och cykelbro över järnvägen är inte 
längre aktuell och därför borttagen från plankartan. Planbeskrivningen har kompletterats 
avseende behovet av att ta jordbruksmark i anspråk för föreslagen bebyggelse. Exploatören 
har lämnat in ansökan om arkeologisk utredning till länsstyrelsen. Upprättad 
dagvattenutredning redogör för miljökvalitetsnormer. 
 
Planbestämmelserna kompletteras med specifika bestämmelser avseende ljudnivå för 
uteplatser respektive fasader. Upprättad trafikbullerutredning har uppdaterats. 
 
Planområdet är utformat och anpassat på ett sätt som både bättre bevarar de befintliga 
värdena (såsom allé och småvatten/våtmark), men också utvecklar och lyfter värdena för 
djur- och växtliv (genom anläggande av nya dagvatten/våtmarksstråk/spridningskorridorer 
och områden) samt rekreation (möjlighet att inom planområdet röra sig längs nya natur- och 
parkstråk). Alléer med tillhörande skyddszoner planläggs som allmän plats Park. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att åkergroda, större vattensalamander 
samt vanlig padda skyddas genom artskyddsförordningen samt att artskyddet alltid gäller, 
även inom områden som omfattas av detaljplan. 
 
De delar av objekt nr 1, 2, 3 och 4 i NVI:n som omfattas av planförslaget planläggs som 
allmänplatsmark ”Natur/Park”. Avgränsning av områden inklusive skyddszoner har 
gjorts med bakgrund av den information som framgår av upprättad NVI samt PM om 
groddjur och artskydd. Där framgår bland annat att åkermarken i väster bedöms som 
olämplig för groddjuren under alla tider på året. För objekt 5 har dispens sökts och beviljats 
för anläggande av ny dragning. Av upprättat PM om groddjur och artskydd framgår bland 
annat att sammantaget kommer reproduktionsplatsen (våtmarken) inte påverkas och inte 
heller arternas vilo-/övervintringsplats (skogen) på något sätt som bedöms vara av betydelse. 
En kontinuerlig ekologisk funktion för samtliga arter bedöms kunna upprätthållas och ett 
vidare artskyddsförfarande behöver därmed inte aktualiseras. Genom PM ovan samt 
komplettering av planbeskrivning med information från PM:et har planhandlingarna 
kompletterats med redogörelse för hur respektive skyddad arts miljöer och fortlevnad påverkas 
och i vilken omfattning de kan komma att beröras av detaljplanens genomförande. 
 
 
Trafikverket, 2020-04-21 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för en ny stadsdel med upp 
till 700 bostäder. Trafikverket är berört då Västkustbanan passerar norr om 
planområdet och väg 1785 söder om planområdet. Västkustbanan är av 
riksintresse för kommunikationer och Trafikverket genomför en 
dubbelspårsutbyggnad mellan Ängelholm- Maria. Detaljplanen ska följa 
järnvägsplanen. 
 
Bullerskydd 
Detaljplanen redovisar ett bullerskydd utmed järnvägen på 5- 8 meters höjd. 
Enligt sektioner så föreslås en stödmur 2,5 meter från järnvägens 
fastighetsgräns. 
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Trafikverket har i projektet Ängelholm- Maria åtagit sig att uppföra en 
bullervall för att skydda befintlig bebyggelse norr om planområdet. Enligt 
järnvägsplanen så ska en bullerskyddsvall utföras 5 meter ovanför rälsöverkant 
på järnvägsspår. Järnvägsplanen är antagen och lagens utgångspunkt är att 
järnväg ska byggas enligt vad som framgår av den lagakraftvunna 
järnvägsplanen. I järnvägsplanen är krön, slänthöjd etc för bullervallen angivet 
och mindre avvikelser kan göras från planen om ändringen inte medför mer än 
marginell ytterligare påverkan på omgivningen. 
 
Utifrån detaljplanens sektionsskisser på bullerskyddet, har Trafikverket gjort 
bedömningen att det troligen inte är att betrakta som oväsentliga avvikelser. En 
ändringsplan skulle i så fall behöva göras vilket är en formell process som tar 
tid och resurser i anspråk och inget som Trafikverket i detta läge anser vara 
befogat. Det finns även en risk att en ändringsplan kan medföra konsekvenser 
för dubbelspårsutbyggnadens tidplan. Trafikverket anser därmed att 
kommunen ska utgå från den utformning på bullervallen som byggs inom 
dubbelspårsprojektet Ängelholm-Maria. 
 
På den övriga sträckan, söder om bullervallen, har Trafikverket inga direkta 
synpunkter kring val av utformning. Men Trafikverket har i tidigare dialog 
påtalat att stödmurens fundament bedöms påverka järnvägens uppbyggnad 
negativt. Om denna typ av åtgärd är aktuell i närheten av järnvägen så måste 
kommunen genomföra en teknisk utredning som säkerställer att så inte blir 
fallet samt att samtliga krav som gäller vid byggnation och åtgärder i närheten 
av järnväg uppfylls. Det ska även säkerställas att ingen kan klättra upp på 
stödmuren och riskera att beträda spårområdet. Någon form av stängsel bör 
därmed finnas på krönet, alternativt att vallen placeras minst två meter 
nedanför stödmuren. Om vallens höjd justeras så måste en ny beräkning göras 
för att säkerställa att bullerriktvärdena innehålls. 
 
Gång- och cykelbro 
Kommunen föreslår en gång- och cykelbron över Västkustbanan. Trafikverket 
anser att det behöver göras en teknisk utredning för att utreda om den önskade 
placeringen är möjlig och vilka eventuella anpassningar som kan behövas i 
järnvägsanläggningen. Kommunen måste genomföra och bekosta en sådan 
teknisk utredning, och Trafikverket behöver bevaka den. Trafikverket och 
kommunen behöver teckna ett avtal för Trafikverkets bevakning av 
utredningen, då den ska bekostas av kommunen. Om kommunen efter 
utredning vill genomföra åtgärden måste Trafikverket och kommunen teckna 
ett nytt avtal som reglerar ansvar för genomförande och finansiering samt 
ansvar för ägande samt drift- och underhåll. Detta avtal ska tecknas innan 
detaljplanen förs till antagande. För ett genomförande av en gång- och 
cykelbro över järnvägen ska Trafikverket ansvara för projektering, framtagande 
av bygghandling, genomförande/byggnation etc. Kommunen ska finansiera 
åtgärden i sin helhet. 
 
Riskutredning 
Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på 
Trafikverkets järnvägar. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella 
skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal planering 
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normalt sett inte ska placeras på Trafikverkets fastighet eller inom vägområdet. 
Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 
 
Trafikutredning 
Planområdet kommer att medföra en ökad trafikalstring och en trafikutredning 
är genomförd. Den konstaterar att planområdets genererade trafik inte kräver 
några svängfält på primärvägen eller på sekundärvägen. Trafikverket gör 
bedömningen att detta antagande är rimligt. För åtgärder som påverkar statlig 
infrastruktur och som föranleds av kommunal exploatering ska bekostas av 
kommunen/exploatören. 
 
Buller- och vibrationsutredning 
En bullerutredning är genomförd. För bostäderna närmst väg 1785 bedöms att 
de inte klarar riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller. Det förutsätts att 
kommunen följer bullerutredningens slutsatser genom att anpassa dessa 
bostäder i enlighet med 4§ förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. De nödvändiga åtgärder som kan krävas ska bekostas av 
kommunen och/eller exploatören. Det förutsätts att samtliga åtgärder som 
föreslås i buller- och vibrationsutredningarna beaktas, tex uteplatser vända från 
järnvägen samt att där det är aktuellt att hälften av bostadsrummen vänds mot 
ljuddämpad sida mm. 
 
Anslutning till statlig väg 
Detaljplanen innehåller en anslutning till statlig väg 1785. I 
detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningens placering samt 
val av korsningstyp. Detaljplanen ska ta höjd för att anslutningen ska utformas 
som korsningstyp B, för dimensionering typfordon Lps, samt att den statliga 
gång-och cykelvägen längs med väg 1785 justeras så att ett fordon kan 
magasineras mellan gc-väg och väg 1785. Anslutningen ska utformas enligt vid 
tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). 
Då anslutningen kräver åtgärder som påverkar den statliga anläggningen ska ett 
avtal tecknas innan detaljplanen förs till antagande. Samtliga kostnader gällande 
anslutningen ska finansieras av kommunen. 
 
Plantekniska synpunkter 
Trafikverket anser att marken i norra delen av planområdet som benämns som 
SKYDD i detaljplanen ska planläggas som T-järnvägstrafik, så att detaljplanen 
följer järnvägsplanen och att inga missförstånd kan uppstå kring äganderätt och 
allmän platsmark. 
 
Observera att fler synpunkter kan komma i granskningsskedet. 
 
Kommentar: I samrådsförslaget redovisad gång- och cykelbro över järnvägen är inte längre 
aktuell och därför borttagen från plankartan. Planbeskrivningen kompletteras med ovan 
information om anslutning till statlig väg. 
 
Detaljplanen justeras så att det enligt järnvägsplanen redovisade bullerskyddet planläggs som 
T-järnvägstrafik. Längs övrig del av planområdet mot järnvägen redovisas ett 5 meter högt 
bullerskydd. I denna del placeras vallen minst två meter nedanför muren så att spårområdet 
inte kan beträdas. Mellan fastighetsgräns mot järnvägen och föreslagen bullerskyddsmur 
föreskrivs en fyra meter bred skötselväg. Järnvägsteknisk utredning har tagits fram för 
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bullerskyddet. För åtgärder som påverkar statlig infrastruktur och som föranleds av 
kommunal exploatering kommer bekostas av kommunen/exploatören. 
 
 
Lantmäteriet, 2020-04-14 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
PLANKARTANS BESTÄMMELSER 
GATA och GATA1 – vad är skillnaden på dessa? Framgår ej i legenden i 
plankartan vad GATA1 innebär. 
Vy – egenskapsbestämmelse för allmän plats? Bestämmelsen saknas i 
plankartans legend. 
BCDS – en sådan här kombination av enskilda och allmänna användningar av 
kvartersmark kan innebära svårigheter vid genomförandet av planen. Detta 
beror på att kommunen har en rättighet eller skyldighet att lösa in mark som 
ska användas för annat än enskilt bebyggande. 
På Boverkets hemsida anges: Kommunen får lösa in mark som enligt en 
detaljplan ska användas för annat än enskilt bebyggande, det vill säga för 
allmänt ändamål, om det inte ändå kan anses säkerställt att marken kan 
användas för det avsedda ändamålet. Rätten att lösa in sådan mark upphör 
dock att gälla om ett icke offentligt organ har fått bygglov för en åtgärd på 
kvartersmark för allmänt ändamål. Till skillnad mot lösenrätten för allmänna 
platser ställs det alltså i detta fall som villkor att tillgång till marken ska vara 
nödvändig för att planen ska kunna genomföras. Det betyder att om marken 
redan ägs av den som ska vara huvudman för den allmänna verksamheten har 
kommunen inte någon lösenrätt. Rätten till inlösen gäller såväl under som efter 
genomförandetiden. 
Bro2 – enligt Boverkets allmänna råd bör markreservat för bro betecknas t, 
gång och cykel x. Bro är alltså ingen vedertagen beteckning i detta 
sammanhang och bör kunna bytas ut mot indexerad t eller x. Alternativt kan 
detaljplanen ges olika tillåtna användningar i olika plan, se nedan. 
 
På Boverkets hemsida anges: I vissa fall kan det finnas behov av att ange olika 
användningskategorier, det vill säga allmän plats, kvartersmark och 
vattenområde, för skilda plan i en detaljplan. Det kan till exempel handla om 
att kvartersmark behöver överlappa allmän plats eller vattenområde. Det är då 
möjligt att reglera så att olika användningar gäller i olika nivåer. 
 
För att särskilja olika användningskategorier från varandra i olika plan används 
parenteser. Den huvudsakliga användningen betecknas utan parentes och styr 
färgläggningen på plankartan. Sekundära användningar anges inom parentes. 
Egenskapsbestämmelser som hör till en sekundär användning bör på 
plankartan sättas inom samma parentes som användningen de hör till. I listan 
med planbestämmelser redovisas de separat inom parentes. 
Ett genomförande av en detaljplan med användningskategorier i skilda plan 
förutsätter dock tredimensionell fastighetsbildning. Vid genomförandet 
kommer den huvudsakliga användningen att vara en traditionell fastighet som 
urholkas av ett tredimensionellt utrymme som rymmer den sekundära 
användningen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
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Markreservat - i planbeskrivningen anges inte hur rättighet att använda 
markreservatet inom området T1 (bro2: markreservat för gc-vägbro) ska 
säkras? 
Ledningsrätt – Sydvattens ledning redovisas enligt planbeskrivningen som ett 
u-område utifrån ledningens faktiska läge. Det framgår inte om u-området 
ingår i den befintliga ledningsrätten eller om denna rättighet kommer behöva 
omprövas i lantmäteriförrättning för att anpassas till planförslaget samt 
ledningens verkliga läge. 
Illustration – bra karta som visualiserar de fastighetsrättsliga konsekvenserna i 
planbeskrivningen. 
 
Marköverföring allmän plats – allmän plats ska överföras till kommunala 
fastigheter enligt planbeskrivningen, och ni anger att någon inlösen eller 
ersättning för sådan inte bedöms uppkomma. Marken som omfattas av 
planförslaget är dock privatägd vilket då verkar lite motsägelsefullt – det låter 
som att markägaren ska avstå mark till kommunen utan ersättning. Ska 
kommunen ingå avtal om fastighetsreglering med markägaren/exploatören? 
Detta skulle i sådant fall kunna ingå i exploateringsavtalet. Bestämmelse om att 
överlåtelse av mark för allmän plats ska ske utan ersättning kan inte tas med i 
exploateringsavtal. 
Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att 
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren, men att ersättning 
då kommer att utgå. 
 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER RELATERADE TILL TOMT ELLER 
FASTIGHET 
I planförslaget har egenskapsbestämmelser om exploateringsgrad relaterats till 
begreppet tomt. Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL 
är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för 
en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till 
byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett 
ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon 
betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett 
fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och 
ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är 
ett fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara 
svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. 
Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i planbestämmelser. Se gärna en 
film från Boverket ang. begreppen tomt och fastighet. 
 
Kommentar: Åtskillnaden GATA 1 / GATA görs med bakgrund av att 
planbestämmelse p1 relaterar till GATA 1. ”vy” härstammar från grundkartans beteckning 
vy för vattenyta. Planbestämmelse BCDS justeras så att S blir självständigt. U-område för 
ledning utmed Kullavägen täcker in behov för såväl befintlig ledningsrätt som behov för 
ledningens faktiska läge. Överenskommelse om inlösen av allmän platsmark kommer att 
regleras i exploateringsavtal enligt kommunens antagna riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal. Skrivningen angående inlösen av allmän plats förtydligas Någon bro 
är inte längre aktuell och planläggs därför inte. Information om tomt/fastighet noteras. 
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KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
Region Skåne, 2020-04-20 
Region Skåne har mottagit ovanstående samrådshandling för synpunkter.  
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utveckla en ny 
stadsdel. Planförslaget bedöms kunna rymma upp till cirka 600-700 bostäder 
med tillhörande park- och rekreationsytor samt förskola och vård-/ 
äldreboende. Kompletterande mindre service ryms även inom delar av 
kvartersmarken genom markanvändning c-centrum. 
Med hänsyn till planområdets relativt sett stora omfattning handläggs 
detaljplanen med utökat förfarande. 
 
Region Skånes synpunkter 
I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det öppna Skåne 2030, 
framhävs markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande, 
särskilt avseende jordbruksmark, som en stor miljöutmaning för Skåne. Skåne 
har mycket högvärdig jordbruksmark som är viktig för livsmedelsförsörjningen 
och som skapar Skånes karaktäristiska landskap.  
Region Skåne önskar att Ängelholms kommun tydligare fört ett resonemang 
om de konsekvenser som planförslaget medför då mer än 20 hektar 
jordbruksmark tas i anspråk.  
Inom planområdet föreslås en ny gång- och cykelbro som förbinder området 
över järnvägen till skogen, havet och en planerad golfbana väster om 
järnvägen, vilket enligt Region Skåne är positivt för boende och turister. Det är 
dock viktigt att dialog förs med Trafikverket så att föreslagen bro inte påverkar 
järnvägens robusthet. Eventuellt behöver samplanering ske redan nu i samband 
med utbyggnaden av Västkustbanan. 
Kattegattsleden tangerar planområdets södra gräns, längs med Kullavägen. Det 
är viktigt att planområdets två utfarter ut mot Kullavägen inte påverkar 
Kattegattsledens attraktivitet. Trafikutredningen tar inte hänsyn till detta, vilket 
den bör göra enligt Region Skåne. Däremot bidrar planförslaget till att fler 
målpunkter tillförs längs med Kattegattsleden, vilket är positivt.  
Vidare anser Region Skåne att det är positivt att det i och till planområdet finns 
goda förutsättningar för attraktiv kollektivtrafik.   
I handläggningen av detta ärende har enheterna regional planering och 
transport och infrastruktur för avdelningen regional utveckling, 
Regionfastigheter, primärvården och Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med 
stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-
12-05 § 9. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras avseende jordbruksmarksfrågan. Tidigare 
föreslagen gc-bro över järnvägen är inte längre aktuell att genomföra. Utformning vid 
korsningen med Kattegattleden har stämts av med Trafikverket som inte har någon erinran 
avseende frågan.  
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-03-24 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på planförslaget. 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att 
bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). 
Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och 
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avloppverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Krav på brandposter 
följer nedan: 
• För friliggande villor eller flerfamiljshus lägre än 4 våningar, radhus och 
kedjehus ska avstånd mellan brandposter understiga 1000 meter och lägsta 
flöde inte understiga 16,7 l/s. 
• För annan bebyggelse ska avstånd mellan brandposter understiga 150 meter. 
Avstånd mellan uppställningsplats för räddningsfordon och brandpost ska 
understiga 75 m. Lägsta flöde ska vara 20 l/s.  
Detta ska framgå i planbeskrivningen. Om avsteg ska göras från VAV P83 och 
VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
 
Information inför byggprocessen 
Åtkomlighet 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas för varje byggnad 
inom området. Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entré får inte 
överstiga 50 meter.  
Utrymning 
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (≤11 meter) 
Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning får inte 
avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke och marken överstiga 11 
meter. Uppställningsytan ska vara minst 3 meter lång och 2,5 meter bred, 
placerad 1–1,5 meter ut från ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska 
kunna nås med stegen. Uppställningsytan bör vara hårdgjord (asfalt, grus, 
gräsarmering) men gräsmatta kan accepteras om det bedöms att denna har 
tillräcklig bärighet för att klara stegen samt vikten från två personer (totalt 
minst 250 kg). 
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (>11 meter, ≤23 meter) 
Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon får inte 
avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke överstiga 23 meter och 
åtkomlighet för räddningstjänstens höjdfordon måste säkerställas via det 
normala vägnätet eller via särskilda räddningsvägar.   
Utformning av räddningsväg  
En räddningsväg ska uppfylla följande krav:  

• Minst 3 meter körbanebredd  
• Minst 4 meter fri höjd  
• Maximalt 8 % lutning i längsriktning  
• Maximalt 2 % tvärfall  
• Minst 50 meter vertikalradie 
• Minst 7 meter innerradie i kurvor samt tillräcklig breddökning och 

hindersfritt sidoområde före, genom och efter kurvan att typfordon 
enligt bild nedan kan framföras.  

• Bärigheten bör motsvara gatunätets bärighet.  
 

Uppställningsplats höjdfordon 
En uppställningsplats för räddningstjänstens fordon ska uppfylla följande krav 
som återfinns i byggreglerna:  

• Minst 5 meter bred och 12 meter lång  
• Maximalt 8,5 % lutning i någon riktning  
• Bärigheten bör motsvara gatunätets bärighet.  
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• Vara placerad utanför de balkonger eller fönster som ska kunna nås 
med höjdfordon.  

• Vara placerad maximalt 9 meter från husvägg eller balkongkant. 
Avståndet mäts från fasaden (vid fönsterutrymning) eller 
balkongkanten till kanten på uppställningsplatsen.  

Räddningstjänsten har följande tillägg:  
• Uppställningsplatsen bör inte placeras närmre än 2 meter från 

byggnadens fasad/balkongkant för att skapa arbetsyta kring fordonet 
och tillgänglighet lägre ner i byggnaden.  

• Ett avstånd på 6–-9 meter från kant på uppställningsplats till 
fasad/balkongkant ger bäst förutsättningar för ett snabbt och säkert 
ingripande.  

Avsteg från ovanstående utformning ska ske i samråd med räddningstjänsten. 
För förtydligande av ovanstående hänvisar räddningstjänsten till dokumentet 
Råd och anvisningar för utrymning med hjälp av räddningstjänsten som går att 
finna på rsnv.se  
Övriga upplysningar 
De flesta bostadsbränderna börjar på spisen. Räddningstjänsten 
rekommenderar att spisvakt och nätanslutna brandvarnare installeras vid 
nyproduktion av bostäder. 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras enligt yttrandet. 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2020-04-27 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. 
Dock vill NSR förtydliga följande: 
• Där miljörummen ska placeras ska det finnas en stopp-plats för 
renhållningsfordonet. Detta för att säkerställa att hämtning av avfall kan ske 
säkert.   
• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så 
att backning förekommer.  
• Om underjordiska behållare ska användas är det viktigt att kontakta NSR så 
placeringen blir korrekt och tömning av behållarna kan ske.   
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa 
det viktigaste i gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun. 
… 
Bilaga 2 
Vid placering av ett avfallsutrymme måste man ha med aspekter som t.ex. 
närhet till bostäder, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö i enlighet med 
gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun 
 
Följande gäller för vägar där avfallstömmande fordon ska ta sig fram 
• Hårdgjord körbana dimensionerad för en totalvikt på minst 26 ton. 
• Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer. 
• Mötesfri väg utan parkerade bilar ska vara minst 3,5 meter bred. 
• Återvändsgata ska förses med vändplan med diameter av minst 18 meter. 
• Framkomligheten och sikten ska vara god – växtlighet är ett vanligt 
problem. Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,6 meter. 
 
Följande gäller platsen där avfallstömmande fordon stannar för tömning 
• Vägbredden ska vara minst 4,6 meter bred och 15 meter lång. 
• Backning får inte förekomma annat än vid backvändning (t-vändning). 
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• Placera alltid avfallsutrymme så nära farbar allmän väg som möjligt (dock 
maximalt 50 meter bort). Lång dragväg medför merkostnader. 
• Avfallsutrymme ska placeras i markplan. 
• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering.  
 
Följande gäller platser där tänkbar lösning är avfallsbehållare som kräver 
kranfordon för tömning 
• Kranen får inte sträcka över gång- eller cykelbana 
• Avstånd mellan avfallsfordon och behållare får vara maximalt 5 meter 
• Kranfordon får inte tömma trafikfarligt, till exempel vid en utfart eller 
korsning 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om att avfallsutrymmet inte 
ska placeras så att backning förekommer. Synpunkterna noteras i övrigt. 

LEDNINGSÄGARE 
Bjäre Kraft, 2020-04-15 
Bjäre Kraft Bredband har optofiberkabel i anslutning till området. Bjäre Kraft 
Bredband har även optofiberkabel i U-området parallellt med Kullavägen 
varför stor försiktighet skall iakttas vid arbete i området. Vi vill även göra er 
uppmärksam på att Bjäre Kraft Bredband har möjlighet att tillhandahålla en 
öppen fiberinfrastruktur för bredband, TV och telefoni inom området. För 
övrigt finns inget att erinra mot planförslaget. 
Kommentar: Synpunkterna noteras 
 
Öresundskraft AB, 2020-04-14 
Elnät 
Ingen erinran mot förslaget 
Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Det finns goda förutsättningar att erbjuda fjärrvärme i det aktuella området. 
Planområdet kan anslutas till fjärrvärme. Planbeskrivningen anger att 
stadsdelen Kulltorp, väster om planområdet, är anslutet till fjärrvärmenätet. 
Stadsdelen Kulltorp ligger dock nordost om planområdet. 
Kommentar: Synpunkterna noteras 

 
Tele 2 AB, 2020-03-23 
Tele2 har inget att erinra mot rubricerat förslag till detaljplan. Vi vill dock 
informera om att vi har kanalisation med optokabel som ligger förlagd längs 
norra sidan av Kullavägen. Viktigt att entreprenören begär fysisk utsättning av 
befintliga ledningar om något arbete skall utföras längs Kullavägens norra sida. 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
Norra Skånes Hyresgästförening, 2020-04-03 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne har granskat rubricerande detaljplan. Ser 
positivt på att det byggs om det blir blandad bebyggelse. För övrigt har ej något 
att erinra. 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
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PostNord, 2020-04-07 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Två fastighetsägare till Gråsparven 1, 2020-04-04 
Vi bor i anslutning till det nya området Kärra 1:2 och vi har vissa synpunkter 
på detta. Vi har valt att bo som vi gör pga att vi värdesätter det privata och vill 
absolut inte ha några höga hus, typ 2 våningar, närmast vår fastighet samt att 
det grönområdet som ligger mellan vår fastighet och det nya området ser 
väldigt smalt ut på förslaget ni skickat ut. Vi hoppas att ni respekterar detta och 
återkommer med förslag/lösning på detta. 
Kommentar: Grönområdet har breddats jämfört med samrådsförslaget och bebyggelsen 
närmast regleras till friliggande en- och tvåbostadshus. 
 
Två fastighetsägare till Videsparven 4, 2020-04-16 
Vi skriver till er med anledning av planerna att bygga ett nytt område i direkt 
anslutning till Kulltorpsområdet. I samband med att det nya området byggs är 
vi intresserade av att ta över hälften av tomtremsan mellan vår fastighet och 
grannfastigheten Halmgatan 5.  
Vi vet att det tidigare upprättats ett nyttjandeavtal mellan Ängelholms kommun 
och de som tidigare ägde vår fastighet. Vi har också fått veta att det inte är 
tänkt att bli någon cykel- och gångväg mellan våra fastigheter eftersom denna 
anses för smal. Med anledning av detta skulle vi önska ta över ägandeskapet av 
halva denna tomtremsa. Hur ställer ni er till detta? 
Kommentar: Det aktuella området planläggs för bostadsändamål med så kallad prickmark 
(byggnad får ej uppföras) för att möjliggöra en fastighetsreglering. Videsparven 4 står vid ett 
genomförande för förrättnings- och markkostnader. 
 
Fastighetsägare till Sandåkra 9:4, 2020-04-19 
Vi har några frågor angående bygget som planeras . 
Jag var på mötet i Catenaarena då ni talade om vad som var på gång. Ni ville ha 
in positiva och negativa funderingar i små grupper om jag mins rätt. Det 
senaste planerade mötet blev inställt pga oron av covid-19. Så nu får man 
skriva så gott det går istället. På första mötet så frågade jag hur det högre 
byggnaderna skulle placeras då fick jag ett svar att det skulle placeras vid väg? 
Nu ser vi att två av de högre husen kommer i anslutning till oss. Vilket vi inte 
tycker är optimalt. Sedan är det svårt att avgöra hur det kommer att på verka 
oss om man försöker kolla 3D kartan. Så det är synpunkt som är negativt från 
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oss. Det kommer att öka insyns till 100% dels minska solen ljus. Och detta är 
egentligen det ända vi är emot. Vi tycker i det stora hela kommer att bli ok om 
nu detta kommer att ske. För vi kommer att slippa jordstormar som är ett stort 
problem nu när det inte odlas på fältet. För det kommer att bli mindre blåsigt 
när där ligger ett bostadsområde framför och täcker oss. Sedan vad vi tycks ser 
så kommer det att vara ett mellan rum så man kan sköta sin växlighet på andra 
sidan vår tomt gräns vilket är bra. Där är många saker som är bra mindre som 
är dåliga men nu har ni fått in Synpukter. 
Kommentar: För att minimera risk för störande ljus från fordon i planområdet införs en 
bestämmelse om att bländningsskydd skall uppföras i planområdets gräns mot Sandåkra 
9:4. Jämfört med samrådsförslaget redovisas nu mer prickmark (marken får inte förses med 
byggnad) i de delar av planområdet som gränsar till Sandåkra 9:4. I planbeskrivningen 
finns sektionsritning/illustration (sektion p 16-17) som redovisar området i anslutning till 
Sandåkra 9:4. För att minska det intryck padelhall kan ge av en stor monoton fasadyta 
mot befintlig bostad öster om padelhallen anges att fasad på padelhallen skall beklädas med 
vegetation. 

 
Boende på Lantmannagatan 62 (Trädlärkan 1), 2020-04-20 
Synpunkter:  
Det är märkligt att en detaljplan framforceras på detta sätt för ett helt nytt 
bostadsområde, då området Fridhems etapp 1 precis påbörjats och ett stort 
antal bostäder kommer att finnas tillgängligt. Och på vilket sätt kopplar man 
ihop det nya bostadsområdet Kärra 1:2 med önskemål från Ängelholmarna att 
de därför också vill ha en golfbana? Är det ännu en gång samma 
undanglidande, och ännu en undanskymd process och med en egen strategi av 
politiket som lättat från marken som det politiska styret av Ängelholmshems 
ABs ledning (inklusive tjänstemän inom bolaget), att man för diskussioner i 
slutna politiska rum med dolda agendor av politiker (gäller även från 
golfbaneärendet från start till slut, med ledande politiker involverade). Vad 
denna bråska. Vill man ha en golfbana kan man ta över golfbanan i Munka 
Ljungby och vidareutveckla den.  
Inom området för planerad bostadsbebyggelse finns idag ett fåtal sånglärkor 
och tofsvipor som häckar på fälten (inom planbeskrivningen). 
 
http://vvww.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoldimat/ettrilstodlin g 
landskap /mangfaldpaslatt n / faglariodling landskapetlarkvitter / sanglar 
ka.4.510b667f12d3729f91d80008152.html  
Beståndstrend i Sverige för sånglärka  
Arten är rödlistad.  
X=år och Y=relativt tal där 1998 är 1. 
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Dessutom: att en ny miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig att utföras i det 
tilltänkta golfbaneområdet, då den rödlistade nattskärran har återkommit och 
häckar i området. Jag både sett och hört den tillsammans med vänner, vid mina 
kvällspromenader under de senaste somrarna.  
Jag utgår ifrån att kommunen via skattebetalarna inte kommer att bida med 
vattenförsörjning, eller på annat sätt bidra ekonomiskt till enskild näringsidkare 
(golfbanan). Det strider mot kommunallagen.  
Till sist, frustrationen växer, jag har inget förtroende eller tillit Ängelholms 
politiker, då de ständigt visar att de varken är mogna eller förstår innebörden 
av sin uppgift genom politiken värna alla medborgares bästa. Att man inte 
heller förstår innebörden av att värna och förvalta den unika natur som finns i 
kommunen även till kommande generationer. Ekonomin (helst snabba pengar) 
är som vanligt överordnat naturvärdena även om det finns märkta 
skyddsområden och biotoper/arter. 
Riksintresse för: 
- friluftsliv enligt MB 3 kap 6 § 
- rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2 § 
- högexploaterad kust 4 kap 4 § 
 
Man tutar och kör på, allt i ekonomismens ära, och i hopp att medborgarna 
snart ska glömma, t.ex. Pyttebron eller golfbaneprojektet i Vegeholmsskogen 
(Sibirien), som nu poppar upp igen. I golfbaneprojektet finns det ingen 
vattendom och hur tänker man lösa det. 
 
Kommentar: aspekter kopplade till eventuellt byggande av golfbana väster om järnvägen 
behandlas inte inom ramarna för detta detaljplanearbete. Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-
02 § 117 att meddela positivt planbesked och uppdrog samtidigt åt planenheten att pröva 
planläggning av nu aktuellt område. Det är många arter som inte är omnämnda i en NVI 
även om de är observerade där. Arter och fynd som har betydelse för områdets klassificering 
ska dock vara med. När det gäller sånglärka och tofsvipa finns det 8 respektive 11 fynda av 
dessa inrapporterade till artportalen de senaste 20 åren, vilket inte är mycket. Av sånglärka 
finns det en uppgift från häckningstid, 6 juli 2013 och en uppgift som kan vara under 
häckningstid eller flyttande fågel 21 april 2019. Av tofsvipa finns inga uppenbara fynd som 
tyder på häckning. De få rapporterade fynden i sig tillsammans med att det saknas uppgifter 
om häckning tyder på att området inte utgör någon årlig häckningsplats för dessa arter. Det 
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finns dock inte heller något som utesluter att någon av arterna kan ha häckat i området vid 
något tillfälle. 

 

Boende på Allmogegatan 12 A (Snösparven 1), 2020-04-20 

2018 gav kommunstyrelsen positivt planbesked för 350-400 bostäder på 
Kärra1:2. Hur kan det ändras till 600-700 bostäder på samma område 2020? 

Hur stort är behovet av bostäder i Ängelholm inom närmsta framtiden, då inte 
redan planerade områden är påbörjade? Är det relevant att bygga på god 
jordbruksmark när Sverige är i behov av att bli mer självförsörjande? 

Ett bostadsområde som skall delas upp på flera olika byggentreprenörer, under 
hur lång tid blir det en byggarbetsplats med allt vad det innebär såsom buller 
(ofta 7 dagar/vecka) jord och sandflykt. Vid eventuell markhöjning under 
byggtiden kan det blir det ännu större påverkan av jord och sandflykt på 
Kulltorpsområdet då det oftast blåser från S, SW, W.  

Kostnaderna för vägar och utemiljöer beräknas till 700 000/år, kostnader som 
blir även om inte området byggs klart (se Fridhem). 

Nuvarande infart till staden kan förknippas med det som i projektet kallas 
”Trädgårdsstaden” men med 10-16 meter höga hus förändras hela silhuetten. 
Är visionen en storstad? 

Som boende på Kulltorpsområdet sedan lång tid tillbaka (22år) anser vi att 
naturbilden, vyerna mot skog, natur och djurliv förstörs. Den typ av hus som 
planeras passar inte in i landskapsbilden. Bostadsområdet Kulltorp har 330 
lägenheter på ungefär lika stort område som den nya planerade stadsdelen med 
600-700 bostäder, hur kommer områdets trygghet att påverkas med så stor 
befolkningsmängd. 

Området är tänkt för boende som kommer att nyttja både kollektivtrafik och 
egen bil. Idag är bilen en nödvändighet för arbetspendling och tyvärr även till 
människans bekvämlighet. Med planerat antal bostäder och dess fordon tror vi 
inte att utfarten mot Kullavägen kan vara tillräcklig. Om den sekundära 
utfarten mot nordost öppnas för att underlätta för boende i den västra delen så 
betyder det extra trafik som kan påverka trafiksituationen på Kulltorpsvägen. 
Trafiken på Kulltorpsvägen skall ta boendetrafik, trafik till BMXbanan, till 
skjutbanan, till stranden och skogen och även till golfbanans infart på 
Sibirienvägen.(Golfbanan som är ett samverkansprojekt med den nya 
stadsdelen) Trafiksituationen på Kulltorpsvägen är idag inte bra. Vägens bredd 
är inte tillräcklig för mötande trafik och tillåten parkering längs norra sidan. I 
dagsläget används gräskanten på södra sidan som körbana. Västersjögatan och 
Tivoligatan kommer också att påverkas då skola och butik finns där. 

Enligt info på mötet i Nov. 2019 skall en bro byggas över järnvägen med gång 
och cykelväg ner till havet. Vem står för kostnaden för bron över järnvägen 
med gång och cykelväg? Är det exploatören som betalar till golfbanans västra 
gräns och kommunen ner till havet? Det kan bli stora kostnader för 
kommunen då det idag inte är möjligt att för handikappade, cykel eller 
barnvagn att genom skogen ta sig till havet från golfbanans västra gräns. Det 
finns idag en bra gång och cykelväg ca 500 meter norr om området längs hela 
Sibirienvägen ner till havet. 
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Mätningar av dagvattnet har gjorts under 2019. Mätresultatet som redovisas är 
för April en månad då det inte kom någon mätbar nederbörd mellan 1/4-28/4. 
Endast duggregn 24/4. Nederbörden under Mars var 102 mm och Maj 30 mm. 
Nederbörden i okt. 2017 var 140 mm och i Nov. 92 mm. Marken hösten 2017 
var så vattensjuk så skördemaskinerna (majs) fastnade och fick grävas loss. 
Mätningarna visar på stora variationer för grundvattnet. 
Nederbördsmätningarna är gjorda på södra Kulltorp, gränsande till Kärra 1:2. 

Kommentar: Vid tidpunkten för planbeskedet hade mer detaljerade skisser inte gjorts ännu. 
När mer detaljerade skisser tagits fram kan man konstatera att fler bostäder ryms. Att fler 
bostäder ryms bedöms som positivt ur markresurssynpunkt. Planbeskrivningen har 
kompletterats avseende behovet av att ta jordbruksmark i anspråk för föreslagen bebyggelse. 
Eventuella klagomål under byggtiden (damm, buller etc) hanteras av kommunens bygg- eller 
miljöenhet. Detaljplanen reglerar inte utbyggnadstakten av området. Visionen med området 
framgår av planhandlingar med illustrationer. Konsekvenser för naturbilden, 
landskapsbilden, vyer, natur och djurliv framgår av planhandlingarna med illustrationer och 
planeringsunderlag. Tryggheten i området bedöms inte påverkas av den planerade 
befolkningsmängden i området. Upprättad trafikutredning visar att den föreslagna 
anslutningen till Kullavägen är tillräcklig och någon sekundär tillfart i nordost inte behövs. 
Någon nämnvärd påverkan på Kulltorpsvägen, Västersjögatan eller Tivoligatan bedöms 
därmed inte heller ske. Tidigare föreslagen gc-bro över järnvägen är inte längre aktuell att 
genomföra. Kompletterande mätningar av grundvattennivåer har utförts och redovisas i bland 
annat hydrogeologisk utredning.  

 
Gemensamt yttrande från fastighetsägare till Lappsparven 1, 2, 3, 4, Videsparven 1, 
2, 3, 4, Gråsparven 1, 2020-04-20 
 
1. Dagvattenhantering 
Risk för översvämning 
I Dagvattenutredning 2020-01-13 beskrivs fyra alternativ till dagvattenhantering för kvarter 
G och I som gränsar till befintlig bebyggelse. De fyra alternativen påverkar alla närliggande 
fastigheter på olika sätt: 
 
Alternativ 1 och 3 beskriver höjning av marknivåer. Fastigheterna på Kulltorp ligger på en 
låg marknivå och en höjning av marknivån i delen mot Kulltorp kommer bidra till en ökad 
risk för översvämning på närliggande fastigheter. 
 
Alternativ 2 beskriver att dagvattnet leds bort från kvarter G för att pumpas till 
fördröjningsdamm A vilket medför en risk för grundvattensänkning. Hänvisar till 
synpunkter som rör Eventuella grundvattensänkningar, se punkt 2 nedan. 
 
Alternativ 4 med förslag att ansluta till dagvattenledning i Västersjögatan som är konstaterat 
begränsad bör inte vara ett alternativ då som det beskrivs i punkt 3.8 i 
Dagvattenutredningen är dimensionerat för regn med 2 års återkomsttid. Den 10 augusti 
2019 kom ett skyfall under kort tid som befintliga dagvattenbrunnar utanför fastigheten 
Lappsparven 4 inte kunde hantera vilket gjorde att vattennivån steg och en risk för 
översvämning förelåg. Foton finns. 
 
Samverkan med golfbanan 
Det beskrivs i Planansökan/Projektbeskrivningen att det är tänkt att den nya stadsdelen ska 
samverka med golfbanan dels gällande dagvatten. Då inte golfbanan fått tillstånd för 
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vattenverksamhet tidigare så är det rimligt att anta att de vill ta vatten från den nya 
stadsdelen. Det är mycket varierande grundvattennivåer på Kärra 1:2 och den tiden på året 
då det är brist på vatten behöver golfbanan det som mest. Hur mycket kommer det påverka 
stadsdelen och befintlig bebyggelse om de pumpar grundvatten för att bevattna golfbanan 
under torkperioder? 
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2. Eventuella grundvattensänkningar 

I planbeskrivningen sid. 10 Till granskningen av detaljplanen ska en 
hydrogeologisk utredning tas fram som ska beskriva hur stor påverkan som 
kan förväntas på grundvattennivåerna i omgivningen med anledning av 
planförslaget. Detta för att säkerställa att det inte finns risk för sättningar för 
omkringliggande fastigheter. 

Risk för erosion 

De gjorda översiktliga undersökningarna som presenteras i Planeringsunderlag 
geoteknik och miljögeoteknik 2019-06-12 tar inte hänsyn till omkringliggande 
fastigheter utan endast förhållanden på Kärra 1:2. Det krävs således ytterligare 
hydrogeologisk utredning som tydligt redovisar för hur omkringliggande 
fastigheter påverkas. 

Rörspetsbrunnar 

En ev. grundvattensänkning kan komma att påverka närliggande fastigheter 
negativt då befintliga rörspetsbrunnar, som flertalet närliggande fastigheter har, 
är helt beroende av en oförändrad grundvattennivå. 

Förslag punkt 1 och 2: 

Påverkan av en ev. grundvattensänkning och risken för översvämning kan 
motverkas genom ett naturområde med fördröjningsdike mellan befintlig 
bebyggelse och planområde för ny stadsdel liknande området som finns i 
detaljplanen för Ängelholm 3:2 och 3:5. Se bild 1 och 2. 

3. Estetisk tilltalande utformning av bebyggelse 

När man kommer till Ängelholm längs Kullavägen så är siktlinjen och staden 
omgiven av natur. Som exploatören beskriver den nya stadsdelen Kärra 1:2 i 
projektbeskrivningen ska den ta hänsyn till Ängelholm ”trädgårdsstaden”. 
Bebyggelsen i befintliga södra Ängelholm är låg och består idag av 1–1,5 plans 
villor och två -våningshus. Att bygga en ny stadsdel som tydligt frångår 
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utformningen av bebyggelsen i hela södra Ängelholm och som gränsar till 
naturområden med rikt djurliv tar inte hänsyn till en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse och ändrar södra Ängelholms stadsbild drastiskt. 

Förslag punkt 3: 

Sänk max. nockhöjd på planförslag så att det inte är högre än befintlig 
bebyggelse i södra Ängelholm. Förslagsvis max. nockhöjd 8m. Ta bort de 
byggnader som har max nockhöjd 10 och 16m. 

4. Hänsyn till närliggande bebyggelse – Naturaspekt och insyn 

Vi som valt att köpa fastigheter längst söderut på Kulltorp har till stor del gjort 
det för närheten till naturen. I det nya planförslaget har man inte tagit hänsyn 
till våra fastigheter utan istället valt att specifikt förtäta planförslaget precis i 
gränsen mot södra Kulltorp och i planerat område utanför. Om planen 
utformas enligt liggande förslag kommer det drastiskt förändra omgivningen 
för våra fastigheter med tanke på närhet och sikt mot natur samt ge insyn från 
de hus som planeras angränsa. I siktlinje från fastigheterna på Kulltorp 
kommer det endast finnas husbyggnader och inte längre någon natur alls. Idag 
går siktlinjen över jordbruksmark och slutar i naturområde/skogsbryn. 

Förslag punkt 4: 

1. Skjut planförslaget åt söder och planera in naturområde med dike utanför 
befintliga fastigheter. Se bild 1 och 2. 

2. Skjut planförslaget och lägg in enplanshus (max nockhöjd 2.8m) i gräns mot 
befintliga fastigheter, utanför föreslaget naturområde för siktlinje. 

Om, man trots alla aspekter väljer att gå vidare med byggnader över 8m 
nockhöjd, placera dessa i delen ytterst mot Kullavägen. 

5. Gemensamma aktivitetsområden 

Vi har valt att köpa fastigheter i ett lugnt villakvarter och många av oss har våra 
sovrum ut mot fältet och fönsterna öppna på sommaren. Med allmänna 
aktivitetsområde som t.ex grillplatser kommer också mycket buller och oljud 
speciellt på sommaren då dessa används varje dag, kväll och långt in på natten. 

Förslag punkt 5: 

Det är därför vårt önskemål att de gemensamma aktivitetsområde som t.ex 
grillplatser på Kärra 1:2 förläggs längre söderut bortom det utökade 
grönområde som vi har gett som förslag. Se bild 1. 

6. Allmänna synpunkter 

Idag finns det redan detaljplanerade områden i södra Ängelholm t.ex. Fridhem 
med planerad liknande bebyggelse som inte blir bebyggd. Det är därför 
realistiskt att tro att planerad stadsdel på Kärra 1:2 inte heller kommer 
bebyggas och risken ökar med rådande omvärldsaspekter och det ekonomiska 
läget som följer av Covid-19. I Översiktsplanen 2035 konstateras det att det 
planeras för fler bostäder än beräknat behov per år med redan tidigare 
detaljplanerade områden. Det bör således bli större utbud än efterfrågan på 
bostäder. Vi ifrågasätter därför behovet av att bygga så många nya bostäder i 
Ängelholm. 

Fastigheterna på Kulltorp kommer då påverkas; 
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1. Idag när marken inte odlas eller det ligger gräsmatta så är det mycket 
jordflykt som beroende på vindriktning går rakt in över Kulltorpsområdet och 
det måste man ta hänsyn till vid eventuell planering av hur marken ska skötas 
från det att en ev. detaljplan vinner laga kraft och under de år det sen tar att 
bebygga den. 

2. Det finns risk att Kärra 1:2 kommer kunna liknas vid ett byggområde i 
många år. Det kommer göra att fastigheterna på Kulltorp omfattas och kan 
liknas vid att ligga i ett byggområde under lika lång tid. Det påverkar både 
trivsel och priser på befintliga fastigheter. 

Förslag punkt 6: 

1. Gör en ordentlig utredning på det faktiska behovet av nya bostäder i 
Ängelholm. Ta i beaktning att det redan byggs på flera ställen. 

2. Minimera byggtiden så mycket som möjligt genom att effektivisera 
byggprocessen. 

3. Lägg in ett naturområde närmst Kulltorp för att till viss del stoppa 
jordflykten men också för att motverka de aspekter som gör att priser på 
fastigheterna och trivseln på Kulltorp bevaras. Se bild 1 och 2. 

Kommentar: Ett natur/parkområde föreslås närmast Kulltorp. Föreslagna ”aktivitetsytor”, 
såsom grillplatser, bedöms kunna placeras på andra platser än i detta parkstråk. Föreslagna 
höjder på bebyggelse inom planområdet syftar till att ge en variation och mångfald i 
stadsbilden och ett varierat utbud av bostäder. Avseende frågan om behov av att bygga 
bostäder i Ängelholm kan planenheten konstatera att Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-02 
§ 117 att meddela positivt planbesked och uppdrog samtidigt åt planenheten att pröva 
planläggning av nu aktuellt område. Det finns inte möjlighet att i detaljplanen reglera 
utbyggnadstakt. Eventuella klagomål under byggtiden (damm, buller etc) hanteras av 
kommunens bygg- eller miljöenhet. Planförslaget är inte beroende av bortledande av 
grundvatten för bevattning av eventuell golfbana. Någon dagvattenlösning som är beroende av 
pumpning eller anslutning till ledning i Västersjögatan är inte aktuell. Reviderad 
dagvattenutredning syftar till att säkerställa att befintlig bebyggelse inte riskerar att 
översvämmas på grund av den höjning av mark som föreslår i planförslaget. Kompletterande 
hydrogeologisk utredning har tagits fram som planeringsunderlag i planarbetet.  

 

Två fastighetsägare till Lappsparven 1, 2020-04-21 

Undertecknande ägare av fastigheten Lappsparven 1 i Ängelholms kommun 
som gränsar till den planerade nya stadsdelen, nuvarande Kärra 1:2, innehar 
sedan 22/ 4 1986 ett nyttjandeavtal med Ängelholms kommun.  

Avtalet gäller ett markområde mellan fastigheterna Lappsparven 1 och 
Videsparven 4 avseende nyttjanderätt med en ömsesidig uppsägningstid av tre 
månader.  

Ingendera av parterna har under perioden sedan avtalet slöts, valt att säga upp 
det. 

Båda fastigheterna har utfarter som gränsar till det aktuella markområdet och 
därför önskar vi fastighetsägare få fortsatt nyttjanderätt eller överta det aktuella 
området. 

Kommentar: Enligt gällande lagstiftning är det inte möjligt att skriva något förnyat 
nyttjanderättsavtal. Det aktuella området planläggs för bostadsändamål med så kallad 
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prickmark (byggnad får ej uppföras) för att möjliggöra en fastighetsreglering. Lappsparven 1 
står vid ett genomförande för förrättnings- och markkostnader. 

 
Boende på Pollengatan 49 (Berglärkan 1), 2020-04-21 

Boende på Kulltorp sedan 2007. Jag brukar normalt inte göra min röst hörd, i 
kommunala frågor, men då jag anser att det är fundamentalt fel, att anlägga ett 
bostadsområde, Kärra 1:2, så vill jag ändå göra det nu. Kulltorp ligger vid en 
unik miljö, massvis med olika djur och fåglar. Ingenting kommer att kunna 
bevaras med era byggplaner. Därför motsätter jag mig alla era byggplaner här. 

Kommentar: Planområdet är sedan tidigare redovisat som utbyggnadsområde i kommunens 
översiktsplan. Naturvärdesinventering har gjorts i ärendet. 

 
Boende på Allmogegatan 109, (Snösparven 1), 2020-04-21 

Februari Mars 2020 bjöds medborgare in till möte angående bebyggelse söder 
om Kulltorp. Det var en långsiktig planering sas det. PÅ mötet nämndes 
golfbanan i Vegeholms skogen. Efter mötet gick jag fram och frågade 
kommunens tjänsteman och konsulten hur och när banan fått vattendom. 
Ingen av dem visste något om att det inte fanns vattendom .Konsulten skulle 
ta reda på och återkomma. Uppgiften var för svår så jag fick inget svar. Efter 
ett par veckor skrev jag till honom att vi lägger ner.  

Jag kom att tänka på det första informationsmötet kring golfbanan hur 
kommunfullmäktiges ordföranden gjorde tummen upp till tre unga män. Jag 
minns att jag tänkte detta hade jag önskat att jag inte sett Jag tror på demokrati,  
öppna, sjysta ansvarstagande spelregler.  

Något förvånad blir jag när det kallas till Samråd 1/4 Detta forum som är ett 
av de få där vi medborgare kan få information ,ställa frågor, mötet ställdes in 
på grund av Corona viruset-det sköts inte upp utan samrådsprocessen skulle 
fortgå. Anmärkningsvärt. Varför denna hets vad gäller en långsiktig planering 
av bebyggelse. 

Då slog det mig GOLFBANAN hastar på. Ansökan om planbesked från 
Plusfourgolf Ab går hand i hand med golfbanan i Vegeholms skogen.  

Maj 2018 togs beslut i kommunstyrelsen att meddela positivt planbesked ,för 
del av fastigheterna Kärra 1 :2 och Sandåkra 9:2  

Att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle/ planenhet att pröva planläggning av 
området enligt ansökan i detaljplan.  

En liten digital notis kom ut men inget i dagspressen. Anmärkningsvärt 
eftersom det är i tidningen som medborgare får veta besluten i 
kommunstyrelsen. 

Nästa forum som medborgare har en möjlighet att få information år 
kommunfullmäktige detta ska inte ske förrän sista kvartalet 2020.Och det vet vi 
ju hur dessa demokratiska beslut blir.  

Som medborgare undrar jag lite om det är medvetna strategier att på detta sätt 
få igenom beslut så enkelt som möjligt, att lite vilseleda medborgare i tystnad.  
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Det finns ett anmärkningsvärt mönster i Ängelholms kommun Badhuset 
Pytteleden Ängelholmshem/ lokaler och nu detta att gå ut med information 
kring bebyggelse när det nog mer handlar om golfbanan.  

Rätt motiv-skapar rätt handling.  

Miljökonsekvensbeskrivningen :  

Från mitt perspektiv är det en ganska manipulerande, begränsande skrift fast 
till stor volym. I stort sätt är det en lovsång till hur bra golfbanan är för miljön. 
klimatet. Hållbarheten nästan uteslutande positiva påverkningar.  

Konsekvensbeskrivningen berör 5 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Jag 
kommenterar utefter dessa,  

1 )Levande sjöar och vattendrag. Utsläpp av dagvatten till Wegeån minskar 
därmed. Nå någonstans i denna fantastiska skrivelse står att vatten kan tas från 
Wegeån Mig veterligen får inte ens bönderna ta vatten från ån. 

2)Ingen övergödning: Ni kommer att använda gift hur liten den än är så är det 
för mycket. En del av Corona viruset handlar säkert om vår respektlösa 
förhållnings sätt till planeten Många bäckar små blir tydligen till slut för 
mycket. 

3)Levande skogar: Levande skogar är vad som behövs här kommer 75% av 
skogen att tas ner för att omvandlas till en lyx golfbana. Dessutom är det 
medborgares och människors friluftsliv. Det är respektlöst att tycka att det är 
jämförbart att vandra på rådjursstigama i en stilla ,vacker, tyst orörd skog mot 
att kunna promenera runt en golfbana eller kunna passera när spel inte pågår. 

4)God bebyggd miljö: tillgången av tätortsnära rekreation och friluftsliv gäller 
golfare för oss andra begränsas det ganska rejält. 

Dessutom finns det 65 golfbanor i Skåne. Det tas upp att det fanns andra 
alternativ till golfbana varför tas det upp eftersom de unga männen hade bara 
platsen nära havet som alternativ, Detta sas ifrån redan första mötet.  

5) Ett rikt växt och djurliv: Tas ingen hänsyn till djuren inget skydd-- tas inte 
hänsyn till rödlistad fågel eller andra arter. De får helt enkelt anpassa sig om de 
vill eller ej .Respektlöst mot levande varelser. 

Angående Kulltorps vägen anses den vara dimensionerad för mer trafik. 
Tycker inte vi som bor här ute. Dessutom är halva vägen numera 
parkeringsplatser.  

Summering:  

Med tanke på att konsekvensbeskrivningen är över 10 år och det har hänt en 
hel del--. vi är mitt upp i Corona virusets tid som skakar om hela planeten --det 
är vi mycket varse om-om vi vill eller ej. En del handlar om hur respektlöst vi 
har hanterat vår moder jord rent klimat-miljö mässigt. Vi behöver lära en hel 
del om vad hållbart leverne är. Vi har bara en Planet. Att värna om den är vårt 
ansvar. 

Det behövs en ny saklig, balanserad konsekvensbeskrivning 

Alla kostnader som blir --vägar parkeringar m.m ska golfbyggarna stå för inte 
gemensamma resurser.  

Inget kommunalt vatten ska användas till bevattning av banan.  
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Politiker har ett viktigt uppdrag vad gäller kommunal demokrati; jag 
ifrågasätter om politiker ska engagera sig som man gjort vad gäller golfbanan 
från början till nu . Besök i Stockholm m.m.  

Vad gäller den långsiktiga bebyggelsen finns det tid att ha ett samrådsmöte att 
skjuta fram processen, dessutom behöver väl Fridhem bebyggas innan detta 
område utanför Kulltorp så att det inte blir stående stora områden halvfärdiga. 
Marken kanske behövs till odling av jordbruksprodukter. Vi kanske inte kan 
fortsätta att importera våra livsmedel i samma kvantitet som gjorts hitintills.  

Att undersöka hur det förhåller sig med de olika unika fågelarterna, 
föroreningen från järnvägen m.m. 

Framför allt det är inget som behöver hastas på utan att det finns möjlighet för 
medborgare att få deltaga på ett öppet varsamt sätt. En varsamhet, 
eftertänksamhet för människor, djuren, naturen vilket leder till balanserad 
handlingskraft. 

Kommentar: Vid tillfället för beslut om att ställa in planerat samrådsmöte var det, med 
bakgrund av Corona viruset, inte möjligt att överblicka när ett samrådsmöte skulle kunna 
genomföras. Aspekter kopplade till eventuellt byggande av golfbana väster om järnvägen 
behandlas inte inom ramarna för detta detaljplanearbete. En naturvärdesinventering har 
gjorts för nu aktuell detaljplan. Kulltorpsvägen bedöms inte påverkas nämnvärt av nu 
aktuellt planförslag. Planbeskrivningen har kompletterats avseende behovet av att ta 
jordbruksmark i anspråk för föreslagen bebyggelse. Miljögeoteknisk utredning har tagits 
fram som planeringsunderlag i planarbetet.  

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna har i huvudsak kompletteras vad gäller: 
 Riksintressen, buller, utformning av bullerskydd 
 Naturvärden, PM artskydd 
 Lokalisering/åkermark 
 Park/naturstråk mot befintlig bebyggelse och mot åkermark 
 Mindre markområde mellan Lappsparven 1 och Videsparven 4 planläggs för 

bostadsändamål 
 Bestämmelse om bländningsskydd i planområdets gräns mot Sandåkra 9:4. 
 I samrådet föreslagen bro över järnvägen har strukits 
 Handel/padelhall utmed Kullavägen 
 Revidering utifrån dagvattenutredning/lösning 
 Geohydrologisk utredning  
 Järnvägsteknisk utredning för bullerskydd 
 Brandvattenförsörjning 
 Revidering av planeringsunderlag/utredningar 
 Förtydligande i planbeskrivning angående sophämtning 

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 två fastighetsägare till Gråsparven 1 
 boende på Allmogegatan 12 A (Snösparven 1) 
 fastighetsägare till Lappsparven 1, 2, 3, 4, Videsparven 1, 2, 3, 4, Gråsparven 1, 
 fastighetsägare till Sandåkra 9:4 
 boende på Pollengatan 49 (Berglärkan 1) 
 boende på Allmogegatan 109, (Snösparven 1),  
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Torbjörn Nilsson 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 23 augusti 2021 
 
 
   
Linda Svederberg  Torbjörn Nilsson 
Planchef    Planarkitekt 
 
 
 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas 
endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning 
är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen 
är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter 
används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till 
Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm. 
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Detaljplan för del av Sandåkra 9:5 m fl 
(tidigare Kärra 1:2), Vegeholms ljung, 
Ängelholm, Ängelholms kommun  
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 23 augusti 2021. I 
samrådsredogörelsen redovisas och kommenteras de synpunkter som 
inkom under samrådet. De kompletteringar som gjordes efter samrådet, 
inför granskningen, redovisas även sammanfattade. 

 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 13 september till 
och med 11 oktober 2021. Förslaget har hållits tillgängligt på 
www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm och på Södra 
Utmarkens bibliotek samt i stadshuset.  
Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 13 september 
2021. 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 AB Ängelholmshem, 2021-09-10 
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2021-09-15 
 Region Skåne, 2021-10-07 
 Öresundskraft, 2021-10-11 
 Länsstyrelsen, 2021-10-14 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Bjäre Kraft, 2021-09-10 
 Tele2, 2021-09-10 
 Boende, Allmogegatan 109, 2021-10-11 
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 Lantmäteriet, 2021-09-20 
 NSR AB, 2021-10-08 
 Trafikverket, 2021-10-15 

 

MYNDIGHETER  
Länsstyrelsen, 2021-10-14 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utveckla en ny 
stadsdel med en variation av bostäder, förskola, vård- och äldreboende, 
handel, service, sport/idrott, nya park- och grönområden samt ytor för 
omhändertagande av dagvatten. 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande. För området 
gäller översiktsplan för Ängelholms kommun (ÖP2035) där planområdet 
är utpekat som nya större bostadsområden. Kommunen bedömer att 
planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 
MB 6 kap. 
I samrådsskedet yttrade sig Länsstyrelsen angående Riksintresse för 
kommunikationer (järnväg), MKN vatten och Hälsa säkerhet – buller. 
Länsstyrelsens bedömning 
Sedan samrådsskedet har planhandlingarna förtydligats och 
kompletterats angående Riksintresse för kommunikationer (järnväg), 
MKN vatten och Hälsa säkerhet – buller. 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 
§§ PBL. 
Kommentar: - 
 
Lantmäteriet, 2021-09-20 
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska 
användas för att den angivna skalan ska stämma.  
 
Lantmäteriet vill återigen upplysa om att i planförslaget har bestämmelser 
om byggnadsarea relaterats till begreppet tomt. Lantmäteriet vill påminna 
om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän 
plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och 
mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att 
byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 
kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt 
hänseende, medan däremot fastighet är ett fastighetsrättsligt begrepp. En 
fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan 
vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett 
fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara 
svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. 
Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i planbestämmelser. Se 
gärna en film från Boverket ang. begreppen tomt och fastighet.  
 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd 
i planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast 
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läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga 
denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en 
planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller 
även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande 
planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för 
området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är 
tillåtet, se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de 
allmänna råden för planbestämmelser.  
 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat 
sätt för att undvika dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? 
 
Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts genom 
att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några 
meter allmän plats utanför utfartsförbudet. På sida 41 i 
planbeskrivningen har ni lagt till ett stycke om att kommunen har rätt att 
lösa in den allmänna platsen vilket är bra. Dock har ni inte uppgett något 
om ersättning här vilket bör kommenteras. 
Kommentar: Plankartan kompletteras med vilket utskriftsformat som ska användas 
för att den angivna skalan ska stämma. Information om begreppen tomt/fastighet 
noteras. Aktuellt utfartsförbud gränsar till gång- och cykelväg utmed Kullavägen / 
allmän väg 1785 och bedöms därför ändamålsenligt av trafiksäkerhetsskäl. 
Planbeskrivningen kompletteras avseende ersättning. 
 
 
Trafikverket, 2021-10-15 

Nordväst om planområdet ligger Västkustbanan som är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningen.  

Sydöst om planområdet ligger väg 1785, vilken Trafikverket är väghållare för. Väg 
1785 är utpekad som funktionellt prioriterad väg (kompletterande regionalt viktig 
väg).  

 
Väg 
Trafikverket har tagit del av trafikutredningen som tillhör detaljplanen 
(Trafikutredning för detaljplan Kärra 1:2. April 2021. Cowi). I avsnitt 2.1.4 anges att 
10% av ÅDT har antagits för maxtimmen. Trafikverket anser att detta förefaller 
något lågt beräknat för ett område med huvudsakligen bostäder. Vidare anges i 
avsnitt 3.3.1 att belastningsgraden för förmiddag för Kullavägen sydväst (SV) blir 
0,12. Detta är samma siffra som i grundberäkningen. (Detta gäller alla 
belastningsgrader för Kullavägen, både 2021 och 2040.) Trafikverket undrar om inte 
denna borde påverkas av något av de andra antagandena. Sammantaget gör dock 
Trafikverket bedömningen att dessa faktorer inte bör påverka de övergripande 
resultaten i någon märkbar omfattning.  
 
Av trafikutredningen framgår inte vilken hastighet som har använts i analyserna för 
väg 1785. Trafikverket förutsätter att gällande hastighet (70 km/h) har använts för 
analyserna. Om annan hastighet använts i beräkningarna behöver trafikutredningen 
revideras i detta avseende. Trafikverket anser att det av trafikutredningen ska framgå 
vilken hastighet som använts i analyserna. 
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Trafikverket har i tidigt skede (innan samråd) påtalat att detaljplanen måste ta höjd 
för att anslutningen till planområdet ska utformas som en korsningstyp B (med refug 
på sekundärvägen) för dimensionerande typfordon Lps. Den statliga gång- och 
cykelvägen behöver flyttas åt nordväst vid anslutningen till planområdet, så att en bil 
kan magasineras mellan gång- och cykelvägen och väg 1785. Detta innebär att ett 
avstånd om minst 5,5 meter behövs mellan gång- och cykelvägen och väg 1785, i 
anslutningen till planområdet. Trafikverket anser att refugen på sekundärvägen, ur 
trafiksäkerhetssynpunkt, ska utformas så att vägen går att passera i två steg. 
Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförandet gällande VGU 
(Vägar och gators utformning). Detaljplanen (plankartan) måste anpassas för att 
möjliggöra en sådan utformning. Plankartan till granskningsskedet förefaller inte 
möjliggöra en sådan utformning av korsningen som beskrivs ovan, eller flytt av gång- 
och cykelvägen. Plankartan måste revideras i detta avseende. Då anslutningen kräver 
åtgärder som påverkar den statliga anläggningen ska ett avtal som reglerar ansvar för 
finansiering och genomförande tecknas innan detaljplanen föres till antagande. 
Samtliga kostnader gällande anslutningen och flytt av gång- och cykelvägen ska 
finansieras av kommunen. 
 
Det är också viktigt att detaljplanen uppfyller krav och råd enligt gällande VGU 
(Vägars och gators utformning) med avseende på fri sikt. I anslutning till väg 1785 
ska det 5 meter in från vägkant (mätt från gång- och cykelbanans nordvästra kant) 
säkerställas fri sikt om minst 170 meter i båda riktningarna utmed väg 1785. Inom 
dessa trianglar får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider 
en höjd om 0,6 meter. Detta är viktigt att beakta med avseende på att det exempelvis 
tillåts uppförande av bländningsskydd och park utmed väg 1785.  
 
Likaså måste detaljplanen säkerställa att byggnader eller andra fasta oeftergivliga 
föremål inte placeras inom vägens säkerhetszon, som på aktuell sträcka är 7 meter 
från vägkant på väg 1785.  
 
Utmed väg 1785 gäller byggnadsfritt avstånd om 12 meter. Trafikverket anser 
generellt att minst de avstånd som beskrivs enligt §47 Väglagen och länsstyrelsens 
beslut i förhållande därtill bör säkerställas även vid bygglov och inom detaljplanelagt 
område. Trafikverket förutsätter att ingen bebyggelse tillåts inom prickmarkerat 
område eller parkmark utmed väg 1785 (ej heller icke bygglovspliktiga åtgärder). För 
den nu aktuella detaljplanen har Trafikverket i tidigare dialog med kommunen 
meddelat att markparkering kan tillåtas 8 meter från vägbanekant, förutsatt att fordon 
på parkeringen inte bländar fordon ute på väg 1785. Detaljplanen måste säkerställa 
att bländningsskydd kan uppföras vid behov. Detta förefaller i plankartan bara vara 
möjligt på delar av området utmed väg 1785.  Bländningsskydd, vegetation (även med 
avseende på planbestämmelse PARK) etc måste placeras och utformas med hänsyn 
till säkerhetszon och krav på fri sikt. Med avseende på närhet till väg 1785 förutsätter 
Trafikverket att vi blir hörda i bygglov/marklov för parkering och bländningsskydd.  
 
Buller och bullerskydd 
Trafikverket har tidigare lämnat synpunkter på den järnvägstekniska utredningen för 
bullerskydd utmed järnvägen (Järnvägsteknisk utredning bullerskydd Kärra 1:2. 
Slutrapport 2020-12-17. Tyréns). Vi framförde då att det måste säkerställas att 
föreslagen konstruktion för bullerskyddet klarar gällande riktvärden för trafikbuller. 
Likaså måste det säkerställas att den öppning som föreslås i bullerskyddet inte 
medför någon försämring av bullerskyddet. Trafikverket påtalade att muren klarar 
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gällande riktvärden för trafikbuller är en förutsättning för att Trafikverket ska kunna 
acceptera lösningen. Trafikverket kan inte finna att det i bullerutredningen finns 
resonemang/beräkningar för om/hur den öppning som föreslås i bullerskyddet 
påverkar bullerskyddet.  
 
Vidare framförde Trafikverket att vi önskar tillgång till den skötselväg som är tänkt 
mellan bullerskydd och järnväg. Trafikverket vill i samband med detta påtala att 
avstånd mellan järnväg (spårmitt på närmsta spår) och skötselvägen (närmaste 
vägkant) måste vara minst 10 meter (förutsatt att hastighet på skötselväg är ≤60 
km/h). Om vägen ligger på en högre nivå än järnvägen och räcke saknas bör 
avståndet ökas med 1,5 gånger nivåskillnaden. 
 
Trafikverket framförde i samband med synpunkter på den järnvägstekniska 
utredningen också att befintligt stängsel längs med järnvägen kommer att sättas upp 
igen. Det är Trafikverkets stängsel och vi kommer att sätta upp nytt stängsel där det 
varit ett sedan tidigare. Detta måste beaktas vid projektering av bullerskydd. Bland 
annat lyfte Trafikverket fram att det är viktigt att beakta vilken typ av skötselfordon 
som är tänkt att använda skötselvägen då de inte får komma i konflikt med 
järnvägens tekniska anläggning. Det måste säkerställas att både uppförande, drift och 
underhåll av bullerskyddet kan ske med fritt utrymme utmed banan. Både 
uppförande, drift och underhåll av bullerskydd måste också kunna ske från egen 
fastighet. Trafikverket påtalade också att det inte framgick hur skötselvägen ska 
anslutas i norr, vid Trafikverkets vall, om skötselfordon förväntas backa tillbaka eller 
ska kunna köra runt, och att dessa frågor behöver utredas vidare. Trafikverket anser 
inte att skötselfordon ska behöva backa på servicevägen, utan att det ska finnas 
möjlighet att köra runt/igenom. Trafikverket kan inte i planhandlingarna finna att 
dessa frågor har utretts/besvarats. Planhandlingarna behöver kompletteras i detta 
avseende.  

Det framgår inte heller av planhandlingarna hur det ska säkerställas att allmänheten 
inte har tillträde till området mellan bullerskydd och stängsel utmed järnvägen (där 
servicevägen är tänkt att ligga). Även detta behöver förtydligas i planhandlingarna.  

Med avseende på närheten till järnvägen förutsätter Trafikverket att vi blir hörda i 
samband med bygglov/marklov för bullerskydd och serviceväg.  

Med avseende på närheten till järnvägsanläggningen kan Trafikverket komma att 
behöva bevaka projektering och genomförande av bullerskydd, serviceväg, 
markhöjning etc.  

Trafikverket har tagit del av bullerutredningen till detaljplanen (Trafikbullerutredning 
Kärra 1:2 m.fl. 2021-05-10. WSP). För bulleranalyserna har prognossiffror från 2019, 
för prognosår 2040, använts. Det finns uppdaterade prognossiffror på Trafikverkets 
hemsida (www.trafikverket.se). I det aktuella nu fallet gör dock Trafikverket 
bedömningen att den prognos som använts inte ger lägre bullernivåer än om den 
uppdaterade prognosen använts.  

Av bullerutredningen framgår att vissa hastigheter för tågen har justerats för 
inbromsning vid station. Trafikverket anser att högsta tillåtna hastighet/er ska 
användas som indata i analyserna. För att även beakta tillkommande ljud från 
inbromsning och acceleration (vid exempelvis station) kan även högre hastighet 
behöva beräknas. Om lägre hastighet används för bullerberäkningarna ska detta 
motiveras och det ska tydligt redovisas vilka hastigheter som har använts för 
respektive tågtyp, samt vilken modell för hastighetsreducering som använts. 
Avståndet till Ängelholms station är i det aktuella fallet dessutom relativt långt. 

http://www.trafikverket.se/
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Trafikverket anser att bullerutredningen måste revideras med avseende på de 
tåghastigheter som använts i analyserna. Om resultatet av bullerutredningen påverkas 
av denna revidering ska detta återspeglas i detaljplanen/plankartan.  

Av bullerutredningen framgår exempelvis inte vilken höjd på bullerskyddet som 
använts i analyserna. I bullerutredningen anges att ”digitalt höjdsatta kartunderlag, 
fastighetskarta, byggnadshöjder, bullerskyddsskärm, terräng, bullervall har erhållits 
från Radar arkitektur & planering AB, 2021-05-04”. Trafikverket förutsätter att 
markhöjder, höjd på bullerskydd, etc som använts i bullerutredningen 
överensstämmer med det som anges och regleras i detaljplanen. Trafikverket anser 
att det ska framgå av bullerutredningen vilka underlag som har använts för 
analyserna.  

Trafikverket anser att plankartan ska förses med planbestämmelse om att 
bullerskyddet (i sin helhet) utmed järnvägen ska finnas på plats innan inflyttning får 
ske.  

 
Järnväg 
Området utmed järnvägen är till stora delar försedd med planbestämmelse NATUR. 
Trafikverket vill påtala att park- och naturområden kan påverka järnvägsanläggningen 
negativt, beroende på hur de utformas, anläggs och sköts. Vid nyplantering av buskar 
och träd måste hänsyn tas till växtens storlek och utbredning som fullt utvecklad 
individ. För exempel på lämpliga avstånd till järnväg vid plantering se Trafikverkets 
skrift ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” (figur 17, sid 102) som finns på 
Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se. 

 
Riskutredning 
Trafikverket har tagit del av riskutredning till detaljplanen (Riskutredning Kärra 1:2, 
Ängelholm. Utredning rev C 2021-02-18. Tyréns). I riskutredningen framgår inte 
vilka ingångsvärden för trafikering av Västkustbanan som använts i analyserna (mer 
än för godstrafik). För exempelvis risk för urspårning etc torde indata/trafikuppgifter 
för mer än godstrafik vara relevanta. Trafikverket förutsätter att senast tillgängliga 
trafikuppgifter för samtliga tågtyper på aktuella sträcka av Västkustbanan, både 
avseende nuläge och prognos för år 2040, används för riskanalysen. Trafikverket 
anser vidare att de indata som använts i analyserna ska framgå i riskutredningen och 
att densamma behöver uppdateras i detta avseende. Om resultatet av riskutredningen 
påverkas av denna uppdatering ska detta återspeglas i detaljplanen/plankartan.  

Liksom Trafikverket påtalade i samrådsskedet vill Trafikverket framhålla att farligt 
gods ska kunna transporteras på Trafikverkets järnvägar. Hänsyn till farligt gods ska 
därmed beaktas för exploatering enligt de rekommendationer berörd länsstyrelse 
anger för Västkustbanan. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella 
skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte ska 
placeras på Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens 
bedömning. 

 
Dagvatten 
Trafikverket har tagit del av dagvattenutredningen till detaljplanen 
(Dagvattenutredning Kärra 1:2, Ängelholm. 2021-06-16. Tyréns.) De befintliga 
trummor under järnvägen, som visas i dagvattenutredningen (figur 6, sidan 12), 
bedöms inte påverkas av den pågående dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan 
(Ängelholm-Helsingborg). Trafikverket behöver dock granska dagvattenutredningen 

http://www.trafikverket.se/
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ytterligare för att kunna bedöma eventuell påverkan på järnvägsanläggningen och 
reserverar sig för att ytterligare synpunkter och/eller krav kan komma att framföras 
avseende detta, under oktober månad (2021). Trafikverket förutsätter fortsatt dialog 
mellan Trafikverket och kommunen i frågan, innan detaljplanen föres till antagande. 
Kommunen ska bekosta samtliga åtgärder som föranleds av detaljplanen och avtal 
ska vid behov upprättas mellan Trafikverket och kommunen, innan detaljplanen 
föres till antagande. För åtgärder på befintliga trummor/ledningar och/eller 
anläggande av nya trummor/ledningar under järnväg krävs tillstånd, som söks via 
Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se).   

Avtal 
Då detaljplanen kräver åtgärder i statlig anläggning och/eller åtgärder som påverkar 
de statliga anläggningarna ska avtal som reglerar finansiering och genomförande 
tecknas innan detaljplanen föres till antagande. Samtliga åtgärder som föranleds av 
detaljplanen ska finansieras av kommunen. 

 
Kommentar:  
Väg: Bländningsskydd kan uppföras utmed hela väg 1785 vid behov (detaljplanen hindrar inte 
detta). Bländningsskydd och vegetation kommer att placeras och utformas med hänsyn till 
säkerhetszon och krav på fri sikt. Trafikverket har bekräftat (via mail 2021-12-16) att det är 
tillräckligt att anslutning till Kullavägen är dimensionerad utifrån fordonstyp Los (sopbil),  LBn 
(stor lastbil) samt Lu (utrymningsfordon). Den statliga gång- och cykelvägen flyttas åt nordväst vid 
anslutningen till planområdet, så att en bil kan magasineras mellan gång- och cykelvägen och väg 
1785 (ett avstånd om minst 6 meter mellan gång- och cykelvägen och väg 1785). Trafikverket har 
(via mail 2022-01-14) meddelat att fri sikt ska säkerställas 170 meter i vardera riktningen utmed 
väg 1785, mätt 5 meter in från körbanekant på väg 1785. För att säkerställa att cyklister och 
bilister ser varandra behöver också fri sikt om 40 meter i vardera riktningen, mätt 3 meter in från 
den flyttade gc-vägen, säkerställas. Planen och förslaget är utformat så att detta uppfylls. 
Trafikutredningen har uppdaterats med vilken hastighet som använts i analyserna.   
 
Dagvatten: Trafikverket har meddelat att ”Trafikverket har inget att erinra mot 
dagvattenutredningen. I dialog med kommunen har Trafikverket förstått att vatten från området 
skall ledas genom banvallen i befintlig ledning med diametern 400 mm. För att klara tillkommande 
flöden behövs åtgärder på ledningen. Trafikverket skall godkänna åtgärderna med eventuella 
tillhörande beräkningar. Trafikverket förutsätter att kommunen tar kontakt med Trafikverket i 
det fortsatta arbetet. För åtgärder på befintliga trummor/ledningar och/eller anläggande av nya 
trummor/ledningar under järnväg krävs också tillstånd, som söks via Trafikverkets hemsida 
(www.trafikverket.se).  I övrigt hänvisar vi till tidigare översänt yttrande över detaljplanen. 
 
Buller och bullerskydd: plankartans planbestämmelse a1 förtydligas att gälla för hela 
planområdet med ”Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus eller förskola förrän 
bullerskydd mot järnvägen i sin helhet har kommit till stånd”. Den ”öppning” som omnämns i 
bullerskyddet avser en tät port som när den är stängd har samma akustiska egenskaper som en 
vanlig tät bullerskärm. Bullerutredningen har kompletterats med denna information. 
Bullerutredningen har reviderats med avseende på de tåghastigheter som använts i analyserna. 
 
Trafikverket har bekräftat (via mail 2021-12-21) att det är ok att förlägga servicevägen 8,5 meter 
från spårmitt på aktuell sträcka, förutsatt att servicevägen är stängd för tillträde för allmänheten, 
vilket den kommer vara. Då detta är ett avsteg från gällande regelverk, kommer det att reglera i 
avtal. Järnvägsteknisk utredning har kompletterats med stängsel och grind i söder samt tät port i 

http://www.trafikverket.se/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trafikverket.se%2F&data=04%7C01%7Colof%40radar-arkplan.se%7C0d842506a4d247044eb908d99d33cde6%7C7c013d0a364e467795cbcae4838c22eb%7C1%7C0%7C637713668107443337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=et5YIHjffI8Mu2S%2FoJoXpNVeiPROFqdcET13eHmi9Ek%3D&reserved=0
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norr (tillräckligt stor för Trafikverkets fordon) för tillgång till skötselväg så att fordon ej behöver 
backa. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att de höjder, avstånd med mera som 
anges i planbestämmelser och på plankartan är samma som använts i bullerutredningen. 
 
Riskutredning: uppdaterat indata har erhållits från Trafikverket (via mail 2021-12-03). 
Riskutredningskonsulten har med bakgrund av den uppdaterade indatan meddelat att detta inte 
påverkar resultatet på riskutredningen på sådant sätt att den behöver uppdateras. (Riskkonsulten 
poängterar även att beräkningarna är gjorda konservativt då de räknat med tre godståg per dygn 
där det i prognos för 2040 anges noll).  
 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2021-10-08 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda detaljplan. 
Med anledning av detta vill NSR framföra följande: 
• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att 
uppmärksamma frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka 
massor som ska användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan 
i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över massbalanserna 
inom området och börja planera för eventuell lagring, sortering, 
behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som 
är förorenade i olika grad samt för området rena massor. 
• Det är viktigt att verksamheter och invånare inom detaljplaneområdet 
följer EU:s avfallshierarki samt att avfallshanteringen utformas på ett 
sådant sätt att den gynnar en ökad utsortering och avfallsminimering. 
• Benämningen i plankartan ”ÅVC” bör ändras till miljörum eller 
liknande, då ÅVC är en bemannad återvinningscentral. 
• För att minimera antalet avfallstransporter inom planområdet föreslår 
NSR att ett enhetligt avfallshanteringssystem används hos verksamheter 
och flerfamiljsbostäder, exempelvis UVS:er, mollockar, miljörum. 
• Kontakta gärna NSR för dimensionering och hjälp vid planering av 
avfallsutrymmen inom planområdet. 
• NSR ansvarar ej för återvinningen utan endast insamling av matavfall 
och restavfall samt returpapper (from 1/1 2022). 
• För att säkerställa att hämtning kan ske säkert och utan några risker för 
personer inom förskolområdet önskar NSR att det i detaljplanen skrivs 
in att avfallsutrymmet inte placeras vid hämta/lämnaställen eller andra 
ställen där barn och personal vistas. 
• I aktuell renhållningsordning för Ängelholms kommun finns 
föreskrifter kring avfallshanteringen i kommunen. Se bilaga 2 för de 
viktigaste aspekterna vad gäller framkomlighet. 
 
Kommentar: Benämningen  Planbeskrivningen kompletteras med att avfallsutrymmet 
inte bör placeras vid hämta/lämnaställen eller andra ställen där barn och personal 
vistas. Informationen noteras i övrigt. 
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LEDNINGSÄGARE 
Bjäre Kraft, 2021-09-10 
På detaljplaneområdet har Bjäre Kraft fiberledning inkl tillbehör. 
Ledningen är förlagd längs landsvägen. Bjäre Kraft yrkar på att 
kommunen/exploatören ska stå för ev flytt av befintlig fiberutrustning. I 
utbyggnadsskedet vill Bjäre Kraft samförlägga fiber med andra 
ledningsägare. Önskas kartmaterial över befintliga ledningar? Vänligen 
lägg in ett ärende i ledningskollen.se. Bjäre Kraft Bredband har möjlighet 
att förse hela detaljplaneområdet med fiber.  
Kommentar: Exploatören står för eventuell flytt av befintlig fiberutrustning. 
Informationen noteras i övrigt. 

 
Tele 2 AB, 2021-09-10 
Tele2 har kanalisation längst med hela södra sidan av det tänkta 
exploateringsområdet (se blå linje längs med Kullavägen). Vi förutsätter 
att våra kablar ligger kvar och att eventuella flyttkostnader betalas av 
exploatör eller den som påkallar en eventuell flytt. Vi vill i allra högsta 
grad få möjlighet att lägga ner kanalisation i området och önskar därmed 
delta på ledningsägarmöten för detta område framöver.  
Kommentar: eventuella flyttkostnader betalas av exploatör eller den som påkallar en 
eventuell flytt. Yttrandet delges exploatören för kännedom. 
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
Boende, Allmogegatan 109, (Snösparven 1) 2021-10-11 
Jag godkänner inte planförslaget. Jag tycker det är anmärkningsvärt att 
kommunen planlägger ett bostadsområde som var planerat långt fram i 
tiden och som plötsligt 2020 blev samrådsmöte som inte blev av på 
grund av pandemin planläggningen fortsätter nu enbart för att 
kommunen ska möjliggöra byggandet av golfbana i Wegeholms skogen 
det rörliga friluftslivet för många. Mot alla rödlistade djur och alla andra 
riksintressen och natura 2000 m.m.och inte minst fortsätta att hugga ner 
träd ,i klimatkrisens tid. Kommunen har under alla år drivit golfbane 
projektet på ett besynnerligt sätt. Nu genom att genomföra detaljplanen 
där enbart en exploatör är aktuell Christian Lundi´n Plus four golf Ab. 
Öppenhet Omtanke Handlingskraft kommunens värdeord där handlings 
kraften ofta blir makt utan öppenhet omtanke som i detta fall. .Denna 
golfbana ska byggas till varje pris. 
 
Kommentar: Tidplan för planläggning av aktuellt område har inte angetts i gällande 
översiktsplan. Naturvärdesinventering har upprättats för aktuell detaljplan. Vem 
som slutligt genomför utbyggnad enligt detaljplanen är inte något som kan regleras i 
detaljplanen. 
 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
 Plankartan kompletteras med vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma. 
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 plankartans planbestämmelse a1 förtydligas att gälla för hela planområdet med 
”Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus eller förskola förrän 
bullerskydd mot järnvägen i sin helhet har kommit till stånd” 
 Planeringsunderlag såsom trafikutredning, bullerutredning och järnvägsteknisk 
utredning har uppdaterats. 

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
 två fastighetsägare till Gråsparven 1 
 boende på Allmogegatan 12 A (Snösparven 1) 
 fastighetsägare till Lappsparven 1, 2, 3, 4, Videsparven 1, 2, 3, 4, Gråsparven 1 
 fastighetsägare till Sandåkra 9:4 
 boende på Pollengatan 49 (Berglärkan 1) 
 boende på Allmogegatan 109, (Snösparven 1)  

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Boende, Allmogegatan 109, (Snösparven 1)  

BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som 
ej tillgodosetts: 
 två fastighetsägare till Gråsparven 1 
 boende på Allmogegatan 12 A (Snösparven 1) 
 fastighetsägare till Lappsparven 1, 2, 3, 4, Videsparven 1, 2, 3, 4, Gråsparven 1 
 fastighetsägare till Sandåkra 9:4 
 boende på Pollengatan 49 (Berglärkan 1) 
 boende på Allmogegatan 109, (Snösparven 1)  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Torbjörn Nilsson 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 6 februari 2022. 
 
 
Linda Svedberger Torbjörn Nilsson  
Planchef   Planarkitekt                
 
 

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

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 82 Dnr. KS 2022/107 

Utveckling av medborgarförslag - Ängelholmsförslaget 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT 
och digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är 
ett utpekat strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges 
mål Medborgarfokus. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att ta fram en modell för digitalt 
medborgarförslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 76 att införa digitalt 
medborgarförslag benämnts Ängelholmsförslaget som under 2019-2022 ersätter 
medborgarförslag. Ängelholmsförslaget utvärderades under hösten 2020 där 
samtliga nämndspresidier bjöds in till samtal. En rutin infördes för systematiserad 
årlig uppföljning och återkoppling till nämnderna.  

Då Ängelholmsförslaget ersatte medborgarförslag mellan 2019-2022 behöver det 
nu fattas beslut kring om Ängelholmsförslaget ska anses vara en permanent modell, 
och ersätta medborgarförslaget till fullo.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, 2021-02-02 
• Utvärderingsrapport Ängelholmsförslaget, 2020-10-26 
• Bilaga 1 reviderade riktlinjer 

Yrkande 
Liss Böcker (C), Christina Hanstånstål (M), Linda Persson (KD), Karl-Otto 
Rosenqvist (MP), Charlotte Engblom Carlsson (L), Patrik Olsson (SD) och 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att godkänna utvärdering av Ängelholmsförslaget, 

att revidera riktlinjer enligt liggande förslag, 

att införa ett fjärde svarsalternativ för nämnderna ”delvis godkänt” (utöver 
besvarat, avslaget och godkänt),  

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan,  

att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta med övriga utvecklingsåtgärder.  

Beslutet ska expedieras till 
• Samtliga nämnder och styrelser 
• Kanslichef 
• Kundtjänstchef 
• Planeringschefer för huvuduppdragen 
• Beredningskoordinator 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 60 Dnr. KS 2022/107 

Utveckling av medborgarförslag - Ängelholmsförslaget 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT 
och digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är 
ett utpekat strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges 
mål Medborgarfokus. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att ta fram en modell för digitalt 
medborgarförslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 76 att införa digitalt 
medborgarförslag benämnts Ängelholmsförslaget som under 2019-2022 ersätter 
medborgarförslag. Ängelholmsförslaget utvärderades under hösten 2020 där 
samtliga nämndspresidier bjöds in till samtal. En rutin infördes för systematiserad 
årlig uppföljning och återkoppling till nämnderna.  

Då Ängelholmsförslaget ersatte medborgarförslag mellan 2019-2022 behöver det 
nu fattas beslut kring om Ängelholmsförslaget ska anses vara en permanent modell, 
och ersätta medborgarförslaget till fullo.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, 2021-02-02 
• Utvärderingsrapport Ängelholmsförslaget, 2020-10-26 
• Bilaga 1 reviderade riktlinjer 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utvärdering av Ängelholmsförslaget, 

att revidera riktlinjer enligt liggande förslag, 

att införa ett fjärde svarsalternativ för nämnderna ”delvis godkänt” (utöver 
besvarat, avslaget och godkänt),  

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan,  

att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta med övriga utvecklingsåtgärder.  

Beslutet ska expedieras till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kanslichef 
Kundtjänstchef 
Planeringschefer för huvuduppdragen 
Beredningskoordinator 
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Beredningskoordinator 
Malin Klintfjäll 
468180 
Malin.Klintfjall@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS Dnr. 
Ytterligare dnr: 2016/682 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-02-17 
 

Utveckling av medborgarförslag - Ängelholmsförsla-
get 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT 
och digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är 
ett utpekat strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges 
mål Medborgarfokus. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge kom-
munikationschefen i uppdrag att ta fram en modell för digitalt medborgarförslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 76 att införa digitalt medborgarför-
slag benämnts Ängelholmsförslaget som under 2019-2022 ersätter medborgarför-
slag. Ängelholmsförslaget utvärderades under hösten 2020 där samtliga nämnds-
presidier bjöds in till samtal. En rutin infördes för systematiserad årlig uppföljning 
och återkoppling till nämnderna.  

Då Ängelholmsförslaget ersatte medborgarförslag mellan 2019-2022 behöver det 
nu fattas beslut kring om Ängelholmsförslaget ska anses vara en permanent mo-
dell, och ersätta medborgarförslaget till fullo.   

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande utvärdering och revidering av digitalt medborgarförslag date-

rat 2021-02-02 
•  Beslut KF § 76, sammanträdesdatum 2019-04-20 kommunfullmäktige  
• Utvärdering Ängelholmsförslaget  

Utredning 
Ängelholmsförslaget har sen lanseringen 2019 gett goda resultat. Utvärderingen 
som skedde hösten 2020 visade att i princip samtliga är positiva till den digitala 
modellen och anser den vara bättre än det äldre analoga medborgarförslaget. Politi-
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ker ser det som ett bättre demokratiskt verktyg. Tjänstepersonerna anser det betyd-
ligt mer effektivt administrativt. Politikerna i presidierna som det fördes dialog med 
är positiva till modellen och anser att den ska ersätta medborgarförslaget efter 
dessa inledande tre år. En del åtgärdsförslag för att utveckla Ängelholmsförslaget 
beslutades om efter utvärderingen, se tjänsteutlåtande.  

Möjligheten finns för förslagsställare att få hjälp med att publicera sitt förslag digi-
talt antingen i stadshuset eller på biblioteket – detta för att möta alla våra invånares 
förutsättningar.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta  
 

att det digitala Ängelholmsförslaget från 2023 permanent ersätter det tidigare ana-
loga medborgarförslaget.  

 

 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kanslichef 
Kundtjänstchef 
Planeringschefer för huvuduppdragen 
Beredningskoordinator  
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Beredningskoordinator 
Malin Klintfjäll 
0431-468180 
malin.klintfjall@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2020/477 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2021-02-02 

Utvärdering och revidering av digitalt medborgarför-
slag (Ängelholmsförslaget) 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2014 finns möjlighet för den som är folkbokförd i Ängelholms kommun att 
väcka ärende i kommunfullmäktige, så kallat medborgarförslag. 2019 infördes ett 
nytt digitalt medborgarförslag, kallat Ängelholmsförslaget, som ersätter medborgar-
förslaget under en treårsperiod. Det bestämdes att en utvärdering skulle ske innan 
2021 och att Enheten för juridik och kansli skulle ansvara för detta.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2021-02-02 
Utvärderingsrapport Ängelholmsförslaget, 2020-10-26 
Bilaga 1 reviderade riktlinjer 

Utredning 
Metod 
Utvärderingen baseras på en SWOT-analys (analys av styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot) med fokus på möjligheter. Detta då syftet är att se hur vi kan utveckla 
modellen och revidera riktlinjer, för en mer effektiv processhantering där vi gör verk-
tyget bättre för medborgarna. Utvärderingen genomfördes främst genom dialog, och 
inriktades på process. Dialog har skett med hela eller delar av presidierna i samtliga 
nämnder. KS-presidium har varit referensgrupp. För att få med tjänstepersonernas 
perspektiv har dialog skett med nämndsekreterarna, kundtjänst och den planerings-
chef som tog fram förslaget. För att få det externa perspektivet och perspektivet hos 
de som Ängelholmsförslaget finns till för, har en kort enkätundersökning skickats ut 
till 25 förslagsställare.  

Sammanfattning av resultat 
Samtliga som det förts dialoger med är positiva till den digitala modellen och anser 
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den vara bättre än det äldre analoga medborgarförslaget. Politiker ser det som ett 
bättre demokratiskt verktyg. Tjänstepersonerna anser det betydligt mer effektivt 
administrativt. Politikerna i presidierna är positiva till modellen och anser att den 
ska ersätta medborgarförslaget efter dessa inledande tre år. Det behövs dock åter-
kommande uppföljning och möjlighet till revidering för att göra det enklare för 
medborgarna och se till att de känner sig hörda. Det är viktigt att vi  uppmuntrar 
till mer diskussioner och försöker bredda vilken typ av förslag som kommer in.  

Utvärderingen visar på en god måluppfyllelse. Förslagsställarna har ökad spridning 
avseende kön och ålder jämfört med medborgarförslagen. Svarstiden är kortare, och 
håller i nästan samtliga fall tidsfristen på sex månader. Flera förslagsställare anser 
dock att processen fortfarande tar alltför lång tid, från inlämnat förslag till svar från 
kommunen och vidare till återkoppling av vad som hänt med godkända eller delvis 
godkända förslag. De kan noteras att de flesta andra kommuner med digitala med-
borgarförslag också har en handläggningstid på ett sex månader.  

Utvärderingen visar att det finns behov av att revidera riktlinjerna och hemsidan. 
Detta för att förtydliga processen och göra den mer effektiv både för professionen 
och för förslagsställarna. Föreslagna revideringar har tagits fram tillsammans med 
kundtjänst och nämndsekreterarna. Det är även  möjligt att tänka sig riktade mark-
nadsföringsinsatser gällande underrepresenterade verksamhetsområden. Exempelvis 
olika typer av offentliga lokaler så som bibliotek, förskolor och skolor. På så sätt 
skulle förslagsställande kunna stärkas.  

Det finns inget behov av att ändra de satta målen redan nu. Dock finns behov av 
revidering i ett av de mätbara målen. Då statistiken för ”bakgrund” på förslagsstäl-
laren är godtycklig och då vi inte har något bra sätt att mäta detta, anses vi att detta 
kriterium bör tas bort ur det mätbara målet.  

Sammanfattning av utvecklingsåtgärder:  

• Skapa en kommunikationsplan med strategi där Ängelholmsförslaget åter-
kommande marknadsförs i olika kanaler och på offentliga platser i linje 
med de förtroendevaldas önskemål, 

• Införa återkommande rapportering till nämnderna 2-3 ggr om året,  
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• Att revidera ett av de mätbara målen där bakgrund stryks på grund av otill-
räcklig data,  

• Att ta fram förslag för bättre återkoppling tillförslagsställarna som fått sina 
förslag godkända även senare i processen,  

• Att utse en ansvarig handläggare för kommunstyrelsen likt de andra nämn-
derna som samordnar de Ängelholmsförslag av mer politisk karaktär,  

• Utveckla hemsidan enligt föreliggande förslag med en ”Q&A” med ofta fö-
rekommande förslag och hur de besvarats, samt lyfta exempel på goda för-
slag,  

• Att införa ett fjärde svarsalternativ för nämnderna ”delvis godkänt” (utöver 
besvarat, avslaget och godkänt), eller byta ut ”besvarat” mot ”delvis god-
känt”. 
 

Avslutningsvis visar utvärderingen att Ängelholmsförslaget är ett bra sätt för med-
borgarna att göra sin röst hörd. Det finns inomorganisatoriska utmaningar och möj-
ligheter att bredda och utveckla modellen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna utvärdering av Ängelholmsförslaget, 

att revidera riktlinjer enligt liggande förslag, 

att införa ett fjärde svarsalternativ för nämnderna ”delvis godkänt” (utöver 
besvarat, avslaget och godkänt),  

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan,  

att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta med övriga utvecklingsåtgär-
der.  
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Eva Sturesson 
Tf. Kommundirektör 

Malin Lundberg 
Kanslichef 

Beslutet expedieras till: 
Beredningskoordinator 
Nämndsekreterare 
Kundtjänst  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
Sammanträdesdatum 2019-04-29  

 

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 
 
KF § 76                   Dnr   KS 2018/682 
 
Utveckling av medborgarförslag 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT och 
digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är ett utpekat 
strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge kommunikationschefen i uppdrag att ta 
fram en modell för digitalt medborgarförslag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast april 2019. Digitalt medborgarförslag, även kallat e-förslag eller e-petition, innebär att 
öppna upp för skriftliga förslag på utveckling eller förändring till politikerna i Ängelholm via 
kommunens webbplats.  
 
Kommunstyrelsens presidium har varit referensgrupp i arbetet. Syfte, mål och riktlinjer för 
digitalt medborgarförslag har tagits fram samt förslag till revidering avseende § 32 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Alla som är intresserade av Ängelholms kommuns utveckling, boende, besökare och 
företagare kan lämna förslag. När förslaget är upplagt på webbplatsen är det möjligt att 
kommentera och stödja förslaget. Om ett tillräckligt antal medborgare väljer att stödja 
förslaget bereds det och hanteras av berörd nämnd eller styrelse.  
 
Verktyget har en agendasättande funktion och kan bidra till att öka delaktigheten, ge 
förtroendevalda ett bättre underlag för frågans tyngd hos medborgarna samt göra processen 
mer transparent. Riktlinjer för digitalt medborgarförslag utgör ramar för hela processen kring 
Ängelholmsförslag; lämna, stötta och kommentera, hantera, återkoppla, avsluta och följa upp. 
 
Det digitala medborgarförslaget föreslås benämnas Ängelholmsförslaget så att det tydligt framgår 
att det handlar om förslag om hur Ängelholms kommun kan utvecklas. Ängelholmsförslaget 
föreslås ersätta medborgarförslag under en tvåårsperiod för att därefter utvärderas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april 2019, § 59 
Beslut KSAU 2019-03-27  
Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-01 
Riktlinjer för digitalt medborgarförslag, daterade 2019-03-01 
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige § 32, daterat 2019-03-01 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
Sammanträdesdatum 2019-04-29  

 

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige § 32, antagen 2014-06-23 
Kommunstyrelsens beslut § 296, 2018-10-31 
Tjänsteutlåtande daterat 2018-09-28 
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Kap. 13 Medborgarförslag och folkmotion 
 
Yrkanden  
Robin Holmberg (M), Anders Bengtsson (EP), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD), Eric 
Sahlvall (L) och Helena Böcker (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  införa digitalt medborgarförslag, benämnt Ängelholmsförslaget, under en treårsperiod 

med lansering hösten 2019, 
 
att  Ängelholmsförslaget ersätter medborgarförslag, 
 
att  därmed revidera § 32 i fullmäktiges arbetsordning,  
 
att  anta riktlinjer för digitalt medborgarförslag samt 
 
att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera Ängelholmsförslaget senast den 31 

december 2021. 
 
_____ 
 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kanslichef 
Kundtjänstchef 
Planeringschefer för huvuduppdragen 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 83 Dnr. KS 2022/125 

Översyn av tid för kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att sammanträden ska börja klockan 
19.00 – med undantag för budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt 
decembersammanträdet som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten 
ska sluta senast klockan 22.30. 

Efter en fråga från en ledamot har kommunfullmäktiges presidium undersökt om 
det finns stöd för att ändra tiden för sammanträden till dagtid. 

Beslutsunderlag 
• Beslut KSAU 2022-03-23 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022 

Yrkande 
Ola Carlsson (M) med instämmande från Liss Böcker (C), Åsa Larsson (S), Karl-
Otto Rosenqvist (MP), Patrik Olsson (SD), Linda Persson (KD) och BrittMarie 
Hansson (S) yrkar att bordlägga ärendet till första 
kommunfullmäktigesammanträdet i nästa mandatperiod.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att bordlägga ärendet till första kommunfullmäktigesammanträdet i nästa 
mandatperiod. 

Beslutet ska expedieras till 
• Enheten för juridik och kansli 
• Gruppledare i kommunfullmäktige 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 61 Dnr. KS 2022/125 

Översyn av tid för kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att sammanträden ska börja klockan 
19.00 – med undantag för budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt 
decembersammanträdet som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten 
ska sluta senast klockan 22.30. 

Efter en fråga från en ledamot har kommunfullmäktiges presidium undersökt om 
det finns stöd för att ändra tiden för sammanträden till dagtid. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022 

Yrkande 
Robin Holmberg (M) yrkar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska expedieras till 
• Enheten för juridik och kansli 
• Gruppledare i kommunfullmäktige 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

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

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/125 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-02-24 
 

Översyn av tid för kommunfullmäktiges sammanträ-
den 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att sammanträden ska börja klockan 
19.00 – med undantag för budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt 
decembersammanträdet som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten 
ska sluta senast klockan 22.30. 
  
Efter en fråga från en ledamot har kommunfullmäktiges presidium undersökt om 
det finns stöd för att ändra tiden för sammanträden till dagtid. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022 

Utredning 
I dialog mellan kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna i kommunfull-
mäktige så har två huvudsakliga alternativ lyfts fram. 

1. Om kommunfullmäktiges sammanträden ska ske på dagtid är ett förslag att 
sammanträden börjar klockan 13:00 – med undantag för budgetsamman-
trädet, som börjar klockan 10.00. Samtliga fullmäktigemöten kan då sluta 
senast klockan 16.30. Decembermötet, som ofta avslutas med gemensamt 
julbord, kan undantas från detta och äga rum sen eftermiddag eller kväll. 
 

2. Om kommunfullmäktiges sammanträden ska ske på kvällstid kan samman-
trädet starta klockan 18:00, det vill säga en timme tidigare än vad som anges 
i nuvarande arbetsordning, och då även sluta senast klockan 21.30. 

Kommunfullmäktige kan med fördel välja att bordlägga ärendet tills dess att ny-
valda fullmäktige sammanträder första gången. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
(3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige 

Att starttiden enligt nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, § 9, ska 
ändras till klockan 18:00 och senaste sluttid till klockan 21.30, för mandatperioden 
2023-2026 enligt nedan. Utvärdering ska ske senast i december 2024: 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 18.00 – med undantag för 
budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00. Samtliga fullmäktigemöten ska 
sluta senast klockan 21:30. 

Kommunfullmäktiges presidium får besluta om andra starttider vid enstaka tillfällen 
(t.ex. p.g.a. många och/eller stora ärenden). 

 

Eller 

 

Att ändra i arbetsordning för kommunfullmäktige, § 9, enligt nedan. Utvärdering 
ska ske senast i december 2024:  

Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 13:00 – med undantag för 
budgetsammanträdet, som ska börja klockan 10.00, samt decembersammanträdet 
som ska börja klockan 18.00.  

Samtliga fullmäktigesammanträden utom i december ska sluta senast klockan 
16.30. 

Kommunfullmäktiges presidium får besluta om andra starttider vid enstaka tillfällen 
(t.ex. p.g.a. många och/eller stora ärenden). 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Henrik Sandén 
Planeringschef 
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Beslutet expedieras till: 
• Enheten för juridik och kansli 
• Gruppledare i kommunfullmäktige 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 84 Dnr. KS 2022/128 

Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har enligt förbundsordningen uppdraget att 
utfärda tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kommunen har 
rätt att fastställa en avgift för tillståndshanteringen. 
 
Ändringar i lagen har medfört ökade arbetsuppgifter och förbundsdirektionen har 
föreslagit en ny taxa som har lämnats till medlemskommunerna för antagande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2022 
• Förslag från RSNV om ändring av taxa, inkommen den 24 februari 2022 
• Protokoll från förbundsdirektionen den 15 februari 2022 
• Taxa för tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst 

Yrkande 
Maija Rampe (M), Anders Ingvarsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Taxa för tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst att gälla från och med 1 maj. 

Beslutet ska expedieras till 
• RSNV 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 62 Dnr. KS 2022/128 

Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har enligt förbundsordningen uppdraget att 
utfärda tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kommunen har 
rätt att fastställa en avgift för tillståndshanteringen. 
 
Ändringar i lagen har medfört ökade arbetsuppgifter och förbundsdirektionen har 
föreslagit en ny taxa som har lämnats till medlemskommunerna för antagande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2022 
• Förslag från RSNV om ändring av taxa, inkommen den 24 februari 2022 
• Protokoll från förbundsdirektionen den 15 februari 2022 
• Taxa för tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst 

Yrkande 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med följande tillägg i att-
satsen: 1 maj.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att anta Taxa för tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst att gälla från och med 1 maj  

Beslutet ska expedieras till 
• RSNV 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

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

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/128 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-07 
 

Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om brand-
farliga och explosiva varor 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har enligt förbundsordningen uppdraget att ut-
färda tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kommunen har 
rätt att fastställa en avgift för tillståndshanteringen. 
 
Ändringar i lagen har medfört ökade arbetsuppgifter och förbundsdirektionen har 
föreslagit en ny taxa som har lämnats till medlemskommunerna för antagande. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2022 
• Förslag från RSNV om ändring av taxa, inkommen den 24 februari 2022 
• Protokoll från förbundsdirektionen den 15 februari 2022 
• Taxa för tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige 

• att anta Taxa för tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjäns-
ten Skåne Nordväst att gälla från och med  

 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Henrik Sandén 
Planeringschef 
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Beslutet expedieras till: 
• RSNV 
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Taxa 

Tillstånd brandfarlig och 
explosiv vara inom 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

 
 
 

Avser tillstånd enligt: 

-lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

mailto:info@rsnv.se
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Avgifter 
Denna taxa gäller avgifter för Räddningstjänsten Skåne Nordvästs (RSNV) kostnader för prövning enligt 
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

Avgifterna omfattar: 

 Hantering av tillståndsärenden enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Avgift tas ut med stöd av 27§ lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Avgifter: 
a) Timavgift 1070 kr/timme 

Avgifterna gäller för 2022 och är framtagna utifrån huvudprinciperna att avgiften ska ge 

kostnadstäckning för hanteringen av tillståndsärendena samt att det ska finnas en enkelhet 

och förutsebarhet för den som söker tillstånd. 

 

Tillämpning av taxan 
Inledande bestämmelser 

Taxans konstruktion 

Modellen bygger på en beräknad tidsåtgång (i timmar) baserat på vilken typ av verksamhet som 

ansökan avser, se tabell 1 och 2 nedan. Avgiften beräknas genom att multiplicera tiderna i 

tabellen med aktuellt timpris. 

Undantagsfall 

För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen nedan 

eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen 

ska då den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag. Särskilt tidskrävande ärenden är 

till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om kompletterande 

handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar. 

Restiden kan aldrig vara en faktor som motiverar avsteg från schablontiden. Utifrån 

likabehandlingsprincipen ska inte tillsynskostnaden påverkas av hur nära brandstationen objektet 

finns. Därför debiteras alltid schablontiden 0,75 timme restid. 

Allmänna bestämmelser 

Timkostnad/reglering av timkostnad 

Den grundläggande timkostnaden i denna taxa regleras årligen med en procentsats som motsvarar 

de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) den 1 oktober 

året före avgiftsåret. Justering sker årligen per den första januari. Taxans första justering skede för 

verksamhetsåret 2016. År 2014 utgör basår för taxans införande. 

 
Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom föreskriven tid på fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 

förfallodagen tills betalning sker.

mailto:info@rsnv.se


 

 

 

Brandfarliga varor Diarie Hand-
läggning 

Förbered
-elser 

Restid Avsyning Adm. Totalt (h) Tillst.-
tid (år) 

Avvisad ansökan 0,5 0,5     1,0  

 

-  
Mindre komplettering till befintligt tillstånd 0,5 1     1,5 

Övertagande av befintligt tillstånd 0,5 0,5     1,0 

Anmälan av föreståndare       0,0 

Bensinstation (bemannad) 
Nytt 1 4 1 0,75 1,5 1,5 9,75  

 

 

 

6/12 

Förnyat 0,5 3 1 0,75 1 1,5 7,75 

Bensinstation (ej bemannad) 
Nytt 1 3 1 0,75 1 1,5 8,25 

Förnyat 0,5 2,5 1 0,75 1 1,5 7,25 

Tankstation för fordonsgas 
Nytt 1 3 1 0,75 1 1 7,75 

Förnyat 0,5 2 1 0,75 1 1 6,25 

Industri (större hantering), process, etc. 
Nytt 1 4 1 0,75 1,5 1 9,25 

Förnyat 0,5 4 1 0,75 1,5 1 8,75 

Industri (mindre hantering), lantbruk, 
etc. 

Nytt 1 2 0,5 0,75 1 1 6,25  

 

 

 

6 

Förnyat 0,5 2 0,5 0,75 1 1 5,75 

Lagerverksamhet 
Nytt 1 2 0,5 0,75 1 1 6,25 

Förnyat 0,5 1,5 0,5 0,75 1 1 5,25 

Handel, butik, skola, etc. 
Nytt 1 2 0,5 0,75 1,5 1 6,75 

Förnyat 0,5 1,5 0,5 0,75 1,5 1 5,75 

Restaurangverksamhet 
Nytt 1 2,5 0,5 0,75 1 1 6,75 

Förnyat 0,5 1,5 0,5 0,75 1 1 5,25 

Tabell 1, Brandfarliga varor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explosiva varor Diarie Hand-
läggning 

Förbered
-elser 

Restid Avsyning Adm. Totalt (h) Tillst.-
tid (år) 

Avvisad ansökan 0,5 0,5     1,0 

-  
Mindre komplettering till befintligt tillstånd 0,5 1     1,5 

Övertagande av befintligt tillstånd 0,5 0,5     1,0 

Godkännande av föreståndare* 0,5 1     1,5 

Godkännande av deltagare* 0,5 1     1,5  

Fyrverkeriförsäljning 
Nytt 1 3 0,5 0,75 1 0,5 6,75 1 

Förnyat 0,5 3 0,5 0,75 1 0,5 6,25 3 

Explosiv vara, mindre omfattning (<60 
kg) 

Nytt 1 2 0,5 0,75 1 0,5 5,75 1 

Förnyat 0,5 2 0,5 0,75 1 0,5 5,25 3 

Explosiv vara, större omfattning (>60 kg) 
Nytt 1 4 0,5 0,75 1,5 1 8,75 1 

Förnyat 0,5 3 0,5 0,75 1 1 6,75 3 

Tabell 2, Explosiva varor 

*Debiteras endast då separat ansökan för godkännande av föreståndare eller deltagare görs (d v s debiteras ej vid ansökan om nytt/förnyat tillstånd). 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 85 Dnr. KS 2022/141 

Revidering av taxa för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Ärendebeskrivning 
Reglerna för att ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen ändrades i april 2021. 
Livsmedelskontrollen samt skyldigheten att ta ut avgifter regleras både i EU-
gemensam lagstiftning samt i nationella lagar och förordningar.  
 
Med anledning av att den nya avgiftsförordningen ska tillämpas behöver även 
kommunens taxa för livsmedelskontroll revideras.  
 
Revideringen av taxan innebär inga förändringar i avgiftsuttaget av de årliga 
kontrollavgifterna eller de fastställa avgifter som gäller vid en anmälan om 
registrering av livsmedelsverksamhet. Den innebär inte heller någon förändring i 
timavgiften. 
 
Revideringen av taxan innebär endast en anpassning till aktuell lagstiftning inom 
området samt att livsmedelskontrollens möjligheter att ta betalt för arbetsuppgifter 
som redan idag finns inom kontrollmyndighetens uppdrag förtydligas och till viss 
del utökas.  

Beslutsunderlag 
• Beslut MTN 2022-02-17  
• Tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2022 
• Tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2022 
• Förslag på reviderad taxa för livsmedelskontroll 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD), Christina Hanstål (M), Linda Persson (KD), Charlotte 
Engblom Carlsson (L) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till reviderad taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

         att  taxan ska gälla från och med 2022-05-01 

att nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och  
foderlagstiftningens område, beslutad i KF den 11 november 2019, § 200, 
upphör att gälla från och med 2022-05-01. 

 

Beslutet ska expedieras till 
miljo@engelholm.se  
 

mailto:miljo@engelholm.se


  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 63 Dnr. KS 2022/141 

Revidering av taxa för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Ärendebeskrivning 
Reglerna för att ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen ändrades i april 2021. 
Livsmedelskontrollen samt skyldigheten att ta ut avgifter regleras både i EU-
gemensam lagstiftning samt i nationella lagar och förordningar.  
 
Med anledning av att den nya avgiftsförordningen ska tillämpas behöver även 
kommunens taxa för livsmedelskontroll revideras.  
 
Revideringen av taxan innebär inga förändringar i avgiftsuttaget av de årliga 
kontrollavgifterna eller de fastställa avgifter som gäller vid en anmälan om 
registrering av livsmedelsverksamhet. Den innebär inte heller någon förändring i 
timavgiften. 
 
Revideringen av taxan innebär endast en anpassning till aktuell lagstiftning inom 
området samt att livsmedelskontrollens möjligheter att ta betalt för arbetsuppgifter 
som redan idag finns inom kontrollmyndighetens uppdrag förtydligas och till viss 
del utökas.  

Beslutsunderlag 
• Beslut MTN 2022-02-17  

• Tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2022 

• Tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2022 

• Förslag på reviderad taxa för livsmedelskontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att  anta förslag till reviderad taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

         att  taxan ska gälla från och med 2022-05-01 

att nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och  
foderlagstiftningens område, beslutad i KF den 11 november 2019, § 200, 
upphör att gälla från och med 2022-05-01. 

 

Beslutet ska expedieras till 
miljo@engelholm.se  

mailto:miljo@engelholm.se
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Fil. Kand. 
Alexandra Andersson 
Alexandra.Andersson@engelholm.se 

 

Till: Miljö- och tillståndsnämnden 
Diarienummer: M-2022-175 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-02-09 
 

Revidering av taxa för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen  

Ärendebeskrivning 
Reglerna för att ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen ändrades i april 2021. 
Livsmedelskontrollen samt skyldigheten att ta ut avgifter regleras både i EU-
gemensam lagstiftning samt i nationella lagar och förordningar.  
 
Med anledning av att den nya avgiftsförordningen ska tillämpas behöver även 
kommunens taxa för livsmedelskontroll revideras.  
 
Revideringen av taxan innebär inga förändringar i avgiftsuttaget av de årliga 
kontrollavgifterna eller de fastställa avgifter som gäller vid en anmälan om 
registrering av livsmedelsverksamhet. Den innebär inte heller någon förändring i 
timavgiften. 
 
Revideringen av taxan innebär endast en anpassning till aktuell lagstiftning inom 
området samt att livsmedelskontrollens möjligheter att ta betalt för arbetsuppgifter 
som redan idag finns inom kontrollmyndighetens uppdrag förtydligas och till viss 
del utökas.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2022 
• Tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2022 
• Förslag på reviderad taxa för livsmedelskontroll 

Utredning 
Ängelholms kommun har en taxa för avgifter inom livsmedelskontrollen som 
beslutades i kommunfullmäktige den 11 november 2019, § 200 

Den 14 december 2019 började en ny EU-gemensam kontrollförordning att gälla, 
förordning (EU) nr 2017/625. Den nya kontrollförordningen medför en del stora 
förändringar inom livsmedelskontrollen. Bland annat hur avgiftssystemet ska vara 
utformat och vilka begrepp som används inom kontrollen. Förordningen 



                                                                                  TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

förtydligar även vad som är offentlig kontroll och vad som är annan offentlig 
verksamhet som också ska finansieras via avgifter.  

I april 2021 anpassades nationella regler, lagar och förordningar till den nya 
kontrollförordningen. Bland annat ersattes avgiftsförordningen (2006:1166) med 
en ny avgiftsförordning (2021:176). Bestämmelserna i den nya avgiftsförordningen 
medför i huvudsak att det blir obligatoriskt att övergå till efterhandsdebitering. 
Därmed ska det nuvarande systemet som tillåter att årsavgifter faktureras i förskott 
ersättas.  

7 §   Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll 
och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen efter det att kontrollen har utförts. 

Revidering av taxan  
Kommunen kan till utgången av 2023 ta in kontrollavgifter i förskott, enligt 
övergångsbestämmelser p. 4, i avgiftsförordningen 2021:176. Därmed vill 
Ängelholms kommun, med stöd av den förslagna reviderade taxan, fortsätta ta ut 
avgiften i förskott under 2022 och 2023.  

Ändring av taxa sker i två steg 
Det första steget som revideringen omfattar är endast en uppdatering till gällande 
lagstiftning samt en uppdatering så att möjligheten att ta betalt för arbetsuppgifter 
som ligger under kontrollmyndighetens uppdrag implementeras i taxan.  

Det andra steget innebär ytterligare översyn av taxan där de stora förändringarna i 
avgiftsuttaget med efterhandsdebitering kommer att genomföras. För att detta ska 
kunna implementeras behövs en djupare analys av kontrollmyndighetens uppdrag 
utföras. Analysen av uppdraget innebär att se över vad kontrollmyndigheten är 
ålagd att göra samt se vad som ska avgiftsfinansieras via kommunens taxa. Den 
reviderade taxan med efterhandsdebitering kommer sålunda att implementeras i 
Budget 2024 och plan 2025-2026.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till reviderad taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

         att  taxan ska gälla från och med 2022-05-01 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

att nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och  
foderlagstiftningens område, beslutad i KF den 11 november 2019, § 
200, upphör att gälla från och med 2022-05-01. 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
miljo@engelholm.se  

 

mailto:miljo@engelholm.se


  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-02-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 20 Dnr. MTN 2022/14,  

Revidering av taxa för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Ärendebeskrivning 
Reglerna för att ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen har de senaste åren ändats. 
Livsmedelskontrollen samt skyldigheten att ta ut avgifter regleras både i EU-
gemensam lagstiftning samt i nationella lagar och förordningar.   
 
I april 2021 anpassades de nationella reglerna på området till de nya EU-
gemensamma reglerna och en ny avgiftsförordning inom livsmedelsområdet 
började gälla. Med anledning av detta behöver även kommunens taxa för 
livsmedelskontroll revideras.  
 
Revideringen av taxan innebär inga förändringar i avgiftsuttaget av de årliga 
kontrollavgifterna eller de fastställa avgifter som gäller vid en anmälan om 
registrering av livsmedelsverksamhet. Den innebär inte heller någon förändring i 
timavgiften. 
Revideringen av taxan innebär endast en anpassning till aktuell lagstiftning inom 
området samt att livsmedelskontrollens möjligheter att ta betalt för arbetsuppgifter 
som redan idag finns inom kontrollmyndighetens uppdrag förtydligas och till viss 
del utökas.   

Beslutsunderlag 
• Förslag på reviderad taxa för livsmedelskontroll 

Föredragande tjänsteperson 
Malin Pommer, enhetschef 

Yrkande 
Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Torgny Handreck (S), Anders 
Ingvarsson (SD), Jan-Erik Bengtsson (L), Jan-Eric Andersson (KD), Anne-Marie 
Lindén (MP), Pontus Myrenberg (SD) och Sven Dahlberg (S), yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-02-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till reviderad taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

         att  taxan ska gälla från och med 2022-05-01 

att nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och  
foderlagstiftningens område, beslut KF § 282/2017, upphör att gälla 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 
miljo@engelholm.se  

mailto:miljo@engelholm.se
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 
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Enhetschef 
Malin Pommer 
468245 
Malin.Pommer@engelholm.se 

 

Till: Miljö- och tillståndsnämnden 
Diarienummer: M-2022-175 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-02-09 
 

Revidering av taxa för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen  

Ärendebeskrivning 
Reglerna för att ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen har de senaste åren 
ändats. Livsmedelskontrollen samt skyldigheten att ta ut avgifter regleras både i 
EU-gemensam lagstiftning samt i nationella lagar och förordningar.   
 
I april 2021 anpassades de nationella reglerna på området till de nya EU-
gemensamma reglerna och en ny avgiftsförordning inom livsmedelsområdet 
började gälla. Med anledning av detta behöver även kommunens taxa för 
livsmedelskontroll revideras.  
 
Revideringen av taxan innebär inga förändringar i avgiftsuttaget av de årliga 
kontrollavgifterna eller de fastställa avgifter som gäller vid en anmälan om 
registrering av livsmedelsverksamhet. Den innebär inte heller någon förändring i 
timavgiften. 
Revideringen av taxan innebär endast en anpassning till aktuell lagstiftning inom 
området samt att livsmedelskontrollens möjligheter att ta betalt för arbetsuppgifter 
som redan idag finns inom kontrollmyndighetens uppdrag förtydligas och till viss 
del utökas.   

Beslutsunderlag  
• Förslag på reviderad taxa för livsmedelskontroll 

Utredning 
Ängelholms kommun har en taxa för avgifter inom livsmedelskontrollen som 
beslutades kommunfullmäktige den 20 november 2017, § 282. 

Den 14 december 2019 började en ny EU-gemensam kontrollförordning att gälla, 
förordning (EU) nr 2017/625. Den nya kontrollförordningen medför en del stora 
förändringar inom livsmedelskontrollen. Bland annat hur avgiftssystemet ska vara 
utformat och vilka begrepp som används inom kontrollen. Man har också genom 
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förordningen förtydligad vad som är offentlig kontroll och vad som är annan 
offentlig verksamhet som också ska finansieras via avgifter.  

I april 2021 anpassades nationella regler, lagar och förordningar till den nya 
kontrollförordningen. Bland annat ersattes avgiftsförordningen (2006:1166) med 
en ny avgiftsförordning (2021:176). Den stora förändringen innebär att bli 
obligatoriskt att övergå till efterhandsdebitering istället för det nuvarande systemet 
med årsavgifter som faktureras i förskott.  

Med anledning av ändringarna i regelverken behöver taxan för 
livsmedelskontrollen revideras. För en del av de förändringarna som ska 
implementeras hos kontrollmyndigheterna finns övergångsbestämmelser. 
Övergångsbestämmelserna gäller till och med utgången av år 2023.  

Revideringen av taxan kommer att ske i två steg. Den första delen som denna 
revidering nu omfattar är endast en uppdatering till gällande lagstiftning samt en 
uppdatering så att möjligheten att ta betalt för arbetsuppgifter som ligger under 
kontrollmyndighetens uppdrag implementeras i taxan.  

Ytterligare översyn av taxan kommer att ske framöver där de stora förändringarna i 
avgiftsuttaget med efterhandsdebitering kommer att implementeras. Detta arbete 
kräver en djupare analys av kontrollmyndighetens uppdrag samt en mer 
omfattande planering för övergången.  

I arbetet med revideringen av taxan har underlag från Sveriges Kommuner och 
Regioners, SKR, används.  

Revideringen av taxan som nu presenteras omfattar i stora drag följande:   

- Taxan revideras så att hänvisningarna är till gällande lagstiftning.  
 

- Taxan revideras så att begreppet extra offentlig kontroll ersätts med det nu 
gällande begreppet uppföljande kontroll.  
 

- Taxan revideras så att uttrycket annan offentlig verksamhet läggs till. Detta 
är ett nytt begrepp som förtydligar hur vi ska definiera uppgifter som idag 
redan sköts av livsmedelskontrollen men som inte definieras som offentlig 
kontroll. Det omfattar exempelvis att upprätta beslut samt att fastställa 
faroanalyser inom dricksvattenområdet.  
 

- Möjligheten att avgiftsfinansiera kontroll av kontaktmaterial införs.  
Sedan den 15 juli 2021 har kommunen även kontrollansvar för 
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kontaktmaterial, dvs. produkter och material avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel. Det omfattar bl.a. livsmedelsförpackningar, glas, tallrikar, 
bestick, dricksflaskor och köksredskap. Kontaktmaterial har införts i 
livsmedelslagens tillämpningsområde och omfattas till stora delar av samma 
regler som livsmedel. Kontrollen kommer inledningsvis handla om 
händelsestyrd kontroll, dvs. inkomna ärenden så som larm och klagomål. 
Med revideringen ges kommunen möjlighet att ta betalt för den kontroll 
som sker i samband med detta.  
 

- Möjligheten att avgiftsfinansiera dolda inköp införs.  
Sedan den 1 april 2021 finns bestämmelser som ger kontrollmyndigheten 
rätt att göra dolda inköp av bland annat livsmedel. Syftet med de dolda 
inköpen är att kontrollera att livsmedel uppfyller gällande krav och 
metoden ska bara användas när det är nödvändigt för att kunna fullfölja 
kontrollen. Den blir främst aktuell i frågan om livsmedelsfusk eller vid 
misstanke om att livsmedel med förbjudna substanser säljs ex. via internet. 
I de fall metoden behöver användas för att säkerställa att kontrollen är 
verkningsfull behöver taxan ge stöd för att avgiftsfinansiera myndighetens 
arbete.   
 

- I revideringen är det förtydligat att avgift kan tas ut även för ärenden som 
rör livsmedelslarm i det EU-gemensamma varningssystemet RASFF. 
Avgiftsmöjligheten följer den tidigare möjligheten att ta ut avgifter för 
klagomålsärenden som är befogade. Är ärendena inte befogade eller 
verksamheten vidtagit tillräckliga åtgärder innan kontrollmyndigheten 
kopplas in, tas ingen avgift ut.  
 

- Revideringen ger också kontrollmyndigheten möjlighet att ta betalt i de fall 
kontrollen leder till att korrigerande åtgärder krävs. Det kan t.ex. handla om 
myndighetens kostnader vid omhändertagande och destruktion av 
livsmedel i samband med bristande efterlevnad av lagkraven.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till reviderad taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

         att  taxan ska gälla från och med 2022-05-01 

att nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och  
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262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 
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foderlagstiftningens område, beslut KF § 282/2017, upphör att gälla 
 

Malin Pommer 
Enhetschef  

Ida Persson 
Miljö- och byggchef  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 
miljo@engelholm.se  

 

mailto:miljo@engelholm.se
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Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

 
Inledande bestämmelser 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och tillståndsnämndens i Ängelholm kostnader för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), enligt 
lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) och enligt de EU-bestämmelser 
som kompletteras av dessa lagar. Taxan gäller även för de författningar och föreskrifter 
som meddelats med stöd av livsmedels- och foderlagstiftningen, och taxan har stöd i 
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens 

offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, 
annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och 
skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion 
överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
tillståndsnämnden efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser 
som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 
2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11-12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §) samt 
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften per timme kontrolltid för år 2022:  

- 1052 kronor för registrering och för kontroll som ursprungligen inte var planerad, 
så som uppföljande kontroll 
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- 1208 kronor för planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet samt 
import- och exportkontroll 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje halv timme. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut. 
Timavgiften beräknas genom att den totala nedlagda tiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7a § om 
årlig avgift.  

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift.  

7a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats 
av Miljö- och tillståndsnämnden multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas och 
registrering sker. Detta år fakturerar Miljö- och tillståndsnämnden den årliga avgiften efter 
registrering, därefter ska fast årlig avgift som omfattar kalenderår betalas i förskott.  

Avgiften ska därefter betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Nämnden beräknar avgiften genom att kontrolltiden, enligt det beslut som riskklass som anges i  
7 §, multipliceras med timtaxan för årlig kontroll.  

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, 
ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. Skyldigheten att betala en avgift upphör från och med det kalenderår som 
följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. 

Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Miljö- och tillståndsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret. Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämna krontal. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
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Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av 
att den övergått till en ny aktör. 

 
Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de 
fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift 
för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet 
blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som 
omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 
framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har 
konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en 
avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra 
intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av 
den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda 
kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 
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uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter 
för köpet betalas. 
 
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 
eller övriga omständigheter, får Miljö- och tillståndsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka 
en avgift enligt denna taxa. 
Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma 
kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är 
så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ängelholms kommun genom dess Miljö- 
och tillståndsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 maj 2022 och tillämpas på ärenden som kommer in från och 
med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 

Denna taxa ersätter den gamla taxan, beslut KF § 282/2017. 
 
Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Ängelholm den XX XX 2022 
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Chefsstrateg 
Lena Åström 
468152 
lena.astrom@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/201 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-30 
 

Instruktioner till ombud inför stämma år 2022 i Äng-
elholms stadshus AB, i AB Ängelholmshem och i AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga 
bolag där kommunen har ägarintresse. Kommunfullmäktige ska på förslag från 
kommunstyrelsen utfärda en instruktion till stämmoombudet som anger hur om-
budet ska rösta i de ärenden på bolagsstämman som bedöms vara av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Instruktion till stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges av kommun-
fullmäktige. Kommunfullmäktige har valt Elisabeth Kullenberg (M) till ombud på 
Ängelholms stadshus ABs stämma. Kommunens policy för bolag säger att de bolag 
som i sin tur äger aktier i bolag ska utse de stämmoombud som kommunfullmäk-
tige har angett.   

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2022 

Utredning 
På stämmorna år 2022 ska följande ärenden av principiell beskaffenhet eller an-
nars av större vikt behandlas:  

• Årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
• Utdelning till ägaren. 
• Ansvarsfrihet för styrelse och VD. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

AB Ängelholmslokaler 
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för:  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. 

AB Ängelholmshem 
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för:  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 
• att godkänna utdelning på 4 480 000 kr till ägaren Ängelholms stadshus 

AB. 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. 

Ängelholms stadshus AB 
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för:  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 
• att godkänna utdelning på 4 100 000 kr till ägaren Ängelholms kommun. 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Lena Åström 
Chefsstrateg 

Beslutet expedieras till: 
• Ombudet Elisabeth Kullenberg 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 
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Chefsstrateg 
Lena Åström 
468152 
lena.astrom@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/201 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-03-30 
 

Instruktioner till ombud inför stämma år 2022 i Äng-
elholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga 
bolag där kommunen har ägarintresse. Kommunfullmäktige ska på förslag från 
kommunstyrelsen utfärda en instruktion till stämmoombudet som anger hur om-
budet ska rösta i de ärenden på bolagsstämman som bedöms vara av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Instruktion till stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges av kommun-
fullmäktige. Kommunfullmäktige har valt Liss Böcker (C) till ombud på Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2022. 

Utredning 
På stämmorna år 2022 ska följande ärenden av principiell beskaffenhet eller an-
nars av större vikt behandlas: 
  

• Årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
• Ansvarsfrihet för styrelse och VD. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för: 
  

• att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD. 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Lena Åström 
Chefsstrateg 

Beslutet expedieras till: 
• Ombudet Liss Böcker. 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-03-28 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 58 Dnr. KS 2022/173 

Entledigande samt val av ny ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden efter Dorthe Sjöholm (SD) 

Ärendebeskrivning 
Dorthe Sjöholm (SD) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Familje- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Dorthe Sjöholm, inkommen den 14 mars 2022.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) från uppdraget som ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden, samt 
 
att lämna uppdraget vakant tillsvidare.  

Beslutet ska expedieras till 
• Dorthe Sjöholm 
• Familje- och utbildningsnämnden 
• Sverigedemokraterna 
• Nämndsekreterare/FMS 
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Länsstyrelsen
Skåne

Dnr........... Dnr: 201-12179-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare ftir ledamot i kommunfullmäktige från och med den
12 april2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: lingelholm
Parti: EngelholmsPartiet
Ny ersättare: Brian Valsh
Avgången ersättare: Elsa Babs Brithén

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
se/dataskydd.

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (x) i följande sammanställning.

Ängelholm

Ledamot Ersättare

BESLUT
2022-04-12

Magnus Jonsson

Jan Anders Brundin
Inger Rengstedt

1. Jan RAllerstam
2. Brian \Øalsh *

Malin Mattsson
'ú"hrJJ*ffiP'v

Bevis utfärdas for de som berörs av beslutet.

Den som vill tiverklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen ftir detta beslut.
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Ragnar Steen på Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB som en undertecknare, Bengt Sävström på Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1106:48:09
                    Ragnar Steen på Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB öppnade för första gången.
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                    Ragnar Steen på Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB signerade.
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                    Bengt Sävström på Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:56:16
                    Bengt Sävström på Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Ragnar Steen (6296027):
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SDO for Bengt Sävström (6296035):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2782621/36c81befecbc705c1fef79e713442b9947ebe632/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0408:12:53
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0809:25:26
                    Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0809:26:49
                    Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0811:02:01
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0811:02:42
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0811:02:42
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Mattias Johansson (6232117):
{'status': 'complete', 'orderRef': '795cbf95-48bc-4d4d-9663-4aff6b56b473', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1705705199000', 'notBefore': '1611010800000'}, 'user': {'name': 'MATTIAS JOHANSSON', 'surname': 'JOHANSSON', 'givenName': 'MATTIAS', 'personalNumber': '198305193511'}, 'device': {'ipAddress': '5.44.198.196'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmJ5a0ZnUGtKYmU3VGxGMHdOWkswbjZFcC9vSmFrK1A4NXc4Z1Yyc1ZpYTg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5DcDYrQVlDRDJiLzFVSWZLclhuSDM2RmhvaUJKQmo4bUM5TXNReUVCeHRFPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5GRXVaajVUb0RqUUhvZ3RQQTNiSlAvb1EyaXQ4enRtbGUyRlpuVjJJcmppUTV2NlVWNTdhbTczRUFNUnlWODEybDlQa3dFSXhBcTcwRzMrTUpNRWxGMzlUQmpTT0tsQ0ZTVU1UNHMrdjl5TWZGRGthODF6Wko0V1d4aEJuSE56QmUxWDNRZ2ErZGdZZjBweDNvOWVlU3BNUmRXemxYRHVYeU8yWnJDVldWL0w0WWVNckZTUmlOWnIzcUU4NjVKR1VVT2dpRXNkUE9KYW9keDRtQWlRRGcrbFhlb2tMOWptbU9leUlHMnNkWGdyVjkzNmp6YzRvRHhhd0ZHVGt2VmZpdWxuemorbmlqWTNuTE1maEFNcDNLNG9hRDAzbnNkTlhiNnVmb3pPNVhMM2loVENzNUg2T0FDNDFzd1hYclV0RklzNlhoZGtBZmhSQnk3WHpYS2JycUE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVkRDQ0F6eWdBd0lCQWdJSUpmMW5xMzlZa21Jd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TVRFNE1qTXdNREF3V2hjTk1qUXdNVEU1TWpJMU9UVTVXakNCdmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVTTUJBR0ExVUVCQXdKU2s5SVFVNVRVMDlPTVJBd0RnWURWUVFxREFkTlFWUlVTVUZUTVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UZ3pNRFV4T1RNMU1URXhPVEEzQmdOVkJDa01NQ2d5TVRBeE1Ua2dNVFl1TVRRcElFMUJWRlJKUVZNZ1NrOUlRVTVUVTA5T0lDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFYU1CZ0dBMVVFQXd3UlRVRlVWRWxCVXlCS1QwaEJUbE5UVDA0d2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUUM0R0FLbzhSN2YzNml5dURwYnRHaUdWYy9oVng5RDlkUmtCZndwdzloMy93VlB4Y0srNmMvYmZVa1RITUNITFNGYVhFdDlIclFwaE04c1F3RFM5cDdOalVpTXNCdEw5R3kwbjA0cUNKczZoaTAwaHkxL0huSEJ1d245dnRpaHkrWnV4UFdoYys5ZmoxcUNzOVNXUlFDRDNMNDVxWWRnMURBUmV5bTgzSTRHQU55aGo5VVowT0dMYWpWamdrMis0dUJ3Zk1SY2RDVk84ZE5ndVlReXZJOXIyVzJUSGMzdnBHSjdWSEdSL2VCaEEyTWdidU9vUGYyS3R6bnVrdXZsQXRaODB1dlNkZE1pMEEyMzNKbTN3WWNzY3JBQVQ3WmxRVGdTRktSVGJXYWtETE12SjRyYnF1RmwrV0RTcSt0c0ovb0dvNnlkMmVHTHNIOTl3dUwxeVNLbkFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWdoUndYSjA2dzYvRWI2S1BzckpvWDZpNFA5OHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBRzJWV3R6YUE1ZzVNbDlnN2ZyanhmVWtmNDJIWGxXN0VBbUJXeS9icm95U0s4aWx3QVorUW01VWk1NnFUV3VxWFdJYTMxSStXVUIxTGh5SDRzeHl6a0lKajFxUndoUWlVT3I2MmpjRlBza2RZdTRVbm1EaU5taFVucmM2bnUySjRwbERsQjBuMVhzOHR3SE5mcmUzWEZFaC9ZTUpGcEIyMmJvQlNFSHpoWGw3ZGJZQUJ4VnNndDlsTGRRL0FMbnRKUUxEVkdpclpBRjkrbWhIdnlJa1VjVUNCaWRWS1pVaDZQWXdoMFVlMzNXNmUxQXR1V1QreXNad2ZDQ2xjZ3B0UERUa1AyKzdQTkphV3UyM3F5dGFJQzRkN1RNeVBhKzMxZUdRRVhNbWxDN3MrZzhwVTJ5Q0lORGdlNWRycUR1MDhXNHZsRFA5Yk1KRDFvSDU4ODJHWEJseFlYbmo3aGFGbnlXakRqVklqREY5ODZXVVdBakMycWRXTDZCUUZTOW4wdTYrdGdKeGF2ejJ1ZnhPSlRtN2k5aXlZT081ampXd2hJbWR5eVd2ZHB2YmFKSmk1V2JLOUxiUWhpdzRzQk5veEpQWTV3QXY0Vy9Pelluc1BRM05CTE9qbVZ6NUp2V2cyTzlIQTYzV3dqL2pUTU1aVVhCWE9aVHVQc0t6aGVwTjkwTWpFaVB3RkZNNFRzZkVtalVFUVRWaDVJRktaRVFYeGl5a0ZiWFFkQ1h5R1VUejljdVhLTHYzbUJqcWMxZzV4c09uNHNJbGVQWERKMXRPa0t5Y2VzMGVUNjJEQ2hBTkYrejNDNWxVT0xhUDdFazRvZHlDTXJrdjNncDhlL0I5ZS92S0krUFdXZzA0QzZIZzh2UDVHdVI1bVFGNFYwWk91OENzaDRjU2xFNmo8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5VMmxuYm1WeVlYSWdZWFowWVd3Z01qYzFOVFU0T0NCemIyMGdUV0YwZEdsaGN5QktiMmhoYm5OemIyNGdabkxEcFc0Z3c1Wm9jbXhwYm1keklGQnlhV05sZDJGMFpYSm9iM1Z6WlVOdmIzQmxjbk1nUVVJZ0tEVTFOakF5T1MwMk56UXdLUT09PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+ZXlKemFXZHVYMk52WkdVaU9pQWlZV00xTldZMk1HRmlZbU5pWldJMVpEQTRZalptTVRCaFlUVTNPRE5qTURkaU9ETmhPV1ppTWlJc0lDSmphR1ZqYTNOMWJTSTZJQ0k0WW1WaFlXUmhaR016T0RFM01EWXdOalk0TXpKa01qYzJOMkpsWVRnNVpHUTVZek16TjJRMElpd2dJbkpsY1hWbGMzUmZhWEFpT2lBaU9EUXVNVGN1TWpFNUxqVTRJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVdRaU9pQWlYelZvUTB0b1lsa2lMQ0FpWVdkeVpXVnRaVzUwWDJsa0lqb2dNamMxTlRVNE9Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwWDJsa0lqb2dOakl6TWpFeE55d2dJbkJoY25ScFpYTWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRFV3TkRFM05EUXNJQ0p1WVcxbElqb2dJbHgxTURCa05taHliR2x1WjNNZ1VISnBZMlYzWVhSbGNtaHZkWE5sUTI5dmNHVnljeUJCUWlJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSTFOVFl3TWprdE5qYzBNQ0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qSXpNakEyTml3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa05vWVhKc2IzUjBZU0JDWVc1bVlXeDJhU0lzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKamFHRnliRzkwZEdFdVltRnVabUZzZG1sQWNIZGpMbU52YlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lBaUt6UTJJRGN5SURrNU55QXlOaUEwTmlJc0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlYWDBzSUhzaWFXUWlPaUExTURReE56ZzNMQ0FpYm1GdFpTSTZJQ0pjZFRBd1pEWm9jbXhwYm1keklGQnlhV05sZDJGMFpYSm9iM1Z6WlVOdmIzQmxjbk1nUVVJaUxDQWliM0puYm5JaU9pQWlOVFUyTURJNUxUWTNOREFpTENBaVkyOTFiblJ5ZVNJNklDSlRSU0lzSUNKamIyNXpkVzFsY2lJNklEQXNJQ0p3WVhKMGFXTnBjR0Z1ZEhNaU9pQmJleUpwWkNJNklEWXlNekl4TVRjc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pOWVhSMGFXRnpJRXB2YUdGdWMzTnZiaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKdFlYUjBhV0Z6TG1wdmFHRnVjM052YmtCd2QyTXVZMjl0SWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5TENCN0ltbGtJam9nTmpJek1qRXlNU3dnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lrMWhjblJwYmlCVWNtOWxaSE56YjI0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWliV0Z5ZEdsdUxuUnliMlZrYzNOdmJrQndkMk11WTI5dElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOVhYMWRmUT09PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5VDI1bFpteHZkeUJCUWlBd01Wd3NJRTl1Wldac2IzY3NibUZ0WlQxUGJtVm1iRzkzTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk1TURNeU9UZzVMRzg5VTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT43U24yeTVFTlRhdFlKRWZTUnQ2RjdYN2VkTG89PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VDI1bFpteHZkdz09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU5pNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TXk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmZuQTVWd0FUdjcrTWpLNlc5c081MHNMVm8rTT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzA4MTEwMjQyWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCCX9Z6t/WJJigAAYDzIwMjIwMzA4MTEwMjQyWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgMgmhEO6vBEIom1c5zE8Bs8Sd4tRnGRVP+THZbvpaHOQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBALqKB/I7uE4JQfMf69Fi2s8YywRY9VInjclfMJC4y/zThxew+9Xxq8z2KA5IEvqIvcNpqhgug88igc7SPplYb9ZaH5/44nyC88wjIHwqNPLwRAmgr0WNn/XgpWnaeXkIUeO1b1AgVYwCcEC1Zbg41NX5pwpgk9VqBtUGS2rfiVXKUXMmv55xCkG2OpwW9di33jKZB8IONuJc6N8JaxcsPbwko89+c9j4Y1uw0lx57kSKJ0ekleeFCc+s75XUimwnDeHoeeyyxTohtnqmmgagSvPryPEmbAh3GfEaYPfUVC3VB5xCvpQa/uVknrJhVf/5hN8KeWuplFHF1guGLQuejOGgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0='}}



SDO for Martin Troedsson (6232121):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2755588/d1ae0d5e3b10ae5641072ea18e5cfb3af664d0fe/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1106:21:49
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Ragnar Steen på Ängelholms Flygplats AB som en undertecknare, Bengt Sävström på Ängelholms Flygplats AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1106:45:45
                    Ragnar Steen på Ängelholms Flygplats AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1106:47:08
                    Ragnar Steen på Ängelholms Flygplats AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:56:36
                    Bengt Sävström på Ängelholms Flygplats AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:56:59
                    Bengt Sävström på Ängelholms Flygplats AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:56:59
                    Alla undertecknare i Ängelholms Flygplats AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Ragnar Steen (6295979):
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SDO for Bengt Sävström (6295990):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2782596/e29a94d40fbddd588422067f705ab3c7ff230ce4/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0408:13:54
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0809:22:42
                    Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0809:23:46
                    Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0811:01:13
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0811:01:38
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0811:01:38
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Mattias Johansson (6232202):
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SDO for Martin Troedsson (6232207):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2755608/db6f3a1e16bb3ae3d9d66fee80150ec98a934416/?asset=verification.pdf
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                    2022-03-2414:50:35
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewatherhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2414:52:59
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewatherhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2414:53:22
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewatherhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2414:53:22
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewatherhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





SDO for Mattias Johansson (6412420):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2830991/872b68bccd61ef24dfa3c66544ea7e7bab29075b/?asset=verification.pdf
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1106:37:33
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Ragnar Steen på AB Ängelholmshem som en undertecknare, Bengt Sävström på AB Ängelholmshem som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1106:50:29
                    Ragnar Steen på AB Ängelholmshem öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1106:50:58
                    Ragnar Steen på AB Ängelholmshem signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:52:34
                    Bengt Sävström på AB Ängelholmshem öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:53:08
                    Bengt Sävström på AB Ängelholmshem signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:53:08
                    Alla undertecknare i AB Ängelholmshem har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Ragnar Steen (6296147):
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SDO for Bengt Sävström (6296152):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2782675/f6f6c0c9fffbd214f5da06f59a38b409164a5fc7/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1106:43:38
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Ragnar Steen på AB Ängelholmslokaler som en undertecknare, Bengt Sävström på AB Ängelholmslokaler som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1106:51:47
                    Ragnar Steen på AB Ängelholmslokaler öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1106:52:15
                    Ragnar Steen på AB Ängelholmslokaler signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:51:26
                    Bengt Sävström på AB Ängelholmslokaler öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:52:04
                    Bengt Sävström på AB Ängelholmslokaler signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1107:52:04
                    Alla undertecknare i AB Ängelholmslokaler har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Ragnar Steen (6296214):
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SDO for Bengt Sävström (6296220):
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