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Svar på interpellation från Mikael von Krassow (S) 
ställd till nämnden för omsorg och stöds ordförande 
lngela Sylwander (M) angående äldreboendet Humana 
Sommarsol i Vejbystrand 

Mikael von Krassow (S) har inkommit med en interpellation ställd till ordförande, 

Ingela Sylwander, i Nämnden för omsorg och stöd angående äldreboendet Hu

mana Sommarsol i V ejbystrand. Interpellationen besvaras nedan: 

1. Har det under perioden september 2021-mars 2022 inkommit fler klago

mål? 

Under perioden september 2021-mars 2022 har huvuduppdrag Hälsa mottagit 

sammanlagt sex (6) synpunkter och klagomål. Klagomålen har inkommit från med

arbetare, anhöriga och vårdcentral. Samtliga klagomål har överlämnats till verksam

heten för hantering, utredning och eventuella åtgärder. Därefter har kommunen ta

git emot återkoppling från verksamheten på hanteringen. Huvuduppdrag Hälsa har 

i samband med inkomna klagomål fört dialog med såväl verksamhetschef som di

visionschef och MAS för Humana. 

Synpunkterna och klagomålen berör personalbemanning, tvätt rutiner, HSL-insat

ser, hjälpmedel, omvårdnad, bemötande, kostutbud och dokumentation. 

En inkommen synpunkt innebär inte att det per automatik föreligger en brist i 

verksamheten, i detta fall på Humana Sommarsol. Då det visat sig föreligga brister, 

utifrån inkomna synpunkter och klagomål, har verksamheten fått inkomma med en 

handlingsplan. I handlingsplanen ska planerade åtgärder för att komma tillrätta 

med bristerna redovisas. 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm 

0431-870 00 

info@engelholm.se 

engelholm.se 
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Verksamheten är ansvarig för att löpande arbeta aktivt med inkomna synpunkter 

och klagomål genom att utreda, åtgärda och återkoppla till den klagande i varje en

skilt fall. Hantering av avvikelser utgör en viktig del i verksamhetens förbättringsar

bete varpå det ställs krav i avtalet att verksamheten ska arbeta löpande och syste

matiskt med synpunkter och klagomål. 

2. Vad visar uppföljningen av Humanas handlingsplan? 
Vid uppföljning av handlingsplanen i november 2021 angav Humana att de var i 

fas med samtliga åtgärder. Då nya klagomål inkom till kommunen i januari 2022 

konstaterades att efterlevnaden av den tidigare handlingsplanen inte var fullgod. 

Kommunen begärde att Humana inkom med en ny handlingsplan. 

3. Har kommunen vidtagit några åtgärder eller avser vidta några åtgärder 
för att säkerställa att avtalet följs? 
Kommunen har under perioden september 2021-mars 2022 genomfört avtalsupp

följningar avseende olika delar i avtalet, begärt in komplettering i de fall det krävts, 

genomfört oanmälda tillsyner, haft avstämningsmöten med verksamheten samt be

gärt in underlag på hantering av inkomna synpunkter och ny handlingsplan. Kom

munen arbetar med vitesföreläggning. 

4. Anser den blågröna majoriteten att verksamheten på Sommarsol håller en 
god kvalitet? 
Nej, vi anser inte att Sommarsol håller en tillräckligt god kvalitet. Den blågröna 

majoriteten känner sig inte tillfredsställda med att den handlingsplan som presente

rats inte har fullföljts och detta under en längre tid. Med anledning av detta arbetar 

kommunen med ett eventuellt föreläggande. 

Ordförande Nämnden för omsorg och stöd 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm 

0431-870 00 

info@engelholm.se 

engelholm.se 
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Interpellation till Ingela Sylwander, ordförande för nämnden för omsorg och stöd, 
om Humana Sommarsol 

Efter att brister uppmärksammades under sommaren 2021 svarade Ingela Sylwander att Humana 
Sommarsol har identifierat och åtgärdat alla brister. Dessutom inkom Humana med en handlingsplan 
som de arbetade med under hösten 2021 och fram till januari 2022. Med anledning av att det lokala 
skyddsombudet uppmärksammat brister i verksamheten och ställt krav enlig AML 6 kap. 6 §vill jag 
ställa följande frågor. 

1. Har det under perioden september 2021-mars 2022 inkommit fler klagomål? 
2. Vad visar uppföljningen av Humanas handlingsplan? 
3. Har kommunen vidtagit några åtgärder eller avser vidta några åtgärder för att säkerställa att 

avtalet följs? 
4. Anser den blågröna majoriteten att verksamheten på Sommarsol håller en god kvalitet? 

Munka-Ljungbyden 17mars 2022 

Mikael von Krassow 
Socialdemokraterna i Ängelholm 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 

angel ho l m @soda ldemokraterna.se, www .social demokraternaangelhol m .se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 53 Dnr. KS 2022/47

Borgen för förvärv av kommunala fastigheter, AB 
Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
2013 och 2014 förvärvade AB Ängelholmslokaler merparten av kommunens 
verksamhetslokaler. Förvärven finansierades genom att skuldebrev upprättades 
mellan Ängelholms kommun och AB Ängelholmslokaler. Enligt en dom i 
Kammarrätten så beviljas inte AB Ängelholmslokaler avdrag för räntekostnaderna 
på dessa lån då de bedöms som koncerninterna. Därför finns behov av att lösa 
finansieringen på annat sätt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-21

Yrkande
Ordförande Robin Holmberg (M) yrkar, med instämmande från Maija Rampe (M), 
Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson (KD), Patrik 
Olsson (SD) och Åsa Larsson (S) bifall till arbetsutskottets förslag med ändring i 
andra att-satsen till följande,

att utöka borgensåtagandet för AB Ängelholmslokaler med 439 337 000 kronor för 
att uppta lån för ändamålet samt att därmed såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 639 
337 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att de interna skuldebrev som idag finansierar AB Ängelholmslokalers förvärv av 
kommunala verksamhetslokaler ska ersättas med extern upplåning av bolaget,

att utöka borgensåtagandet för AB Ängelholmslokaler med 439 337 000 kronor för 
att uppta lån för ändamålet samt att därmed såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 639 
337 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader samt,
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Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att notera att ovanstående utgör ett avsteg från finanspolicy och ägardirektiv till AB 
Ängelholmslokaler.

Beslutet ska expedieras till
• SST, Ekonomi & kvalitet
• AB Ängelholmslokaler



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 31 Dnr. KS 2022/47

Borgen för förvärv av kommunala fastigheter, AB 
Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
2013 och 2014 förvärvade AB Ängelholmslokaler merparten av kommunens 
verksamhetslokaler. Förvärven finansierades genom att skuldebrev upprättades 
mellan Ängelholms kommun och AB Ängelholmslokaler. Enligt en dom i 
Kammarrätten så beviljas inte AB Ängelholmslokaler avdrag för räntekostnaderna 
på dessa lån då de bedöms som koncerninterna. Därför finns behov av att lösa 
finansieringen på annat sätt.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-21

Föredragande tjänsteperson
Ekonomichef Stefan Marthinsson föredrar ärendet för kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att de interna skuldebrev som idag finansierar AB Ängelholmslokalers förvärv av 
kommunala verksamhetslokaler ska ersättas med extern upplåning av bolaget,

att bevilja AB Ängelholmslokaler kommunal borgen på 439 337 000 kronor för att 
ta upp lån för ändamålet.

att notera att ovanstående utgör ett avsteg från finanspolicy och ägardirektiv till AB 
Ängelholmslokaler.

Beslutet ska expedieras till
• SST, Ekonomi & kvalitet
• AB Ängelholmslokaler
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Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2022/47
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-01-21

Upplåning och borgen avseende förvärv av kommuna-
la fastigheter

Ärendebeskrivning
2013 och 2014 förvärvade AB Ängelholmslokaler merparten av kommunens verk-
samhetslokaler. Förvärven finansierades genom att skuldebrev upprättades mellan 
Ängelholms kommun och AB Ängelholmslokaler. Enligt en dom i Kammarrätten 
så beviljas inte AB Ängelholmslokaler avdrag för räntekostnaderna på dessa lån då 
de bedöms som koncerninterna. Därför finns behov av att lösa finansieringen på 
annat sätt.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-21

Utredning
Under 2013 och 2014 förvärvade AB Ängelholmslokaler merparten av kommu-
nens verksamhetslokaler. Förvärven finansierades genom att skuldebrev upprätta-
des mellan Ängelholms kommun och AB Ängelholmslokaler. 

I december 2021 erhöll AB Ängelholmslokaler en dom från Kammarrätten som in-
nebär att man inte beviljas avdrag för koncerninterna räntekostnader avseende lån 
för förvärv av verksamhetsfastigheter från kommunen. Det gäller två lån på totalt 
439 337 000 kronor.

För att bolaget ska kunna beviljas avdrag för räntekostnader måste dessa avse ex-
terna lån. En lösning är därför att de koncerninterna skuldebreven ersätts av extern 
upplåning mot kommunal borgen. Om kommunen beviljar kommunal borgen kan 
bolaget ta upp externa lån och därigenom betala köpeskillingen för fastigheterna till 
kommunen. 

Kommunen förstärker i så fall sin likviditet väsentligt och denna kan på sikt använ-
das för att lösa en stor del av kommunens externa lån. Vid årsskiftet 2021/2022 
uppgår kommunens låneskuld till 230 mnkr avseende den skattefinansierade verk-
samheten och till 585 mnkr för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Det är 
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viktigt att betona att lånen kan lösas först när dessa förfaller, vilket innebär att det 
kommer ta några år innan hela likviditetsförstärkningen kan användas för detta än-
damål. Men när så skett är koncernens totala låneskuld, allt annat lika, oförändrad i 
förhållande till idag. Under tiden kan överskottslikviditeten placeras i enlighet med 
finanspolicyn. En genomgång av kommunens skuldportfölj visar att 215 mnkr av 
de befintliga lånen kan lösas under 2022 och 165 mnkr 2023, totalt 380 mnkr av 
likviditetsförstärkningen på drygt 439 mnkr. Därutöver kan likviditeten användas 
för att finansiera delar av VA-verksamhetens investeringar 2022-2023, som annars 
skulle behöva finansieras med externa lån.

Kommunen har från och med 2022 infört koncernbank, vilket bland annat innebär 
att kommunen sköter all upplåning för koncernbolagens räkning. När det gäller 
denna typ av förvärv bör man av försiktighetsskäl (rättsläget är inte helt tydligt) 
sköta upplåningen på så sätt att bolagen tar upp dessa för egen räkning mot kom-
munal borgen. Om denna finansiering ska göras via koncernbanken finns en viss 
risk att bolaget nekas avdrag för räntekostnaderna. Detta utgör alltså ett avsteg från 
finanspolicyn och ägardirektiv till AB Ängelholmslokaler.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att de interna skuldebrev som idag finansierar AB Ängelholmslokalers förvärv av 
kommunala verksamhetslokaler ska ersättas med extern upplåning av bolaget,

att bevilja AB Ängelholmslokaler kommunal borgen på 439 337 000 kronor för att 
ta upp lån för ändamålet.

att notera att ovanstående utgör ett avsteg från finanspolicy och ägardirektiv till 
AB Ängelholmslokaler.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• SST, Ekonomi & kvalitet
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• AB Ängelholmslokaler

~ Ängelholms 
~kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 54 Dnr. KS 2021/501

Fortsatt utbyggnad i enlighet med gällande VA-plan

Ärendebeskrivning
VA-planen är ett styrdokument som bland annat redovisar riktlinjer för utbyggnad 
av allmänna vattentjänster i  omvandlingsområden. En översyn av VA-planen 
beträffande närmast kommande utbyggnadsområden (Äspenäs och Ljungabolet) 
med tillhörande tidsplanering samt kostnadskalkyl har genomfört under år 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2022
 Protokollsutdrag SBN den 14 december 2021
 Tjänsteutlåtande Samhälle daterat den 22 november 2021                                                                                        
 Bilaga 1. Beslut 2014-10-27 KF § 186                                                                    
 Bilaga 2. Gällande VA-plan dat 2015-09-21                                                                   
 Bilaga 3. Tidsplan för utbyggnad

Yrkande
Maja Rampe (M), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Charlotte Engblom 
Carlsson (L) , Anders Ingvarsson (SD), Åsa Larsson (S) och Linda Persson (KD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att enligt redovisad tidsplan fortsätta utbyggnad av vatten och avlopp till 
Äspenäs och Ljungabolet,

att utbyggnaden ska skattefinansieras i enlighet med tidigare fattat beslut (2014-
10-27 KF§187), samt

att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Beslutet ska expedieras till
 Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

 Budgetberedningen (budgetchef)

~ Ängelholms 
f.;.i kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 32 Dnr. KS 2021/501

Fortsatt utbyggnad i enlighet med gällande VA-plan

Ärendebeskrivning
VA-planen är ett styrdokument som bland annat redovisar riktlinjer för utbyggnad 
av allmänna vattentjänster i  omvandlingsområden. En översyn av VA-planen 
beträffande närmast kommande utbyggnadsområden (Äspenäs och Ljungabolet) 
med tillhörande tidsplanering samt kostnadskalkyl har genomfört under år 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2022
 Protokollsutdrag SBN den 14 december 2021
 Tjänsteutlåtande Samhälle daterat den 22 november 2021                                                                                        
 Bilaga 1. Beslut 2014-10-27 KF § 186                                                                    
 Bilaga 2. Gällande VA-plan dat 2015-09-21                                                                   
 Bilaga 3. Tidsplan för utbyggnad

Föredragande tjänsteperson
VA-chef, Roger Karlsson föredrar ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkande
Ordförande Robin Holmberg (M) yrkar, med instämmande från Lars Nyander (S) 
och Liss Böcker (C) bifall till föreliggande förslag med följande tillägg i andra att-
satsen, att utbyggnaden ska skattefinansieras i enlighet med tidigare fattat beslut 
(2014-10-27 KF§187),.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att enligt redovisad tidsplan fortsätta utbyggnad av vatten och avlopp till 
Äspenäs och Ljungabolet,

att utbyggnaden ska skattefinansieras i enlighet med tidigare fattat beslut (2014-
10-27 KF§187), samt
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Beslutet ska expedieras till
 Samhällsbyggnadsnämnden

 Budgetberedningen (budgetchef)
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/501
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-01-19

Fortsatt utbyggnad i enlighet med gällande VA-plan 

Ärendebeskrivning
VA-planen är ett styrdokument som bland annat redovisar riktlinjer för utbyggnad 
av allmänna vattentjänster i  omvandlingsområden. En översyn av VA-planen be-
träffande närmast kommande utbyggnadsområden (Äspenäs och Ljungabolet) med 
tillhörande tidsplanering samt kostnadskalkyl har genomfört under år 2020.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2022
• Protokollsutdrag SBN den 14 december 2021
• Tjänsteutlåtande Samhälle daterat den 22 november 2021                                                                                        
• Bilaga 1. Beslut 2014-10-27 KF § 186                                                                    
• Bilaga 2. Gällande VA-plan dat 2015-09-21                                                                   
• Bilaga 3. Tidsplan för utbyggnad

Utredning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att man i samband med utbyggnad av kommu-
nala ledningar mot Äspenäs och Ljungabolet dimensionerar överföringsledningen 
för färskvatten mot även angränsande Tullstorp, idag med egen färskvattentäkt, i 
framtiden kan ges möjlighet till kommunal vattentjänst. 

Åtgärden bedöms kräva en investering på 134 mnkr under en 10-årsperiod. I likhet 
med hittills vidtagna åtgärder och utbyggnader i VA-planen föreslår Samhällsbygg-
nadsnämnden att kostnader för utbyggnaden finansieras med skattemedel.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att enligt redovisad tidsplan fortsätta utbyggnad av vatten och avlopp till Äspe-
näs och Ljungabolet,

att utbyggnaden ska skattefinansieras i enlighet med tidigare fattat beslut 
(2014-10-27 KF§187), samt

att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Budgetberedningen (budgetchef)
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Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 257 Dnr. SBN 2021/210, 

Fortsatt utbyggnad i enlighet med gällande VA-plan

Ärendebeskrivning
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av allmänna vattentjänster i  omvandlingsområden. Gällande VA-plan arbetades 
fram under år 2013-2014 av en kommunövergripande grupp för dåvarande 
tjänstemannaorganisation. Till arbetsgruppen fanns även en politisk styrgrupp. VA-
planen beslutades i kommunstyrelsen 2014-10-15 och kommunfullmäktige 2014-
10-27. En översyn av VA-planen beträffande närmast kommande 
utbyggnadsområden (Äspenäs och Ljungabolet) med tillhörande tidsplanering samt 
kostnadskalkyl har genomfört under år 2020. 

Syftet med översynen har varit att uppdatera kalkylen mot dagens kostnadsläge 
samt finna en rimlig utbyggnadstakt för dessa områden. Då man i samband med 
utbyggnad av kommunala ledningar mot Äspenäs och Ljungabolet passerar 
Tullstorp bostadssamfällighet, som idag redan är ansluten mot kommunalt 
spillvatten, och har egen färskvattentäkt, dimensioneras överföringsledningen för 
färskvatten mot Äspenäs och Ljungabolet så att även Tullstorp i framtiden kan ges 
möjlighet till kommunal vattentjänst.

Beslutsunderlag
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Fortsatt utbyggnad av allmänna vattentjänster till 
Äspenäs och Ljungabolet i enlighet med gällande VA-
plan

Ärendebeskrivning
VA-planen är ett styrdokument som bland annat redovisar riktlinjer för utbyggnad 
av allmänna vattentjänster i  omvandlingsområden. Gällande VA-plan arbetades 
fram under år 2013-2014 av en kommunövergripande grupp för dåvarande tjänste-
mannaorganisation. Till arbetsgruppen fanns även en politisk styrgrupp. VA-pla-
nen beslutades i kommunstyrelsen 2014-10-15 och kommunfullmäktige 2014-10-
27. En översyn av VA-planen beträffande närmast kommande utbyggnadsområden 
(Äspenäs och Ljungabolet) med tillhörande tidsplanering samt kostnadskalkyl har 
genomfört under år 2020. 

Syftet med översynen har varit att uppdatera kalkylen mot dagens kostnadsläge 
samt finna en rimlig utbyggnadstakt för dessa områden. Då man i samband med 
utbyggnad av kommunala ledningar mot Äspenäs och Ljungabolet passerar Tull-
storp bostadssamfällighet, som idag redan är ansluten mot kommunalt spillvatten, 
och har egen färskvattentäkt, dimensioneras överföringsledningen för färskvatten 
mot Äspenäs och Ljungabolet så att även Tullstorp i framtiden kan ges möjlighet 
till kommunal vattentjänst.
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Utredning
I enlighet med VA-planen startade utbyggnad av vatten och avlopp i Boarpsvägen 
(Hjärnarp). Projektet startades 2016 och utbyggnaden stod klar hösten 2017. Året 
därpå påbörjades projektering av utbyte/ombyggnad av två befintliga pumpstatio-
ner vilka behöver uppgraderas för att möjliggöra framtida anslutning av områdena 
Ljungabolet och Äspenäs. 

Parallellt med detta arbete har även förprojektering av ledningar från Hjärnarp upp 
till Äspenäs och ljungabolet utförts samt förprojektering av överföringsledningar 
mellan Ljungabolet och Äspenäs med tillhörande pumpstationer. Inom befintlig 
VA anläggning har förstärkningar genomförts för att möjliggöra utbyggnad enligt 
VA-planen med bland annat uppdimensionering av ledningsnät. Under de senaste 
åren har även reningsverket i Ängelholm byggts ut för att säkerställa god kapacitet 
för kommande exploateringar samt utbyggnadsområden i enlighet med VA-planen. 

Tidsplan för kommande utbyggnad
Den utbyggnadsplan som redovisas i VA-planen har reviderats på så sätt att de 
områden och utredningar som redan är utförda är bortplockade från tidsplanen. 
Hänsyn är även tagen till att entreprenader inom kommande områdena med fördel 
utförs under höstmånaderna då det är färre boende inom områdena. Det bör även 
beaktas att innan entreprenaden av överföringsledningar, samt entreprenad inom 
området kan genomföras, behöver arbete utföras på befintligt ledningsnät samt på 
befintliga pumpstationer nedströms. Detta för att kunna ta emot den mängd spill-
vatten som dessa områden kommer att generera samt säkerställa att det behov av 
färskvatten som ska levereras till områdena kan erhållas från befintligt ledningsnät. 
Det kommer även att behöva avsättas tid för att påbörja de myndighetskontakter 
och tillståndsansökningar som kommer att krävas för utbyggnaden. Tidplanen re-
dovisa i bilaga 3. 
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Kostnadskalkyl
Utbyggnaden av ledningsnätet till och inom Äspenäs och Ljungabolet kommer krä-
va investeringar vilka inte kommer att kunna täckas av de normala avgifterna. I be-
slutad VA-plan förs resonemang kring eventuell sär-taxa för att finansiera utbygg-
nadsområden. Då sär-taxa för dessa områden bedömdes bli orimligt höga för fas-
tighetsägarna beslutades det i VA-planen att kostnader för utbyggnad skulle finan-
sieras med skattemedel vilket även har tillämpats för hittills vidtagna åtgärder och 
utbyggnader.

I gällande VA-plan har man redovisat en kostnadskalkyl för utbyggnad av spillvat-
ten och färskvatten till Äspenäs samt Ljungabolet. I kalkylen redovisas dels kostna-
der för åtgärder på befintligt ledningsnät, kostnader för överföringsledningar fram 
till områdena samt kostnad för utbyggnad inom respektive område. Kostnadskalky-
len har justerats för att motsvara dagens kostnader för att utföra entreprenad och 
bedöms uppgå till följande: 

 Överföringsledning för färskvatten från Hjärnarp fram till Tullstorp, där 
befintligt ledningsnät för spillvatten finns, uppgår till ca 30 miljoner kr. 

 Ledningar för spillvatten och färskvatten från Tullstorp till Ljungabolet 
uppgår till ca 20 miljoner kr och ledningar för spillvatten och färskvatten 
mellan Ljungabolet och Äspenäs uppgår till ca 12 miljoner kr. 

 Kostnader för att anlägga ledningsnät för färskvatten och spillvatten med 
tillhörande pumpstationer inom områdena uppgår till ca 60 miljoner kr. 

Total entreprenadkostnad uppgår således till ca 122 miljoner kr. Till dessa entrepre-
nadkostnader tillkommer även andra kostnader som i nuläget är svåra att uppskat-
ta. Det är kostnader för inlösen av mark, upprättande av ledningsrätter alternativt 
ledningsservitut eventuella intrångsersättningar och ersättningar för skogsavverk-
ning. Därtill kommer även bygglovskostnader för pumpstationer och trycksteg-
ringsstationer. 

Det bör även beaktas att schaktning till stor del kommer att ske i jungfrulig mark 
vilket gör att en osäkerhet råder kring markförhållanden samt eventuell närhet till 
berggrund och förekomst av stenblock i marken. På grund av denna osäkerhet kal-
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kyleras även en riskkostnad om ca 10 % på den totala entreprenadkostnaden. Såle-
des bedöms totalkostnad, under ca en tioårsperiod uppgå till totalt ca 134 miljoner 
kr. Man bör beakta att dessa kostnader är ungefärliga och kalkylerna kommer att 
behövas ses över inför varje årsbudget för att få en så tillförlitlig prognos som möj-
ligt.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden fö-
reslår Kommunfullmäktige besluta

att enligt redovisad tidsplan fortsätta utbyggnad av vatten och avlopp till Äspe-
näs och Ljungabolet samt

att i enighet med tidigare fattat beslut (2014-10-27 KF§187), inom skattekol-
lektivet reservera medel, för investering samt framtida kapitalkostnader (av-
skrivningar och räntekostnader) för utbyggnad enligt antagen VA-Plan.

Pernilla Fahlstedt
Chef Samhälle

Roger Karlsson
Enhetschef VA-enheten

Beslutet expedieras till:
• Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen
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Ärendebeskrivning 
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Äspenäs, Nedre Århult och Munka Ljungby Norra enligt föreslagen VA-plan ska ske 
med skattemedel, samt 

   
      fortsättning, 
 
 
 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 

Sammanträdesdatum 2014-10-27  
 

 

Kommunfullmäktige 

 

 
 

  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

KF § 187, forts. 
 
 
att överlämna till budgetberedningen 2015 att inom skattekollektivet reservera medel, för 

investering samt framtida kapitalkostnader (avskrivningar och räntekostnader) för 
utbyggnad av spillvatten och kommunalt vatten inom fem omvandlingsområden, 
Boarpsvägen, Ljungabolet, Äspenäs, Nedre Århult och Munka Ljungby Norra 

 
_____ 
 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Budgetberedning 2015 
 
 



 

RAPPORT 

VA-PLAN FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN 

  
 

2014-09-09 

 



 

 

 
 2014-09-09 

 

 

Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm  

Titel på rapport: VA-plan för Ängelholms kommun  

Datum: 2014-09-09 

Medverkande  

Beställare: Ängelholms kommun 

Kontaktperson: 

Politisk förankring: 

Robin Pehrsson 

Antagen i kommunfullmäktige 2014-10-20 

  

Konsult: Tyréns AB 

Uppdragsansvarig: Ann-Christin Sundahl, Tyréns AB 

Handläggare: Katarina Larsson och Gunnar Svensson, Tyréns AB 

Kvalitetsgranskare: Ida Marttila, Tyréns AB 

  

  

  

 

 

 

 

Författare: Ann-Christin Sundahl, Katarina Larsson 

Datum: 2014-09-09 

Handlingen granskad av: Ida Marttila 

Datum: 2014-09-09 

Tyréns AB 

205 19 Malmö 

Besök: Isbergs gata 15 

 

Tel: 010 452 20 00   

http://www.tyrens.se 

 

Säte: Stockholm 

Org.nr: 556194-7986 

http://www.tyrens.se/


 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

3(58) 

 

Innehållsförteckning 

Ordlista ........................................................................................... 6 

Inledning ........................................................................................ 7 

Bakgrund ............................................................................................................................. 7 

Syfte .  .................................................................................................................................. 7 

Arbetsgrupp ......................................................................................................................... 7 

Del 1 – Nulägesbeskrivning .......................................................... 9 

1 Allmänt ...................................................................................................... 9 

1.1 Grundvattenförekomster ......................................................................................... 10 

1.2 Vattenförvaltning och recipienter ............................................................................ 10 

2 Allmänna anläggningen ........................................................................ 14 

2.1 Dricksvattenförsörjning ........................................................................................... 14 

2.1.1 Anläggningen .......................................................................................................... 14 

2.1.2 Verksamhetsområde dricksvatten .......................................................................... 14 

2.1.3 Vattentäkter ............................................................................................................. 14 

2.1.4 Vattenverk och vattentorn ....................................................................................... 15 

2.1.5 Reservvattentäkter .................................................................................................. 16 

2.1.6 Skyddsområde ........................................................................................................ 16 

2.1.7 Ledningsnät ............................................................................................................ 16 

2.2 Avloppsvattenhantering .......................................................................................... 17 

2.2.1 Anläggningen .......................................................................................................... 17 

2.2.2 Verksamhetsområde avloppsvatten ....................................................................... 17 

2.2.3 Avloppsreningsverk ................................................................................................. 17 

2.2.4 Ledningsnät ............................................................................................................ 18 

3 Enskild VA-försörjning .......................................................................... 19 

3.1 Enskild dricksvattenförsörjning ............................................................................... 19 

3.2 Enskilda avloppsanläggningar ................................................................................ 20 

3.3 Renhållning och latrinhantering .............................................................................. 21 

3.4 Kända miljö- och hälsoproblem .............................................................................. 21 

  



 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

4(58) 

Del 2 – Plan för den allmänna anläggningen ............................. 23 

4 Beskrivning av funktion och kondition ................................................ 23 

4.1 Vattenförsörjning ..................................................................................................... 23 

4.1.1 Kapacitet ................................................................................................................. 23 

4.1.2 Driftstörningar ......................................................................................................... 23 

4.1.3 Vattenkvalitet .......................................................................................................... 24 

4.1.4 Förluster .................................................................................................................. 24 

4.1.5 Leveranssäkerhet ................................................................................................... 25 

4.2 Avloppsvattenhantering .......................................................................................... 26 

4.2.1 Kapacitet ................................................................................................................. 26 

4.2.2 Driftstörningar ......................................................................................................... 26 

4.2.3 Tillskottsvatten ........................................................................................................ 27 

4.2.4 Översvämningar ...................................................................................................... 28 

4.2.5 Nödavledning .......................................................................................................... 28 

4.2.6 Utsläpp till recipienter.............................................................................................. 28 

4.3 Sammanfattande problembeskrivning .................................................................... 30 

5 Handlingsplan ........................................................................................ 31 

5.1 Allmänt .................................................................................................................... 31 

5.2 Vattenförsörjning ..................................................................................................... 31 

5.3 Avloppshantering .................................................................................................... 31 

Del 3 - Plan för VA-försörjning utanför nuvarande 

verksamhetsområde .................................................................... 32 

6 Metod för prioritering och val av områden .......................................... 32 

6.1 Områdesindelning ................................................................................................... 32 

6.2 Behov ...................................................................................................................... 33 

6.3 Möjlighet .................................................................................................................. 34 

6.4 Behovsanalys .......................................................................................................... 35 

6.5 Områdestyper ......................................................................................................... 36 

6.6 Handlingsplaner för olika områdestyper ................................................................. 38 

7 Prioritering av områden för VA-utbyggnad ......................................... 40 

7.1 Reviderad områdesindelning .................................................................................. 40 

7.2 Kostnadsberäkning ................................................................................................. 40 

8 VA-utbyggnadsplan ............................................................................... 45 

8.1 Tidplan och kostnadsbedömning för utbyggnad av den allmänna anläggningen .. 45 



 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

5(58) 

8.2 VA-utbyggnadsplan ................................................................................................. 46 

8.3 Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen ...................................................... 46 

8.4 Minireningsverk ....................................................................................................... 46 

8.5 Principer för finansiering av utbyggnad .................................................................. 47 

8.5.1 Lagen om allmänna vattentjänster .......................................................................... 47 

8.5.2 Vad är ”skäligt och rättvist”? ................................................................................... 48 

8.5.3 Särtaxa .................................................................................................................... 48 

8.5.4 Principer för finansiering ......................................................................................... 48 

9 Strategi i väntan på utbyggnad ............................................................. 50 

10 Plan för enskild VA-försörjning ............................................................ 51 

10.1 Tillsyn enligt miljöbalken ......................................................................................... 52 

10.2 Information/rådgivning till fastighetsägare .............................................................. 53 

10.3 Reningskrav för enskilda avlopp ............................................................................. 54 

10.4 Områden utanför kommunal utbyggnadsplan ........................................................ 55 

10.4.1 Gemensamma lösningar ......................................................................................... 55 

10.4.2 Enskilda anläggningar............................................................................................. 56 

Referenser....................................................................................................... 57 

Förteckning över bilagor ............................................................................... 58 

 
  



 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

6(58) 

 

Ordlista 

Allmän vatten- och avloppsanläggning – en VA-anläggning över vilken en huvudman har ett 
rättsligt bestämmande inflytande, och som har ordnats och används för att uppfylla 
huvudmannens skyldighet enligt vattentjänstlagen.  

Avloppsvatten – ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten, dränvatten, 
spillvatten och kylvatten.  

Bräddning – innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut 
obehandlat till recipienten (se nedan) vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets eller 
avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall. 

Dagvatten – tillfälligt avrinnande vatten, t.ex. regnvatten och smältvatten, från tak och vägar, 
samt framträngande grundvatten.  

Dricksvatten – rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, laga mat med och dylikt.  

Dränvatten – vatten som avleds genom dränering.  

Duplikat avloppssystem – motsatsen till ett kombinerat avloppssystem. I det duplikata 
systemet går spillvatten och dagvatten i olika ledningar. 

Enskild vatten- och avloppsanläggning – en VA-anläggning eller annan anordning för 
vattenförsörjning eller avlopp som inte är ansluten till den allmänna VA-anläggningen.  

Huvudman – den som äger en allmän VA-anläggning.  

Kombinerad ledning – en ledning där både spill- och dagvatten samlas. 

LTA (lätt trycksatt avloppssystem) – när en fastighet inte kan anslutas till ett självfallsystem 
kan den allmänna VA-anläggningen för spillvattenavlopp utformas som ett s.k. lätt trycksatt 
avloppssystem (LTA-system). Det innebär att en LTA-pumpenhet placeras inne på fastigheten. 
LTA-stationen består av pump, tank, automatik, nivågivare, larmindikator och vid 
fastighetsgräns en backventil. 

Recipient – ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten. 

Råvatten – obehandlat vatten taget från vattentäkt (se nedan). 

Spillvatten – i regel förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, industri m.m. Med 
spillvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till 
spillvattenledning. 

Vattentäkt – en vattentäkt är en sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där vatten tas till 
dricksvattenförsörjning. 

Verksamhetsområde – allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom 
en allmän VA-anläggning. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den 
allmänna VA-anläggningen. 
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Inledning 

Bakgrund 

Ängelholms kommun har utarbetat en VA-plan för hela kommunen. Tyréns AB har medverkat 
som konsult i detta arbete. Arbetsmetodiken har till stora delar följt rapporten ”Vägledning för 
kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”, Havs och 
Vattenmyndigheten (2014). Planen är antagen i kommunstyrelsen (2014-10-15) och 
kommunfullmäktige (2014-10-20). 

Syfte 

Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering av kommunens VA-
försörjning både inom och utanför nuvarande verksamhetsområdet för VA. Planen ska täcka 
både försörjningen med vatten och lösningar för avlopp. Dagvatten behandlas närmare i 
kommunen dagvattenpolicy. 

VA-planen är tänkt att utgöra ett tematiskt underlag till översiktsplanen och ska revideras varje 
mandatperiod med start 2019. Ansvaret för revideringen av VA-planen samt för genomförande 
av de moment som ingår i planen ligger på chefen för huvuduppdraget Samhällsutveckling. 

Arbetsgrupp 

Arbetet med kommunens VA-plan drivs av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och en 
styrgrupp från tjänstemannasidan med hjälp från Tyréns AB. Det har också funnits en politisk 
styrgrupp. 

 

De som ingår i styrgruppen är: 

Mikael Fritzon    Teknisk chef, tekniska kontoret 

Cornelia Ljungerud   VA-chef, tekniska kontoret 

Pontus Swahn     Stadsarkitekt, stadsarkitektkontoret 

Karin Valtinat    Miljöchef, miljökontoret 

 

De som ingår i arbetsgruppen är: 

Robin Pehrsson   Projektledare, tekniska kontoret 

Erik Sjöstrand    T.f. projektledare, tekniska kontoret 

Carola Jarnung    Miljökontoret 

Roger Karlsson    Tekniska kontoret, VA-avdelningen 

Cornelia Ljungerud   Tekniska kontoret, VA-avdelningen 

Åsa Öhrman Engvall  Stadsarkitektkontoret 

Annika Cronsoie   Stadsarkitektkontoret 

Kajsa Wellbro    Miljökontoret 

Lotta Wolf     Miljökontoret 

Maria Birgander   Tekniska kontoret, stadsmiljöavdelningen 

 

De som ingår i den politiska styrgruppen är: 

Christer Jönsson (M)  Byggnadsnämnden  

Åsa Larsson (S)   Byggnadsnämnden 

Göran Larsson (M)   Kommunstyrelsen 
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Lars Nyander (S)   Kommunstyrelsen 

Anna Mörée (M)   Miljönämnden 

Lars-Olle Tuvesson (S) Miljönämnden 

Christer Örning (M)  Tekniska Nämnden  

Christer Hansson (S)  Tekniska Nämnden 

 

Från Tyréns AB: 

Ann-Christin Sundahl  Konsult 

Gunnar Svensson   Konsult 

Katarina Larsson    Konsult 
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Del 1 – Nulägesbeskrivning 

1 Allmänt 

Ängelholm är en kustkommun, belägen i nordvästra Skåne, med ca 40 000 invånare. Västra 
delen av kommunen präglas av ett öppet och relativt flackt jordbrukslandskap, den s.k. 
Ängelholmsslätten. De nordöstra delarna av kommunen är betydligt mer kuperade och här 
varvas öppen mark med löv- och barrskog. I nordvästra delen av kommunen finns två större 
sjöar, Västersjön och Rössjön. De större vattendragen Vege å och Rönne å rinner genom de 
södra och mellersta delarna av kommunen och mynnar i Skälderviken. I Figur 1 visas en 
kommunövergripande karta där markanvändning framgår. 

 
Figur 1. Kommunövergripande karta. 

 

Fastigheter i tätorterna är kopplade till det kommunala ledningsnätet som dagligen servar ca 
36 000 personer. Utanför tätorterna finns dock många enskilda anläggningar för såväl 
dricksvattenförsörjning som avloppshantering. 

Det finns ungefär 2700 enskilda avloppsanläggningar i kommunen och av dessa är drygt 600 
fritidshusfastigheter, eller övriga hus utan folkbokförda på adressen. Många av 
fritidshusfastigheterna i kommunen planerades på 50- och 60-talet och hade ursprungligen en 
enkel standard. Hur VA-standarden och nyttjandet av fastigheterna ser ut idag i områdena 
avgör behovet av gemensamma lösningar.  

I följande två kapitel beskrivs den befintliga situationen för den allmänna VA-anläggningen 
respektive den enskilda VA-försörjningen. 
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1.1 Grundvattenförekomster 

I Ängelholms kommun finns det mesta tillgängliga grundvattnet i jordlagren. Det finns ett flertal 
isälvsavlagringar med stora grundvattentillgångar inom kommunen. De mest betydande 
sträcker sig från kommungränsen öster om Rössjön via Tåstarp till St. Brandsvig, som utnyttjas 
för Ängelholms dricksvattenförsörjning. Inom områden som legat under havsytan efter senaste 
istiden, kan saltvatten ha stannat kvar i de undre delarna av jordlagren och även i berggrunden. 
Saltvatten i djupt belägen sedimentberggrund förekommer i södra delen av kommunen vid 
Strövelstorp, Starby och Vegeholm. I Figur 2 visas en översiktlig bild av grundvattentillgångarna 
i jordlager inom Ängelholms kommun. 

 
Figur 2. Grundvattentillgångar i jordlager i förhållande till kommunalt vattenverk samt 
vattenskyddsområden. 

 

1.2 Vattenförvaltning och recipienter 

År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten vilket innebär en 
helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas vatten. Sverige har 
implementerat ramdirektiv för vatten genom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön. Det har inneburit att Sverige fått ett nytt regelverk och ett nytt arbetssätt när det 
gäller förvaltning av vatten, både ytvatten och grundvatten. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 
vattnens naturliga gränser, avrinningsområdena. Förenklat beskrivet innebär direktivet att alla 
Sveriges vatten ska ha uppnått minst god status år 2015 och att inget vatten får försämras 
under tiden. I de fall detta inte är möjligt av olika skäl kan tiden förskjutas till som längst år 2027. 
För vattendrag som riskerar att inte uppnå god status behöver åtgärder genomföras. För alla 
vattenförekomster bestäms en miljökvalitetsnorm (MKN) vilken anger när den senast måste 
uppnå god status. Övergripande mål för arbetet inom Vattenförvaltningen, förutom att de ska 
uppnå god vattenstatus, är att: 

 Lindra effekter av torka och översvämningar.  
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 Säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för en långsiktigt hållbar och 
rättvis vattenanvändning.  

 Övergödning, försurning och hydromorfologisk påverkan samt miljögiftspåverkan och 
överuttag ska åtgärdas.  

 Hela planeringsprocessen inom avrinningsområdena ska genomsyras av samverkan 
mellan berörda intressenter och ansvariga myndigheter. 

Arbetet med vattenförvaltningen är organiserat i förvaltningscykler där varje cykel omfattar 6 år. 
Den nuvarande cykeln inleddes 2009 och sträcker sig till 2015. En förvaltningscykel inleds med 
att vattenförekomsterna kartläggs och övervakas. Underlaget används för att bedöma vattnets 
nuvarande status. Därefter beslutar vattendelegationen om vilka miljökvalitetsnormer som ska 
gälla för respektive vattenförekomst. För att uppnå den kvalitet som miljökvalitetsnormerna 
anger upprättas ett åtgärdsprogram. Programmet består av 38 åtgärder som behöver vidtas för 
att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Ansvaret för att genomföra åtgärderna är fördelade 
mellan olika myndigheter och kommunerna. 

En av de åtgärder som kommunerna behöver vidta, i samverkan med länsstyrelserna, är att 
utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå god vattenstatus. För ytvatten bedöms ekologisk och 
kemisk status och för grundvatten bedöms kemisk och kvantitativ status. Statusen bedöms på 
följande sätt (VISS-hjälp, 2014): 

 Bedömningen av ekologisk status för ytvatten görs utifrån förekomsten av växt- och 
djurarter. Om ytvattenförekomsten är naturlig används begreppet ”status” och om den 
är konstgjord eller kraftigt modifierad används begreppet ”potential”. Den ekologiska 
statusen eller potentialen för ytvatten omfattar tre kvalitetsfaktorer som bedöms i 
följande prioriteringsordning; biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer. Det är den kvalitetsfaktor som uppvisar störst mänsklig påverkan som 
är utslagsgivande och bestämmer statusklass. Bedömningen görs i fem klasser; hög, 
god, måttlig, otillfredsställande och dålig ekologisk status.  

 Statusbedömningen för kemisk status i ytvattenförekomster görs utifrån gränsvärden för 
vattendirektivets 33 prioriterade ämnen samt 8 övriga förorenande ämnen. Den kemiska 
statusen i grundvatten baseras på riktvärden för 16 olika kemiska ämnen som listas i 
bilaga 1 i SGU:s föreskrifter (SGU-FS 2008:2). Bedömningen görs i två klasser; god 
status respektive uppnår ej god kemisk status. 

 Grundvattenförekomsternas kvantitativa status bedöms genom att ange om 
vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen. Bedömningen görs i två klasser; 
god status respektive uppnår ej god kvantitativ status. 

Ängelholm ligger inom Västerhavets vattendistrikt. De större och medelstora vattendragen i 
kommunen rinner och ansluter till de två största vattendragen i kommunen, Vege å och Rönne 
å. Dessa är även de två huvudavrinningsområdena i kommunen och mynnar i sin tur i 
Skälderviken som är slutgiltig recipient. År 2009 fastställdes den senaste ekologiska, kemiska 
och kvantitativa statusen för vattenförekomsterna inom Vattenförvaltningen. Dessa håller på att 
revideras inför nästa arbetscykel år 2015. Det innebär att fastställd och nuvarande status kan 
skilja sig åt. Eftersom den reviderade statusen i vissa fall inte är kvalitetssäkrad redovisas den 
fastställda statusen i denna VA-plan. Uppdaterad status går att hitta på VISS hemsida. Den 
ekologiska statusen skiljer sig mellan de olika ytvattenförekomsterna i kommunen. Generellt är 
statusen sämre i de södra vattendragen, t.ex. Vege å och Rönne å, som är kraftigt påverkade 
av näringsämnesbelastning från jordbruket. I Figur 3 visas den fastställda ekologiska statusen i 
ytvatten från år 2009.  
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Figur 3. Ekologisk status i vattenförekomster i kommunen enligt beslut år 2009. 

 

Inga ytvattenförekomster i Sverige uppnår idag god kemisk status vilket beror på att 
gränsvärdet för kvicksilver överskrids. Detta är ett nationellt problem som beror på att utsläpp av 
kvicksilver, främst via internationella luftnedfall, skett under lång tid. Bortsett från höga halter 
kvicksilver finns inga indikatorer på att några av vattendirektivets övriga prioriterade ämnen 
förekommer i halter som kan utgöra ett miljöproblem i vattenförekomsterna i kommunen. 

I samband med fastställande av nuvarande status och miljökvalitetsnormer gjordes även en 
bedömning av risken att MKN inte uppnås till 2015. Riskbedömningen ar baserats på resultatet 
av statusklassificeringen och påverkansanalysen. Vattenförekomster som i dagsläget inte 
uppnår god status har bedömts vara i riskzonen, liksom vattenförekomster som i dag har god 
status men där påverkanstrycket är högt, samt vattenförekomster som bara ligger strax över 
gränsen för god status. För Ängelholms del har det inneburit att alla vattendrag samt kustvatten 
bedöms ligga inom riskzonen för att MKN inte kan uppnås till 2015. För de två större sjöarna 
Västersjön och Rössjön ansågs det inte föreligga någon risk, se Figur 4. Enligt arbetsmaterialet 
inför nästa arbetscykel kan klassningen av Västersjön komma att försämras från god till måttlig 
ekologisk status. 
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Figur 4. Risk att god ekologisk status inte uppnås till år 2015. 
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2 Allmänna anläggningen 

2.1 Dricksvattenförsörjning 

2.1.1 Anläggningen 

Den allmänna anläggningen för dricksvattenförsörjning visas i Figur 5. En större figur av den 
allmänna anläggningen för dricksvatten finns i Bilaga 1. 

 
Figur 5. Den allmänna anläggningen för dricksvattenförsörjning samt vattenskyddsområden i Ängelholms 
kommun. 

 

2.1.2 Verksamhetsområde dricksvatten 

Verksamhetsområdet för dricksvatten framgår av kartan i Figur 5 och i Bilaga 1. Ansvaret för 
den kommunala dricksvattenförsörjningen har Ängelholms kommun. 

2.1.3 Vattentäkter  

Inom Ängelholms kommun finns ett flertal isälvsavlagringar med stora grundvattentillgångar. De 
mest betydande sträcker sig från kommungränsen öster om Rössjön via Tåstarp till St. 
Brandsvig, där kommunens huvudvattentäkt ligger. Kommunens dricksvatten kommer 
uteslutande från grundvattenbrunnar och inducerat grundvatten hämtas från de två 
grundvattentäkterna Brandsvig och Tollsjö vid Rössjön. Fördelningen mellan dessa är ca 50/50. 

Medeluttaget enligt vattendomen i kommunens huvudvattentäkt Brandsvig är satt till 7100 
m

3
/dygn. Maximalt får 9400 m

3
/dygn tas ut men i samband med det ställs det i vattendomen 

krav på återinfiltration. Det finns två vattendomar för Brandsvig, från 1957 och 1970, som läses 
parallellt. I området Tåstarp – St. Brandsvig är den naturliga infiltrationen relativt god. 
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Vattenuttagen i huvudvattentäkten förstärks dock med konstgjord grundvattenbildning genom 
infiltration i dammar av ytvatten från Rössjöholmsån.  

För grundvattentäkten i Tollsjö, som ligger mellan Västersjön och Rössjön, medger 
vattendomen ett medeluttag per år på 75 l/s. För ett maxdygn får maximalt ett uttag på 81 l/s 
göras. Eftersom grundvattentäkten står i kontakt med Rössjön ställs det samtidigt krav på att 
nivån i Rössjön ej får understiga +66 möh. Den naturliga grundvattenbildningen i området är 
relativt liten och den största delen av uttaget sker med stöd av inducerad infiltration dvs. 
konstgjord grundvattenbildning genom infiltration av sjövatten i dammar.  

2.1.4 Vattenverk och vattentorn 

Råvattnet från de kommunala vattentäkterna i Brandsvig och Tollsjö renas i Ängelholms 
vattenverk. Verket har en beredningskapacitet på 12 600 m

3
/dygn. Vattenverket är relativt nytt 

och det är i dagsläget inte bestämt huruvida det kommer att vara i drift fortsättningsvis eller 
användas som reserv efter anslutningen till Sydvatten. 

Det finns två vattenverk vid reservvattentäkterna i Skälderviken och Magnarp/Vejbystrand som 
har en ungefärlig kapacitet på 1 500 respektive 900 m

3
/dygn. Det innebär att verkens kapacitet 

endast räcker för att tillhandahålla reservvatten till 20 % av kommunens invånare. 

I kommunen finns två vattentorn i Ängelholm respektive Munka-Ljungby. I distributionsnätet 
finns 9 tryckstegringsstationer. Av dessa har tryckstegringsstationerna i Brandsvig och 
Ängelholmsvägen reservkraft i händelse av ett elavbrott. 

I Tabell 1 visas en sammanställning av uttags- och kapacitetsuppgifter för vattentäkterna och 
vattenverken i Ängelholms kommun.  

Tabell 1. Uttag och kapacitetsuppgifter för vattentäkterna och vattenverken i Ängelholms kommun 

Vattentäkt Uttags-
möjlighet, 
m

3
/dygn 

Medeluttag 
enligt dom, 
m

3
/dygn 

Maxuttag 
enligt 
dom, 
m

3
/dygn 

Medeluttag
3
 

(förbrukning), 
m

3
/dygn 

Kommentar Kapacitet 
vatten-
verket, 
m

3
/dygn 

Brandsvig 3 500
1
  7 100 9 400 5 600 Vatten-

skydd 
(2000) 

12 600 
Tollsjö 80–400

2
 6 500 7 000 2 200 Inget 

vatten-
skydd 

Skälderviken 2000–
10 000

2
 

- - 1 100
4
 Reserv, 

Vatten-
skydd 
(gammalt) 

1 500 

Magnarp/ 
Vejbystrand 

80–400
2 

- - 350
4 

Reserv, 
Vatten-
skydd 
(gammalt) 

900 

1 
Uppskattad uttagsmöjlighet utifrån SGU:s bedömning av andel naturligt grundvatten (SGU, 2010) 

2
 Uppskattad uttagsmöjlighet utifrån SGU:s generella bedömning av grundvattentillgångar i jordlager 

3
 Uppskattat medeluttag till förbrukning (SGU, 2010) 

4 
Innan täkten upphörde 
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2.1.5 Reservvattentäkter 

I dagsläget finns det två reservvattentäkter i kommunen: Skälderviken och 
Magnarp/Vejbystrand. Båda dessa täkter har vattenskyddsområden men skyddsföreskrifterna 
och vattendomarna är gamla. I dagsläget finns endast reservvatten till ca 20 % av kommunen, 
vilket beror på vattenverkens begränsade kapacitet. 

År 2012 gick Ängelholm in som delägare i Sydvatten och i samband med detta inleddes arbetet 
med att projektera en ny överföringsledning för dricksvatten. Genom inträdet har ett stabilt och 
långsiktigt reservsystem för dricksvattenproduktionen säkrats. Målsättningen är att 2015 
kommer ca 50 % av systemet att vara anslutet till Sydvattenledningen och från och med 2017 är 
100 % anslutet. 

De befintliga vattentäkterna i Brandsvig och Tollsjö kommer successivt fasas ut och ersättas av 
dricksvatten från Bolmen. Dessa täkter kan då komma att fungera som reservvattentäkter.  

2.1.6 Skyddsområde 

I Ängelholm finns i dagsläget tre inrättade kommunala vattenskyddsområden. För 
vattenskyddsområdet i Brandsvig, som står för ca hälften av dricksvattnet i kommunen, finns 
särskilda skyddsföreskrifter framtagna. Dessa föreskrifter antogs av Kommunfullmäktige år 
2000. Vattenskyddsområdet är indelat i fyra områden; brunnsområden, inre skyddszoner, yttre 
skyddszon och särskild skyddszon. Vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter är under 
revidering. 

De två andra kommunala vattenskyddsområdena finns för reservvattentäkterna i Skälderviken 
och Magnarp/Vejbystrand. Dessa är dock gamla. 

För grundvattentäkten i Tollsjö finns inget vattenskyddsområde inrättat. I översiktsplanen från 
2004 framhålls vikten av att införa skyddsbestämmelser för området kring Rössjön-Västersjön-
Tollsjö samt för Vejbystrand och Skälderviken. 

2.1.7 Ledningsnät 

Vattenledningsnätet (inklusive serviser) omfattar i dagsläget ca 540 km ledningar. Stora delar 
av vattenledningsnätet byggdes ut på 1950- och 1960-talen.  

De senaste åren har stora investeringar och utbyggnader av vattenledningsnätet gjorts. År 
2010–2011 byggdes t.ex. en överföringsledning på 9 km mellan vattenverket i Vejbystrand och 
Ängelholms vattenverk. År 2012–2013 har en överföringsledning på sju kilometer lagts mellan 
vattenverket vid Rössjöholmsån upp till Hjärnarp. Samtidigt har en tryckstegringsstation anlagts 
i Hjärnarp som även försörjer Margretetorp. Under 2014–2015 görs förstärkningar på 
vattenledningsnätet längs Kungsgårdsleden tillsammans med Sydvattenledningen i Ängelholm.  

Det finns ett förnyelsebehov av det befintliga systemet som man arbetar aktivt med inom 
kommunen. 
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2.2 Avloppsvattenhantering 

2.2.1 Anläggningen 

Den allmänna anläggningen för avloppsvatten visas i Figur 6. En större figur av den allmänna 
anläggningen för avloppsvatten finns i Bilaga 2. 

 
Figur 6. Den allmänna anläggningen för spill- och dagvatten i Ängelholms kommun. 

 

2.2.2 Verksamhetsområde avloppsvatten 

Verksamhetsområdet för spill- respektive dagvatten framgår av kartan i Figur 6 och i Bilaga 2. 
Ansvaret för den allmänna anläggningen har Ängelholms kommun. Utanför tätorten finns det ett 
flertal större bostadsområden, exempelvis Tullstorp, Svenstorp och Lerbäckshult som är 
anslutna till kommunalt spillvatten via ett eget ledningsnät. 

2.2.3 Avloppsreningsverk 

Ängelholms avloppsreningsverk är placerat vid Rönne å två km norr om Ängelholms centrum 
och 1,5 km uppströms åns utflöde i Skälderviken. Avloppsreningsverket betjänar flera av 
tätorterna i kommunen, däribland centralorten Ängelholm. Förutom bostadsbebyggelse är ett 
antal industrier samt A- och B-verksamheter anslutna till avloppsreningsverket. Huvuddelen av 
avloppsvattnet i kommunen renas i Ängelholms avloppsreningsverk. Idag är ca 36 000 fysiska 
personer anslutna till verket. I det nuvarande tillståndet tillåts utsläpp av avloppsvatten till 
recipienten Rönne å från en maximal anslutning av 37 000 personekvivalenter (pe). Årligen 
behandlas mer än 4 miljoner m

3
 avloppsvatten i verket.  

Det finns även ett mindre kommunalt avloppsreningsverk i Starby som betjänar Starby tätort 
och ett par omkringliggande fastigheter. Det renade avloppsvattnet släpps ut i recipienten 
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Rönne å. Avloppsreningsverket är dimensionerat för 180 pe. I dagsläget belastas verket av ca 
90 pe. I Tabell 2 visas belastning och kapacitet för de två avloppsreningsverken. 

 
Tabell 2. Kapacitet och belastning för avloppsreningsverken i Ängelholm och Starby 

Avloppsreningsverk Belastning (pe) Kapacitet (pe) 

 2012 2013  

Ängelholms ARV 35 400 32 973 37 000 

Starby ARV 90  180 

 Inkommande flöde (m
3
/d) Kapacitet (m

3
/d) 

 2012 2013  

Ängelholms ARV 12 067 10 043 14 000 

Starby ARV 59   

Inkommande flöde till avloppsreningsverket i Ängelholm har minskat från 2012 till 2013, vilket 
troligtvis kan förklaras av skillnader i nederbörd. 

2.2.4 Ledningsnät 

Spillvattenledningsnätet omfattar totalt ca 400 km. Det finns 62 kommunala 
spillvattenpumpstationer anslutna till ledningsnätet (se Figur 6). Avloppsledningssystemen är i 
duplikatsystem, vilket innebär att dagvatten respektive spillvatten avleds i separata system. De 
kombinerade systemen byggdes bort på 1960- och 1970-talen. 

Totalt finns ca 390 km dagvattenledningar. Det finns 12 dagvattenpumpstationer och 10 
dagvattenmagasin. Huvuddelen av dagvattnet leds orenat till recipienterna.  

Ängelholms kommun har en dagvattenpolicy som anger att dagvattenhanteringen ska utformas 
så att:  

 Risken för översvämningsskador vid kraftiga regn minimeras 

 Den naturliga vattenbalansen så långt som möjligt bibehålls 

 Anläggningarna tjänar ett estetiskt och rekreativt syfte 

 Natur- och kulturvärden tas tillvara 

 Föroreningar och övergödning motverkas 
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3 Enskild VA-försörjning 

3.1 Enskild dricksvattenförsörjning 

Det finns ca 2 600 enskilda dricksvattenbrunnar i Ängelholms kommun. Sedan 1 januari 2014 är 
det Livsmedelsverket som ansvar för information och rådgivning för enskilda 
dricksvattenanläggningar. Det genomförs genom ”Livsmedelsverkets råd om enskild 
dricksvattenförsörjning” där det bl. a. finns riktvärden för vattenkvaliteten. Vatten från enskilda 
brunnar kan vara förorenat av mikroorganismer (från t.ex. avlopp, gödsel eller från naturligt 
förekommande bakterier i mark och grundvatten), metaller och andra skadliga ämnen. För att 
skydda enskilda dricksvattenbrunnar är det viktigt att alltid ha tillräckliga skyddsavstånd t.ex. vid 
anläggning av enskilda avlopp och vid andra åtgärder som kan påverka vattenkvaliteten. 

Fastighetsägaren är själv ansvarig för provtagning och åtgärder i sin brunn, exempelvis att sätta 
in filter. Brunnsägare bör ta prover minst vart tredje år, ännu oftare om flera fastigheter är 
anslutna till brunnen eller om små barn dricker av vattnet. I dagsläget är det tveksamt om dessa 
riktlinjer följs av fastighetsägare med enskilda brunnar eftersom antal provtagningar via 
kommunen i snitt är ca 50 st./år. Av de som testas har många brunnar anmärkning eller 
otjänliga prov. De vanligast förekommande problemen med vattenkvaliteten är på de 
mikrobiologiska parametrarna (koliforma bakterier, E-coli eller odlingsbara mikroorganismer), 
kalium och ammonium. Problemen kan bero på förorening från olika källor i närheten 
(avloppsanläggningar, gödningsmedel, vägsalt m.m.) och på inläckage av ytvatten eller ytligt 
grundvatten.  

För samfälligheter gäller andra krav än för enskilda brunnar. Krav på provtagning och riktvärden 
för vattenkvaliteten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30. Föreskrifterna 
gäller för dricksvatten från vattenverk som levererar minst 10 m

3
 per dag, försörjer minst 50 

personer eller är en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. 

Det finns fem st. samfälligheter i Ängelholms kommun som berörs av föreskrifterna. Dessa är 
Ljungabolet, Humlarp, Västersjöns samfällighet (Lerbäckshult/Ugglehult), Svenstorp och 
Tullstorp. Av dessa vattentäkter finns det vattenskyddsomr den för  venstorps och Västersjöns 
samfällighet. Dessa skyddsföreskrifter är fastställda av  änsstyrelsen i  ristianstads län p  
1970-talet och behöver uppdateras. Sedan vattenskyddsområde upprättades har Västersjöns 
samfällighet anlagt en ny grundvattenborra som inte ligger inom skyddsområdet. För övriga 
samfälligheter saknas vattenskyddsområde. Av Figur 7 framgår var de olika 
dricksvattensamfälligheterna i kommunen ligger samt det kommunala vattenverket och samtliga 
vattenskyddsområden. 

Äspenäs har ungefär 80 anslutna fastigheter men eftersom det bara är ett fåtal 
permanentboende och den övervägande delen är fritidshus så omfattas de inte av SLVFS 
2001:30. Det finns även en annan mindre samfällighet i Margretetorp med ca 15 anslutna 
hushåll. Därutöver finns det ca tio restauranger/livsmedelsverksamheter som har egna 
dricksvattenbrunnar och som omfattas av SLVFS 2001:30.  
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Figur 7. Dricksvattensamfälligheter, vattenskyddsområden samt kommunalt vattenverk i Ängelholms 
kommun. 

 

3.2 Enskilda avloppsanläggningar 

Det finns ca 2 700 enskilda avlopp i Ängelholms kommun. I dagsläget finns inga juridiska 
gemensamhetsanläggningar för avlopp. Däremot finns det ett flertal fastigheter som delar på 
samma avloppslösning. De flesta enskilda avlopp inventerades 1995-1996 och besöktes då på 
plats. Utifrån denna inventering har sedan tillsynsarbete bedrivits och miljökontoret har ställt 
krav på åtgärder på avloppsanläggningar som inte uppfyllt reningskraven. Idag bedöms att ca 
1 200 av avloppsanläggningarna uppfyller gällande reningskrav.  

Av de avloppsanläggningar som inte är godkända finns det varierande grad av rening. De 
sämsta anläggningarna (ca 250 st.) har endast en slamavskiljare och saknar helt efterföljande 
rening. När efterföljande rening saknas leds avloppsvattnet ofta till en dräneringsledning eller 
direkt till ett vattendrag. I dagsläget saknas information för omkring 140 enskilda avlopp, vilket 
är ca 5 % av det totala antalet.  

I miljökontorets inventering har avloppssanläggningar delats in i tre olika klasser, A, B och C. 
Klass A innebär att avloppsanläggningen är godkänd och bedöms uppfylla gällande 
reningskrav. Klasserna B och C är inte godkända, där C är sämst och innefattar de 
avloppsanläggningar som helt saknar rening. I Figur 8 och Bilaga 4 visas en 
kommunövergripande bild av de enskilda avloppen och deras anslutningstyp. 
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Figur 8. Anslutningstyp för enskilda avlopp i kommunen (oktober 2013). 

 

3.3 Renhållning och latrinhantering 

Enligt de lokala föreskrifterna i Ängelholms kommuns renhållningsordning kan kompostering av 
latrin från mulltoalett på den egna tomten ske efter anmälan till miljönämnden. Detta gäller för 
en- och tvåfamiljsfastigheter under förutsättning att inte olägenhet för människors hälsa eller 
miljön uppstår. Det finns ungefär 100 fastigheter i kommunen som har någon typ av torrtoalett. 

Det finns ingen latrinhämtning i kommunen så fastighetsägaren måste själv ta hand om avfallet 
som uppstår från mulltoaletten. Latrin från torrtoalett ska efterkomposteras i särskild 
latrinkompost.  

Tömning av slamavskiljare, exempelvis trekammarbrunnar med ansluten toalett ska ske minst 
en gång per år. Ytterligare bestämmelser om slamtömning finns i kommunens 
renhållningsordning. 

I kommunen har slamtömning av trekammarbrunnar och slutna tankar lagts ut på entreprenad.  

3.4 Kända miljö- och hälsoproblem 

Som nämnts i kapitel 1.2 är det ett flertal ytvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk 
status. Ett av de viktigaste och mest omfattande miljöproblemen är övergödning som beror på 
för stora utsläpp av närsalter. Jordbruket står för en stor del av de diffusa utsläppen men 
övergödningsproblematiken beror även till viss del på utsläpp från enskilda avlopp. Inom 
tättbebyggda områden där de enskilda avloppen ligger tätt finns problem med att de enskilda 
vattentäkterna och dricksvattenbrunnarna förorenas.  

I stugområdena runt Västersjön, Äspenäs och Ljungabolet, finns det ungefär 90 fastigheter med 
enskilda avlopp i vardera område. Husen i dessa områden ligger tätt och tomterna är relativt 
små, vilket begränsar valmöjligheterna när man planerar att göra enskilda avloppsanläggningar. 
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Möjligheten att anlägga enskilda avloppsanläggningar försvåras också av att det på flera platser 
runt Västersjön finns problem med högt grundvattenstånd. Både stugområdet vid Äspenäs och 
Ljungabolet byggdes som fritidsområden men efterhand har allt fler valt att flytta ut permanent 
vilket ökar belastningen på de befintliga avloppsanläggningarna. Sammanhängande 
fritidshusområden där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent kallas för 
omvandlingsområden. I tätbebyggda omvandlingsområden finns det ofta flera skäl för att ordna 
gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Förutom rent platsmässiga skäl brukar det 
även finnas tekniska, ekonomiska och miljömässiga argument. För att få en långsiktigt hållbar 
utveckling i dessa områden krävs att man har en strategi och ett tydligt beslut om i vilken 
utveckling man ska sträva mot.  

Miljökontoret har klassat området vid Västersjön som hög skyddsnivå eftersom sjön har ett högt 
skyddsvärde och för att det finns flera badplatser vid sjön. För att skydda sjön och bibehålla en 
bra badvattenkvalitet har miljönämnden endast tillåtit slutna tankar för avloppsvatten från wc i 
områdena runt Västersjön. 
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Del 2 – Plan för den allmänna anläggningen 

4 Beskrivning av funktion och kondition 

4.1 Vattenförsörjning 

4.1.1 Kapacitet 

Ur Tabell 1 kan utläsas att vattentillgången i de två kommunala täkterna, Brandsvig och Tollsjö, 
i drift är tillräcklig för att möta medeluttaget i dagsläget. Det maximala tillåtna uttaget från båda 
täkterna överstiger vattenverkets maximala beredningskapacitet. Det innebär att om kapaciteten 
i systemet måste ökas under en kort tidsperiod är det i dagsläget vattenverket som är den 
begränsande faktorn. Om däremot kapaciteten måste öka under en längre period är det 
vattentäkternas tillåtna medeluttag som är begränsande. 

I och med anslutning till Sydvattenledningen kommer pumparna i vattenverket vara den 
begränsande faktorn. 

Det som framförallt begränsar anslutning av nya områden är bristande kapacitet i vissa delar av 
ledningsnätet. Detta är något som kommunen har en plan för och arbetar med att åtgärda i 
projektet Stora VA-utbyggnaden, se 5.1. 

4.1.2 Driftstörningar 

I Ängelholms kommun har 130 vattenläckor och andra driftstörningar på dricksvattennätet 
rapporterats de senaste åtta åren. Av de 130 störningarna skedde 98 på huvudvattenledningar. 
Antalet driftstörningar på dricksvattennätet uppdelat per år sammanfattas i Tabell 3.  

Tabell 3. Antal vattenläckor och andra driftstörningar på dricksvattennätet 2006-okt 2013 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal 
driftstörningar 

12 6 5 11 33 18 26 19 

Av tabellen framgår att antalet rapporterade driftstörningar har ökat sedan 2009/2010. Enligt 
kommunens VA-avdelning beror detta troligtvis på att störningar rapporteras in mer frekvent till 
VA-banken än tidigare. Den ökande trenden är genomgående för alla ledningsslag vilket 
ytterligare styrker argumentet att ökningen beror på bättre rutiner för sammanställning än att 
läckfrekvensen skulle ha ökat.  

För att kunna jämföra med andra svenska kommuner brukar man använda sig av 
driftstörningsfrekvens eller läckfrekvens som är antalet läckor per km och år. I Ängelholm 
varierar den mellan 0,01–0,06 läckor per km och år med ett medel på 0,04 de senaste 4 åren. I 
Svenskt Vattens rapport 2011–12 ” Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar” anges att 
under 2008 hade de 20 % ”bästa kommunerna” 0–0,04 läckor/km ledning och år medan de 20–
40 % ”bästa” hade 0,04–0,06. Baserat på detta kan konstateras att Ängelholm har 
förhållandevis få läckor per km ledning. 

I Bilaga 3 visas driftstörningar för alla ledningsslag. I Figur 9 framgår var driftstörningarna på 
dricksvattennätet under perioden 2006–okt 2013 har skett. Huvuddelen av avbrotten (76 st.) är 
koncentrerade till Ängelholm men många avbrott (33 st.) har även skett längs med kusten och 
framförallt i Vejbystrand (23 st.).  
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Figur 9. Rapporterade driftstörningar på dricksvattennätet under perioden 2006–okt 2013. 

 

4.1.3 Vattenkvalitet 

Råvattnet från vattentäkterna i Brandsvig och Tollsjö pumpas till vattenverket i Ängelholm där 
det renas och behandlas med hjälp av luftning och filtrering för att avskilja järn och mangan. 
Dessutom sker desinfektion av vattnet. Ängelholms dricksvatten har pH-värde på 8 och en 
hårdhetsgrad på runt 6°dH. 

Vattenkvalitén är god och man har inte haft några problem med bristande vattenkvalitet. 

4.1.4 Förluster 

I Tabell 4 visas en sammanställning av data kring dricksvattenförsörjningen under perioden 
2010–2013. Förlusterna har beräknats genom att jämföra den mängd vatten som har 
producerats i vattenverket med den mängd som debiterats hos slutkonsumenten. I tabellen 
anges även hur mycket huvudledningar som anlagts för respektive år.  
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Tabell 4. Vattenbalans för dricksvatten 2010–2013 

m
3
/år 2010 2011 2012 2013 

Producerad mängd dricksvatten  2 748 000 2 806 000 2 838 075 2 822 974 

Debiterad mängd vatten 2 537 500 2 348 000 2 431 470 2 391 187 

Utläckage och omätt vatten 8 % 16 % 14 % 15 % 

     

Nyanlagda huvudledningar (m) 15 008 7 125 18 281  

Vattenläckor (st.) 33 18 26 19 

I tabellen ovan visas andelen dricksvatten som läcker ut från vattenledningsnätet eller som inte 
mäts samt antalet lokaliserade läckor. Dessa parametrar kan användas för att bedöma 
konditionen på vattenledningsnätet.  

I Svenskt Vattens rapport 2011–12 ” Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar” anges att 
de 20 % ”bästa kommunerna” har ett rörnätsläckage som ligger p  0–12 %, medan de 20–40 % 
”bästa” har 12–17%. Här står också att förluster mindre 15 % innebär mycket god uthållighet på 
systemen. Förlusterna (inklusive omätt vatten) i Ängelholm har de senaste åren legat på ca 10–
15% vilket är bra sett ur detta perspektiv. 

4.1.5 Leveranssäkerhet 

Bra tillförlitlig leveranssäkerhet innebär att hela vattenförsörjningssystemet fungerar väl. 
Systemet består av vattenverk, ledningar, reservoarer, vattentorn och tryckstegringsstationer. 
Ett mått på leveranssäkerhet är att det inte inträffar många stora driftstörningar. I Ängelholm 
inträffar förhållandevis få läckor och läckaget är litet. Dricksvattnet kontrolleras och analyseras 
noggrant i enlighet med ett egenkontrollprogram som följer livsmedelsverkets föreskrift 2001:30. 
Både mikrobiologisk och kemisk kvalitet kontrolleras 

Om det skulle inträffa en krissituation som innebär att hela eller delar av Ängelholms 
vattenförsörjning slås ut finns i dagsläget endast kapacitet att tillhandahålla reservvatten 
motsvarande 20 % av kommunens vattenbehov. En succesiv anslutning till Sydvattens 
vattenförsörjningssystem pågår. Detta kommer att innebära förbättrade möjligheter att få en 
tillräckligt god reservvattenförsörjning. 

Kommunen tog 2011 fram en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenhanteringen. 
Denna tar upp olika risker som kan relateras till vattenverket i Ängelholm samt vattentäkterna i 
Brandsvig och Tollsjö.  

År 2013 arbetade kommunen fram ett handlingsprogram som beskriver kommunens arbete 
enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO). I Bilaga 14 av programmet hanteras 
vattenförsörjningen av brandvatten/släckvatten. För att säkra vattenförsörjningen av 
brandvatten har ansvaret fördelats mellan Tekniska kontoret, räddningstjänsten och 
fastighetsägarna.  
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4.2 Avloppsvattenhantering 

4.2.1 Kapacitet 

Kapaciteten i Ängelholms avloppsreningsverk är tillräcklig idag men inte för att möta framtida 
behov. Uppskattningsvis finns en marginal på ca 10 %.  

Även spillvattenledningsnätet har kapacitetsproblem som måste åtgärdas för att kunna möta 
efterfrågan på anslutning av nya områden. Som nämnts tidigare är detta något som kommunen 
arbetar med.  

4.2.2 Driftstörningar 

I Ängelholms kommun har 73 driftstörningar på spillvattennätet rapporterats de senaste 8 åren. 
I de allra flesta fall har detta handlat om stopp i avloppsnätet på såväl huvudledningar som 
serviser.  

Motsvarande siffror för dagvattennätet är 13 inrapporterade driftstörningar.  

Antal driftstörningar, t.ex. avloppsstopp, uppdelat per år sammanfattas i Tabell 5. 

 
Tabell 5. Antal driftstörningar på spill- respektive dagvattennätet 2006–okt 2013 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spillvattennätet 2 0 0 3 15 20 17 16 

Dagvattennätet 1 0 0 0 0 2 4 6 

 
Som ett jämförande mått används antal stopp per km ledning. I Ängelholm varierar 
stoppfrekvensen mellan 0–0,05 stopp per kilometer. De senaste 4 åren ligger medelvärdet på 
0,04 stopp/km. I Svenskt Vattens rapport 2011–12 ” Handbok i förnyelseplanering av VA-
ledningar” anges att de 20 % ”bästa kommunerna” har 0–0,03 stopp/km ledning och år medan 
de 20–40 % ”bästa” har 0,03–0,06. I denna jämförelse kan man säga att det är förhållandevis få 
driftstörningar på spillvattensystemet i Ängelholm. 

I Bilaga 3 visas driftstörningar för alla ledningsslag. I Figur 10 visas var driftstörningarna på dag- 
och spillvattennätet under perioden 2006–okt 2013 har skett. Huvuddelen av avbrotten på spill- 
respektive dagvattennätet (49 st. resp. 8 st.) är koncentrerade till Ängelholm. Det är även här 
huvudelen av ledningsnätet återfinns. 
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Figur 10. Rapporterade driftstörningar på dag- och spillvattennätet under perioden 2006–okt 2013. 

  

4.2.3 Tillskottsvatten 

Ovidkommande vatten eller tillskottsvatten är ett samlingsnamn för det vatten som finns i 
spillvattennätet utöver förbrukat dricksvatten. Det kan vara vatten som läcker in via otäta 
ledningar och vatten som tillförs via anslutningar.  

Utspädningsgrad, USG, är den volym avloppsvatten som kommer till ett avloppsreningsverk 
dividerat med den debiterade volymen avloppsvatten. 

I Tabell 6 visas en sammanställning av data för spillvattenhanteringen under perioden 2010–
2013. Tillskottsvatten har beräknats genom att jämföra debiterad mängd dricksvatten med 
producerad mängd avloppsvatten i Ängelholms avloppsreningsverk. Även utspädningsgraden 
har beräknats som också är ett mått på tillskottsvatten till spillvattensystemet. 
Utspädningsgraden beräknas som volymen avloppsvatten till avloppsreningsverket dividerat 
med den debiterade vattenmängden. I tabellen listas även nyanlagda avloppsledningar under 
perioden.  
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Tabell 6. Vattenbalans för avloppsvatten 2010–2013 

m
3
/år 2010 2011 2012 2013 

Debiterad mängd vatten 2 537 500 2 348 000 2 431 470 2 391 187 

Renad mängd spillvatten 3 741 653 4 391 944 4 382 600 3 665 769 

Tillskottsvatten 32 % 47 % 45 % 35 % 

Utspädningsgrad 1,5 1,9 1,8 1,5 

Nyanlagd ledning spillvattenledning (m) 2 835 3 525 4 351  

Nyanlagd dagvattenledning (m) 4 397 4 414 5 181  

Utspädningsgraden ligger i medel p  1,7. I  venskt Vattens rapport anges att de 20 % ”bästa 
kommunerna” har en utspädningsgrad som ligger på 1–1,7, medan de 20–40 % ”bästa” har 
1,7–2. Tillskottsvattnet till avloppsreningsverken i Ängelholm är därmed nationellt sett relativt 
lågt. 

Under 2014 har nattmätningar genomförts vid tillfällen med hög grundvattennivå och låg/ingen 
nederbörd. Mätningarna visade på mycket litet inläckage. Det tyder på att den främsta 
anledningen till mängden tillskottsvatten beror på felkopplade ytor och dränering.  

4.2.4 Översvämningar 

Under perioden 2010–2013 rapporterades 17 st. källaröversvämningar, se Figur 11 och Bilaga 
5.  

4.2.5 Nödavledning 

Vid avloppsreningsverket i Ängelholm finns en regnvädersbassäng dit eventuellt 
överskottsvatten leds vid för stora inflöden. Bassängen rymmer 1 500 m

3
 och fungerar som 

utjämningsmagasin vid kortvariga flödestoppar vilket minskar risken för nödavledning till Rönne 
å. 

Under 2012 skedde nödavledningar vid avloppsreningsverket i Starby som totalt uppgick till ca 
388 m

3
. Nödavledningar sker i stort sätt årligen vid reningsverket i Starby. Arbete pågår med att 

utreda ledningsnätet med felkopplingar, läckage m.m. för att minska risken för att orenat 
avloppsvatten måste nödavledas. 

4.2.6 Utsläpp till recipienter 

Det renade avloppsvattnet från Ängelholms ARV släpps ut i den närliggande recipienten Rönne 
å i höjd med avloppsreningsverket. I Tabell 7 redovisas inkommande föroreningsmängder, 
utgående mängder, reningseffekt och dygnsbelastningen på avloppsreningsverket under 2012 
och 2013. Reningseffekten för BOD7, fosfor och COD ligger mellan 95–99% och reningseffekten 
för kväve ligger på 73–76%. Ängelholms AVR klarade alla utsatta rikt- och gränsvärden för 
fosfor, kväve och BOD7 under 2012 och 2013. 
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Tabell 7. Föroreningsmängder, reningseffekt och dygnsbelastning på Ängelholms avloppsreningsverk, år 
2012 (Ängelholms kommun, 2012a) 

 Inkommande 
(ton/år) 

Utgående 
(ton/år) 

Rening (%) Dygnsbelastning 
(kg/dygn) 

Flöde (m
3
/dygn) 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

BOD7 905 867 9,0 <11 99 >99 2 479 2 375 

12 067 10 043 
Fosfor 26 24 1,4 1,1 95 95 71 65 

Kväve 188 170 50 41 73 76 515 466 

COD 2 142 2 125 85 <110 96 >95 5 868 5 822 

Det renade avloppsvattnet från Starby ARV släpps också ut i den närliggande recipienten 
Rönne å i höjd med avloppsreningsverket. 

Belastning på recipienter sker även från dagvattenutlopp samt vid nödbräddavlopp från 
spillvattennätet. I Figur 11 och Bilaga 5 visas dagvattenutlopp samt nödavledningspunkter för 
spillvatten i kommunen. Nödavledningspunkterna ligger framförallt utmed Rönne å, Vege å 
samt Skälderviken. I figuren och bilagan framgår även källaröversvämningar som rapporterats 
mellan 2010–2013. 

 
Figur 11. Dagvattenutlopp, nödavledningspunkter för spillvatten samt källaröversvämningar under 
perioden 2010–2013. 
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4.3 Sammanfattande problembeskrivning 

Dricksvattenkvalitén är bra och det finns inga återkommande problem. Det är inte många 
vattenläckor och läckaget är litet.  

I och med att kommunen kommer att ansluta till Sydvatten kommer dricksvattenförsörjningen att 
säkras upp. I samband med det bör även frågan om reservvatten lösas för att få en långsiktigt 
hållbar vattenförsörjning. Förutsättningarna för det är goda. Beroende på vilka vattentäkter som 
kommer att nyttjas framöver kan det finnas behov av att inrätta/se över vattenskyddsområden 
för Tollsjö, Skälderviken och Magnarp/Vejbystrand.  

När det gäller spillvattensystemet så visar de utredningar och mätningar som gjorts avseende 
tillskottsvatten och driftstörningar att ledningsnätet i Ängelholm har god uthållighet i ett nationellt 
perspektiv. 

Det finns ett visst renoveringsbehov på ledningsnätet som kommunen är medveten om och 
arbetar med. Det finns en saneringsplan för spillvattensystemet som sträcker sig åtta år framåt i 
tiden. 

De problem som framförallt har identifierats är att det finns kapacitetsproblem i vissa delar av 
systemet. Det har inneburit att i samband med att kommunen ska expandera enligt de 
detaljplaner som genomförts så måste vattensystemet, spillvattensystemet och 
avloppsreningsverket förstärkas. Kommunen har utarbetat en åtgärdsplan som omfattar 
utbyggnad och förstärkning av befintligt system för delar av den befintliga allmänna 
anläggningen, vilken benämns Stora VA-utbyggnaden. 

  



 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

31(58) 

5 Handlingsplan 

5.1 Allmänt 

Parallellt med att utöka befintligt verksamhetsområde enligt denna VA-plan pågår även andra 
utbyggnader inom det kommunala ledningsnätet i Ängelholms kommun. 

Arbetet med en övergripande plan för utbyggnaden av VA-systemen i Ängelholms kommun är 
sedan tidigare startad med syfte att tillgodose behovet av VA-försörjningen för planerade 
exploateringar. Arbetsnamnet för projektet är ” tora VA-utbyggnaden”. Tekniska kontoret har i 
initialskedet av Stora VA-utbyggnaden inventerat vilka befintliga ledningssträckor som har 
kapacitetsbrist och som måste läggas om och var helt nya ledningssträckor och vilka VA-
anläggningar som måste byggas ut. Denna utbyggnad genomförs för att skapa förutsättningar 
och möta det kommande behov av utbyggnader med avseende på nya bostäder och 
verksamheter. Inventeringen har även visat att det finns ett reinvesteringsbehov inom det 
befintliga ledningsnätet och vissa VA-anläggningar. Såväl vattensystemet som 
spillvattensystemet kommer att byggas ut och förstärkas.  

I projektet Stora VA-utbyggnaden kommer utbyggand av delsträckorna och VA-anläggningar 
ske enligt en utbyggnadsplan. Det är viktigt att ha förståelse för att byggnation av vissa 
delsträckor är beroende av varandra och trots att vissa delsträckor byggs i ett tidigt skede 
kommer de nödvändigtvis inte att tas i drift omedelbart. I vissa fall måste man invänta 
byggnation av andra delsträckor och VA-anläggningar innan hela ledningssträckan kan tas i 
drift. Detta är även viktigt att beakta vid planeringen av detaljplanerna.  

Arbetet innebär omfattande investeringar på ca 800 miljoner som görs under de närmaste tio 
åren för att förbättra VA-hanteringen i kommunen. Den planerade VA-utbyggnaden innebär att 
ca 500 miljoner ska nyinvesteras i ledningar och anläggningar och 300 miljoner går till 
renoveringar av den befintliga allmänna anläggningen. Totalt blir det ca 100 km ny 
ledningsdragning.  

5.2 Vattenförsörjning 

För att säkra upp framtida dricksvattenförsörjning ska Ängelholms vattenförsörjning anslutas till 
Sydvattens ledning från Höganäs. För att kunna ansluta till denna krävs att det befintliga 
systemet förstärks med en ny huvudvattenledning mellan Kulltorp och vattenverket. Det är en 
sträcka på knappt 8 km. Vattenledningssystemet kompletteras också med nya ledningar för att 
kunna ansluta nya områden. 

Vattenförsörjningen till Hjärnarp och Margretetorp förstärktes nyligen genom att en ny 
vattenledning med dimension 315 mm lades från vattenverket till Hjärnarp. Total 
ledningssträcka är ca 7 km. För att få tillräckligt tryck i ledningsnätet höjs trycket i hela 
ledningssystemet via en ny tryckstegringsstation söder om Hjärnarp.  

5.3 Avloppshantering 

Avloppsreningsverket kommer också att behöva byggas ut eftersom det idag drivs nära dess 
maximala kapacitet. En tillståndsansökan har skickats till Länsstyrelsen för att öka verkets 
kapacitet från 37 000 personekvivalenter (pe) till 62 000 pe. Förbättringar och utbyggnad 
kommer göras på i princip alla reningssteg, både utifrån förväntad belastningsökning och 
framtida höjda krav på rening. 

Utbyggnadsplanen innehåller även utbyggnad och förstärkning av spillvattenledningar för att 
kunna ansluta nya områden. Dessutom finns en plan för nybyggnad, alternativt renovering, av 
ett antal pumpstationer. 

En dagvattenpolicy finns beslutad 2011-02-02. I samband med arbetet med VA-planen pågår 
arbete med att se över dagvattenpolicyn viket innebär att den kommer att kompletteras med 
riktlinjer för hur föroreningsutsläpp från dagvattnet ska hanteras.  
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Del 3 - Plan för VA-försörjning utanför nuvarande 
verksamhetsområde 

6 Metod för prioritering och val av områden 

Utgångspunkt i arbetet har varit att definiera ett antal delområden som ska utredas med 
avseende på en framtida utbyggnad av den allmänna anläggningen. För att kunna utreda 
områdena har en behovsanalys genomförts. För varje område har olika nyckeltal tagits fram för 
att beskriva behov och möjligheter med avseende på långsiktigt hållbar VA-försörjning. Baserat 
på nyckeltalen har den kommunala arbetsgruppen och den politiska styrgruppen värderat behov 
och möjlighet för alla delområden. Därefter har en behovsanalys genomförts som ska ligga till 
grund för prioritering av vilka områden som ska ingå i den allmänna anläggningen. För områden 
med stort behov har en framtida VA-utbyggnad kostnadsberäknats för att kunna göra en 
prioritering till VA-utbyggnadsplanen.  

6.1 Områdesindelning 

Enligt vattentjänstlagen gäller att om det finns ett behov av vattenförsörjning och avlopp för 
befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang, så ska kommunen, med hänsyn till 
hälsoskyddet och skyddet för miljön, sörja för eller tillse att en allmän VA-anläggning kommer till 
stånd så snart som möjligt. 

I propositionen till vattentjänstlagen definieras ”större sammanhang” som 20–30  fastigheter i 
samlad bebyggelse, dvs. fastigheterna ska ligga i stort sett bredvid varandra. 

Utifrån de höjddata som erhållits från Lantmäteriets nya nationella höjddatabas har en 
områdesindelning genomförts. En analys har genomförts i GIS för att definiera områden inom 
kommunen där fastigheterna ligger samlat. Avståndet mellan fastigheterna har analyserats för 
att kunna definiera grupper av bostäder som ligger i kluster. I Figur 12 och Bilaga 6 visas 
resultatet från GIS-analysen samt områdesindelningen med tillhörande numrering som har 
använts i behovsanalysen.  

Områdena är stora och fastigheternas placering har inte studerats i detalj. Efter 
behovsanalysen görs en mer detaljerad områdesindelning av de områden som utreds för VA-
utbyggnadsplanen.  
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Figur 12. Områdesindelning från GIS-analysen baserat på bostäder som ligger samlat. 

 

6.2 Behov 

Behovet av gemensamma åtgärder för att lösa VA-försörjningen på lång sikt varierar i de olika 
områdena. Behovet har bedömts utifrån miljö- och hälsoaspekter. Det som analyserats för att få 
fram behovet är: 

 Recipientens känslighet  

 Närhet till recipient 

 Belastning från enskilda avlopp 

 Problem med enskild vattenförsörjning 

 Planer på förändring av området 

I Figur 13 redovisas behovet för varje område där 1 är litet behov och 5 är stort behov. 
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Figur 13. Värdering av behov för långsiktigt hållbar VA-försörjning, där 1 är litet behov och 5 är stort behov. 

6.3 Möjlighet 

Möjligheterna att ansluta ett område till den allmänna anläggningen varierar. Det som 
analyserats för att få fram möjligheten är: 

• Avstånd till verksamhetsområde 

• Svårighet att lägga ledning (topografi) 

Om bedömningen är att det är enkelt att ansluta avrinningsområdet till den allmänna 
anläggningen har området fått höga poäng och om det är svårt låga poäng. 

I Figur 14 visas områdenas möjlighet att ansluta till den allmänna anläggningen. 
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Figur 14. Värdering av möjlighet att ansluta till den allmänna anläggningen, där 1 är svårt och 5 är möjligt. 

6.4 Behovsanalys  

För att prioritera vilka områden som eventuellt ska ingå i en allmän VA-försörjning och vilka 
områden som ska ha enskild VA-försörjning har en behovsanalys genomförts. I behovsanalysen 
görs en sammanvägning av behov och möjlighet genom att resultatet från varje område plottas 
in i ett diagram, se Figur 15. 

 
Figur 15. Varje område representeras av en punkt i diagrammet. 



 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

36(58) 

 

6.5 Områdestyper 

Baserat på behovsanalysen delas alla områden in i fem olika klasser utifrån behov av VA-
lösning och möjlighet att ansluta området till den allmänna VA-anläggningen. För varje 
områdestyp presenteras en kortfattad principiell handlingsplan. Den kan fungera som 
vägledning men behöver givetvis anpassas till förhållandena i det aktuella området. 

Totalt är det fem olika klasser som beror av vilket behovet är och vilka möjligheter det finns för 
att ansluta till den allmänna anläggningen. Principen visas i Figur 16.  

 
Figur 16. Beskrivning av principer för klassindelning av avrinningsområdena. 

I Figur 17 visas återigen behovsanalysen för Ängelholm med den klassindelning som har gjorts. 
I Figur 18 redovisas resultaten från behovsanalysen det vill säga klass för varje område. 

 

 
Figur 17. Varje område representeras av en punkt i diagrammet. 
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Figur 18. Områdenas indelning i olika klasser. 

Det fullständiga resultatet från behovsanalysen med Möjlighet, Behov och Klass redovisas i Tabell 8. 
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Tabell 8. Resultat från behovsanalysen. 

Område 
 

Möjlighet Behov KLASS 

3 Nedre Århult 2,3 4,3 1 

7 Äspenäs 2,2 3,9 1 

8 Ljungabolet 2,7 3,9 1 

9a Boarpsvägen mfl 3,7 3,6 1 

1 Margretetorp 3,5 3,0 2 

4 Tullstorp Norra 3,8 2,6 2 

11 Västra Kollebäckstorp 2,2 3,0 2 

18 Skälderhus 3,3 3,3 2 

23 Bankvägen Strövelstorp 3,8 2,9 2 

15a Munka Ljungby Norra 3,0 3,0 2 

15b Munka Ljungby Västra sidan 2,8 2,9 2 

9b Hjärnarp sydost 2,5 3,0 2 

2 Stavershult 1,0 3,3 3 

6 Lärkeröd 1,0 3,0 3 

5 Vejby Byaväg 4,2 2,0 4 

12 Barkåkra 4,8 2,0 4 

13 Tåstarps Backaväg Södra 4,2 2,4 4 

10 Östra Kollebäckstorp 1,5 2,3 5 

14 Södra Spång 2,0 2,0 5 

16 Bassholma 1,0 2,3 5 

17 Aggarp/Hunseröd 1,8 2,3 5 

19 Boarp 2,3 2,3 5 

20 Gångvad 3,3 2,5 5 

21 Mardal 2,8 2,3 5 

22 Starbyvägen 2,8 2,2 5 

24 Humlarp 2,8 2,3 5 

25 Ingelstorp 3,2 2,4 5 

26 Tåstarps Backaväg Norra 1,8 2,3 5 
 

6.6 Handlingsplaner för olika områdestyper 

För de olika områdestyperna gäller följande handlingsplaner: 

Klass 1 – Områden med mycket stort behov  

Om fastigheterna ligger samlade på ett sådant sätt att det innebär ett större sammanhang bör 
kommunalt VA anordnas. En översiktlig kostnadsberäkning genomförs och därefter görs en 
värdering och prioritering till VA-utbyggnadsplanen. En nära dialog bör föras med berörda 
fastighetsägare för att underlätta för dem och skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
utbyggnaden. 

Klass 2 – Områden med stort behov/vissa möjligheter 

Områden där det finns ett stort behov av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-försörjning och 
där det finns vissa möjligheter att ansluta fastigheterna till den befintliga VA-anläggningen. En 
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översiktlig kostnadsberäkning genomförs och därefter görs en värdering och prioritering till VA-
utbyggnadsplanen. Områden som inte kommer att ingå i VA-utbyggnadsplanen ska ha hög 
prioritet för hållbar VA-försörjning. Kontinuerlig uppföljning i kommunens VA-planeringsgrupp för 
att uppmärksamma om området utvecklas i riktning mot typ 1. 

Klass 3 – Områden med stort behov/små möjligheter 

I dessa avrinningsområden finns ett stort behov av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-
försörjning men det bedöms vara svårt att ansluta till den befintliga VA-anläggningen. En 
översiktlig kostnadsberäkning genomförs och därefter görs en värdering och prioritering till VA-
utbyggnadsplanen. Områden som inte kommer att ingå i VA-utbyggnadsplanen ska ha hög 
prioritet för hållbar VA-försörjning. Kontinuerlig uppföljning i kommunens VA-planeringsgrupp för 
att uppmärksamma om området utvecklas i riktning mot typ 1. 

Klass 4 – Områden stora möjligheter 

I dessa områden är bedömningen att det är relativt ”lätt” att ansluta till den allmänna 
anläggningen. Behovet av åtgärder varierar. Här studeras möjligheten att ansluta enstaka 
fastigheter eller grupper av fastigheter om behov finns. 

Klass 5 – Områden med litet behov  

I dessa områden finns det i nuläget ett litet behov av större åtgärder för VA-försörjningen. Här 
sker planering för fortsatt försörjning genom enskilda VA-anläggningar och en fungerande 
tillsyn. Områdena delas in efter normal respektive hög prioritet för hållbar VA-försörjning. 
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7 Prioritering av områden för VA-utbyggnad 

7.1 Reviderad områdesindelning 

För att få en mer realistisk beskrivning av fastigheter som kan bli aktuella för utbyggnad och 
inkluderas i den allmänna anläggningen reviderade arbetsgruppen den områdesindelning som 
togs fram inför behovsanalysen. Det var endast områdesgränserna för områden inom klass 1–3 
som sågs över. I områdena Tullstorps Norra, Västra Kollebäckstorp och Bankvägen i 
Strövelstorp har arbetsgruppen bedömt att fastigheterna ligger väldigt utspridda och att det 
därför inte är någon idé att jobba vidare med områdesindelning och kostnadsberäkning. De 
kommer således inte att ingå i VA-utbyggnadsplanen.  

Resultatet av den reviderade indelningen med tillhörande klassning visas i Figur 19. 

 
Figur 19. Reviderade områdesgränser för områden inom klass 1-3. 

 

7.2 Kostnadsberäkning 

För att kunna bedöma investeringskostnaden för att ansluta områden med klass 1, 2 och 3 till 
den allmänna anläggningen har en GIS-beräkning genomförts av möjlig lösning. 

Förslag på ledningstråk och placering av pumpstationer har tagits fram med hjälp av GIS-
analyser för de områden som prioriterats för att ingå i den allmänna anläggningen. 
Arbetsprocessen har delvis varit automatiserad i GIS-miljö och syftet har inte varit att ta fram ett 
underlag som visar val av tekniska lösningar i detalj t.ex. val mellan självfallsledningar och 
trycksatta ledningar eller val av stråk för ledningsdragningar. Underlaget och de figurer som 
presenteras i detta kapitel ska därför bara ses som ett arbetsmaterial för att kunna bedöma 
kostnaderna och för det fortsatta utredningsarbetet. 
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De förslag på ledningsstråk och pumpstationer som genererats av GIS-analysen har legat till 
grund för en grov bedömning av investeringskostnaden. VA-avdelningen på Ängelholms 
kommun har tagit fram schablonkostnader för att anlägga ledningar och pumpstationer enligt 
Tabell 9. Kostnader för utredningar, projektering och eventuella tillstånd är inte medräknat. 
Kostnadsberäkningarna inkluderar inte heller några påslag för oförutsedda kostnader. 

 
Tabell 9. Schablonkostnader som legat till grund för bedömning av investeringskostnaden, exklusive 
moms. 

Anläggning Kostnad  

Spill självfallsledning + vatten 5 800 kr/m 

Spill självfallsledning 5 500 kr/m 

Spill tryckledning/LTA + vatten 3 800 kr/m 

Spill tryckledning/LTA 3 500 kr/m 

Servisanslutning spill+vatten 10 000 kr/st. 

Servisanslutning spill 7 000 kr/st. 

Överföringsledning Spill självfall + vatten 6 500 kr/m 

Överföringsledning spill självfall 5 500 kr/m 

Överföringsledning spill tryck + vatten 4 500 kr/m 

Överföringsledning spill tryck 3 500 kr/m 

Stor pumpstation/tryckstegring 1 500 000 kr/st. 

Liten lokal pumpstation/tryckstegring 1 000 000 kr/st. 

LTA pump inkl montering 35 000 kr/st. 

 

I Bilaga 7 redovisas resultaten från kostnadsberäkningen i tabellform. Kostnader har beräknats 
för spillvatten- och vattensystem inom området samt för överföringsledningar fram till 
verksamhetsområde. Det är viktigt att poängtera att kostnader kan tillkomma för att förstärka 
befintligt system. Alla kostnader är exklusive moms. I Figur 20 och Bilaga 8 visas en 
översiktskarta över alla områden som kostnadsberäknats; där visas även beräknade 
överföringsledningar. I Bilaga 9–18 visas detaljerade kartor från kostnadsberäkningen för 
respektive område. I Tabell 10 visas en sammanställning över de områden som 
kostnadsberäknats. En sammanställning av investeringskostnaden för utbyggnad av enbart 
spillvatten respektive utbyggnad av både vattenförsörjning och spillvatten redovisas i Tabell 11.  
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Figur 20. Översiktskarta över kostnadsberäkningen. 

 

Baserat på behovsanalysen, kostnadsberäkningen och egen kunskap om områdena som 
exempelvis exploateringstryck, efterfrågan på bättre VA och problem med enskilda avlopp har 
allt material analyserats och diskuterats av arbetsgrupp, styrgrupp och politiker. Detta har gjorts 
på möten och i workshops. Därefter har en värdering och prioritering genomförts av vilka 
områden som ska omfattas av VA-utbyggnadsplanen. I Tabell 11 har områden som ska 
omfattas av VA-utbyggnadsplanen markerats med rött. Två områden är markerade med grönt 
och för dem gäller att anslutning kan göras om efterfrågan uppstår. De områden som är 
vitmarkerade har högre prioritetet för hållbar enskild VA-försörjning. Här är det prioriterat att 
arbeta med VA-rådgivning och verka för anläggande av gemensamhetsanläggningar där det är 
lämpligt, se vidare kapitel 10 Plan för enskild VA-försörjning. 
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Tabell 10. Uppgifter om områden som kostnadsberäknats. 

 Område Klass 

Enligt 
tabell 8 

Antal 
Fastigheter 

(st) 

9a Boarpsvägen m.fl. 1 11 (9) 

8 Ljungabolet 1 84 (33) 

8b Ljungabolet syd 1 7 (6) 

3b Nedre Århult 1 5 (2) 

3b Nedre Århult 1 4 (0) 

3 Nedre Århult 1 49 (10) 

7 Äspenäs 1 93 (20) 

9b Hjärnarp sydost (Ryets väg) 2 6 (4) 

1 Margretetorp 2 23 (17) 

15a3 Munka Ljungby Norra 2 9 (5) 

15a1 Munka Ljungby Norra 2 30 (23) 

15a2 Munka Ljungby Norra 2 13 (11) 

15b Munka Ljungby Västra sidan 2 3 (3) 

18b Skälderhus 2 5 (4) 

18 Skälderhus 2 23 (15) 

2 Stavershult 2 30 (23) 

2b Stavershult 3 20 (5) 

6 Lärkeröd 3 16 (13) 

    

 * Permanentboende inom parentes 
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Tabell 11. Kostnadsbedömning för utbyggnad av spillvatten samt utbyggnad av både vatten och spill med 
anslutning till befintligt verksamhetsområde, exklusive moms. 

 Investeringskostnad  

spillvatten 

Investeringskostnad  

spillvatten och vatten 

Område Inom 
området 

Över- 
föring 

Totalt Inom 
området 

Över- 
föring 

Totalt  

 Mkr Mkr Mkr Kr/fastighet Mkr Mkr Mkr Kr/fastighet 

Boarpsvägen m.fl. 
(9a) 

2,6  2,6 240 000 3,8  3,8 450 000 

Ljungabolet (8) 20,0 5,0 25,0 300 000 21,3 14,6 35,9 430 000 

Ljungabolet syd 
(8b) 

2,2 0,4 2,6 380 000 2,4 1,2 3,6 510 000 

Nedre Århult (3b) 3,1 0,7 3,8 750 000 3,3 1,4 4,7 940 000 

Nedre Århult (3b) 3,0 0,5 3,5 900 000 3,3 1,2 4,5 1 120 000 

Nedre Århult (3) 12,8 6,5 19,3 400 000 13,7 13,6 27,3 560 000 

Äspenäs (7) 23,3 12,0 35,3 380 000 24,7 23,9 48,6 520 000 

Hjärnarp sydost 
(Ryets väg) (9b) 

5,1  5,1 850 000 6,4  6,4 1 070 000 

Margretetorp (1) 11,3  11,3 500 000 13,0  13,0 560 000 

Munka Ljungby 
Norra (15a3) 

2,4  2,4 260 000 2,7  2,7 310 000 

Munka Ljungby 
Norra (15a1) 

13,0  13,0 430 000 14,0  14,0 470 000 

Munka Ljungby 
Norra (15a2) 

5,3  5,3 410 000 5,9  5,9 450 000 

Munka Ljungby 
Västra sidan 
(15B9) 

1,1  1,1 370 000 1,2  1,2 400 000 

Skälderhus (18b) 0,7  0,7 150 000 0,8  0,8 160 000 

Skälderhus (18) 8,3  8,3 360 000 9,8  9,8 430 000 

Stavershult (2) 13,0 31,9 44,9 1 500 000 13,9 40,0 53,9 1 800 000 

Stavershult (2b) 3,9 28,2 32,1 1 600 000 5,2 34,6 39,8 1 990 000 

Lärkeröd (6) 4,6 13,2 17,8 1 110 000 4,9 16,3 21,2 1 330 000 

Rödmarkerade områden har prioriterats för VA-utbyggnad. 

Grönmarkerade områden kan VA-utbyggnad göras om efterfrågan/behov finns. 

I Bilaga 7 redovisas en mer detaljerad kostnadsberäkning. 
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8 VA-utbyggnadsplan 

Baserat på behovsanalysen och prioriteringen som genomförts har en plan för utbyggnad av 
den allmänna anläggningen tagits fram.  

8.1 Tidplan och kostnadsbedömning för utbyggnad av den allmänna 
anläggningen 

En grov indelning av de områden som prioriterats för anslutning till den allmänna anläggningen. 
Den bedömda tidplanen och kostnadsberäkning redovisas i Tabell 12 och Tabell 13. 
Kostnaderna i tabellerna gäller endast för utbyggnad, och inkluderar således inte utredningar, 
projektering, projektledning, eventuella tillstånd etc. 

 
Tabell 12. Bedömd tidplan och kostnad för områden i VA-utbyggnadsplanenid vid utbyggnad av endast 
spillvatten. 

Bör anslutas  

inom 0–5 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Bör anslutas  

inom 5–10 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Bör anslutas  

inom 10–20 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Boarpsvägen 
m.fl.  

2,6 Nedre Århult 26,6 Margretetorp 11,3 

Ljungabolet 27,6 Munka 
Ljungby Norra 

15,4   

Äspenäs 35,3     

Summa 65,5 Summa 42,0 Summa 11,3 

 
Tabell 13. Bedömd tidplan och kostnad för områden i VA-utbyggnadsplanen vid utbyggnad av både 
spillvatten och vatten. 

Bör anslutas  

inom 0–5 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Bör anslutas  

inom 5–10 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Bör anslutas  

inom 10–20 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Boarpsvägen 
m.fl.  

3,8 Nedre Århult 36,5 Margretetorp 13,0 

Ljungabolet 39,5 Munka 
Ljungby Norra 

16,7   

Äspenäs 48,6     

Summa 91,9 Summa 53,2 Summa 13,0 

 

Det blir betydligt dyrare att ansluta områdena vid Västersjön både till spillvatten och vatten än 
om de bara ansluts till spillvattensystemet. Det beror på att en ny överföringsledning för vatten 
måste läggas hela vägen från Hjärnarp – ca 6 km. Det är en kostnad på ca 22 miljoner.  

I det fortsatta arbetet måste vattenförsörjningssituationen i områdena runt Västersjön utredas 
och en rimlighetsbedömning ska genomföras vad gäller utbyggnad av vattenförsörjningen. Flera 
fastigheter har vatten via samfällighetsförening. 
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8.2 VA-utbyggnadsplan 

I Figur 21 visas det slutliga förslaget på VA-utbyggnadsplan för Ängelholms kommun avseende 
vattenförsörjning och spillvattenhantering. I Bilaga 19–22 visas mer detaljerade kartor för 
respektive område. 

 

 
Figur 21. Prioritering av områden inom utbyggnadsplanen. 

 

8.3 Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 

Områden som ska ingå i den allmänna anläggningen kan lösas på olika sätt. Antingen ansluts 
fastigheterna till befintlig allmän anläggning eller också inrättar kommunen ett lokalt 
reningsverk. I båda fallen ska området läggas inom verksamhetsområde.  

Det är viktigt att vara noggrann vid utvidgning av verksamhetsområdet. Om t.ex. en stor 
lantbruksfastighet inkluderas i sin helhet, kan huvudmannen bli skyldig att anordna VA på hela 
fastigheten vid eventuell ny avstyckning/exploatering. 

8.4 Minireningsverk 

Ett minireningsverk definieras som ett nedskalat större, kommunalt avloppsreningsverk. 
Behandlingsmetoden bygger på samma processer som finns i kommunala reningsverk. 
Sedimentering används för att avskilja partiklar ur avloppsvattnet, biologisk behandling för att ta 
bort organiskt material och kväve, och kemikalier används för utfällning av fosfor och små 
partiklar.  

Att anlägga ett minireningsverk kan vara ett alternativ till att bygga långa överföringsledningar 
och då istället inrätta en verksamhetsö. Det kan också vara ett alternativ utanför 
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verksamhetsområdet i områden där det finns intresse och behov av att inrätta 
gemensamhetsanläggning för avloppsvattenrening.  

Den som vill driva en avloppsanordning som är dimensionerad för maximalt 200 
personekvivalenter måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos den kommunala 
miljönämnden, som också i detta fall är tillsynsmyndighet för verksamheten.   

Minireningsverk fungerar bäst vid kontinuerlig belastning, i betydelsen att anläggningen tillförs 
avloppsvatten varje, eller nästan varje dag (dock kan själva behandlingen vara satsvis ändå). 
Detta betyder att det för minireningsverk är fördelaktigt när flera fastigheter är anslutna till 
anläggningen eftersom sannolikheten för kontinuerlig belastning då ökar. 

Minireningsverk är idag beprövade och kan fungera precis lika bra som större reningsverk, även 
vad kväveavskiljning beträffar. Driftkostnaderna per m

3
 behandlat vatten (eller per person om 

man så vill) blir dock högre för minireningsverk än för större reningsverk eftersom 
stordriftsfördelar saknas (givet att utsläppskraven är lika). I princip går det åt lika mycket 
kemikalier och el per m

3
 behandlat vatten oberoende av hur stor anläggningen är, men ju mer 

varierande belastningen är desto svårare är det att driva minireningsverket vid de olika 
utrustningarnas optimala driftpunkt. Dessutom blir det fler tillsynstimmar per m

3
 vatten för 

minireningsverk än för större reningsverk (om driftsäkerheten ska vara lika). Även 
investeringskostnaden per m

3
 behandlat vatten är högre för minireningsverk än för större 

reningsverk (givet att samma reningsresultat ska uppnås). 

Vid en jämförelse med alternativet överföringsledning måste de olika objektens 
investeringskostnader och avskrivningstider beaktas; minireningsverk å ena sidan mot 
överföringsledning och pumpstationer å den andra. Även tillkommande driftkostnaderna vid det 
större reningsverket och driftkostnader för själva överföringen måste beaktas. Andra viktiga 
aspekter är slamhantering och recipientsituation, där minireningsverk genererar mer transporter 
av slam och kemikalier samt har lägre driftsäkerhet. 

8.5 Principer för finansiering av utbyggnad 

8.5.1 Lagen om allmänna vattentjänster 

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anger förutsättningarna för utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen och finansieringen av detta. 

 

6 §: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och  

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

30 §: 

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för 
att ordna och driva va-anläggningen. 

31 §: 

Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är 
skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda 
omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter 
i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 
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8.5.2 Vad är ”skäligt och rättvist”? 

En viktig grundprincip är att avgifterna inte får generera en vinst för huvudmannen och alltså 
inte användas för att t.ex. finansiera annan kommunal verksamhet. Det är däremot tillåtet att 
jämna ut resultatet mellan åren och bygga upp en vinst i verksamheten under några år för att 
finansiera en planerad investering.  

En annan viktig grundprincip är att avgifterna ska fördelas mellan kunderna på ett sätt som är 
”skäligt och rättvist”. Detta innefattar b de fördelning mellan olika brukare idag och mellan olika 
generationer av brukare. 

Det är inte alldeles självklart vad som menas med ”skäligt och rättvist”. Vi utg r ofta fr n 
nuvarande taxa som ”den rätta” och ifr gasätter alla förändringar utifr n det. Men det finns ofta 
skäl att ifrågasätta om nuvarande taxa är rättvis. Ett exempel på detta kan vara områden med 
många flerbostadshus jämfört med småhusområden. I många kommuner motsvarar avgifterna 
inte skillnaderna i kostnad mellan dessa områden.  

8.5.3 Särtaxa 

För utbyggnad av VA-anläggningen utanför nuvarande verksamhetsområde kommer det att 
krävas betydligt större investeringar, och dessa kommer inte att kunna täckas av de normala 
avgifterna. 

Särtaxa kan enligt 31§ LAV användas för brukningsavgift och/eller anläggningsavgift. Särtaxa 
för brukningsavgifter kan motiveras av högre drift- och underhållskostnader t.ex. på en ö utan 
fast förbindelse. Den är lite svårare att administrera men det går att genomföra. Särtaxa för 
anläggningsavgiften kan vara motiverad av stora investeringar vid utbyggnad. Denna modell är 
lättare att administrera eftersom det är en engångsavgift.  

Det är viktigt att kunna redovisa skälen till särtaxa. Detta har varit helt avgörande vid prövning i 
Statens VA-nämnd. Stora avstånd och överföringsledningar kan vara skäl till särtaxa. Men om 
det redan förekommer överföringsledningar till andra områden, dit man byggt ut utan att ta ut 
särtaxa, kan det bli svårt att vinna i en prövning. Om däremot befintliga överföringsledningar 
byggts i samband med nedläggning av lokala anläggningar är detta inget hinder för särtaxa vid 
utbyggnad av ett nytt område via en överföringsledning.  

Kommunikationen mellan tjänstemän och politiker är mycket viktig. Tjänstemännen har ett 
ansvar att ta fram ett bra underlag för att politikerna ska ha en chans att förstå konsekvenserna 
av de beslut som tas. Enligt vattentjänstlagen ska inte VA-kollektivet som helhet subventionera 
en dyr VA-utbyggnad, t.ex. p  en avlägsen ö, om skillnaderna är ”beaktansvärda” och beror p  
särskilda omständigheter.  

Det är också viktigt att bedöma avgifternas storlek ur brukarens perspektiv. Hur stor 
anläggningsavgift tål en fastighetsägare – i befintliga fastigheter och i nya fastigheter? Hur 
mycket ökar fastighetens värde i och med att den får kommunalt VA? En hög anläggningsavgift 
är därför enklare att införa i områden där efterfrågan på bostäder är hög. En fråga som kan 
undersökas är huruvida det är möjligt att finansiera anslutningsavgiften med ett bostadslån.   

8.5.4 Principer för finansiering 

Kommunal VA-utbyggnad finansieras normalt via anläggningsavgifter. Om dessa inte täcker 
hela investeringen måste den resterande delen täckas genom lån som sedan betalas via 
brukningsavgiften som räntor och avskrivningar (kapitaltjänstkostnader). Ska VA-kollektivet 
finansiera hela utbyggnaden måste anläggnings- och brukningstaxan anpassas så att detta blir 
möjligt. Vissa investeringar bör dock kunna skattefinansieras med motivet att det är en 
miljöinvestering. Detta minskar behovet av att anpassa VA-avgifterna. 

Vid kommunal utbyggnad av VA-anläggningen ska samtliga fastigheter inom berört område 
betala anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska vara skälig och rättvis. Det finns möjlighet att 
ta ut särtaxa d  det uppst r ”beaktansvärda” kostnadsskillnader för vissa fastigheter.  
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Det anges inte i Vattentjänstlagen hur stor del av de totala kostnaderna som ska täckas av 
anläggningsavgifter. Anläggningsavgiften ska i normalfallet täcka de genomsnittliga 
investeringskostnaderna för att ansluta en ny fastighet. Vattentjänstlagen öppnar också för att 
anläggningsavgiften ska bidra till att täcka kostnader för befintlig anläggning som nyttjas som 
renings/vattenverk och huvudledningar. Dessa investeringar kan vara gjorda sedan länge och 
därför redan avskrivna, men någon gång kommer ett behov av att göra stora investeringar och 
då ska ju det även täckas av VA-kollektivets pengar. 

Anläggningsavgifterna i Ängelholm bedöms ligga p  rätt niv  för ”normal” exploatering, vilket 
innebär små exploateringar i anslutning till befintliga ledningar. Det kommer inte att vara möjligt 
att få kostnadstäckning på de investeringar som finns i denna VA-utbyggnadsplan. För att 
bedöma vilken nivå på anläggningsavgifterna som krävs måste en långtidsanalys av VA-
verksamhetens ekonomi genomföras. I sådana analyser framgår även i vilken mån 
brukningsavgifterna lämnar ett bidrag till att finansiera utbyggnaden. 
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9 Strategi i väntan på utbyggnad 

Även om ett område har prioriterats för utbyggnad av den allmänna anläggningen kan det dröja 
många år innan det blir aktuellt. Under denna tid måste den befintliga VA-försörjningen fungera 
tillfredställande men den behöver inte vara långsiktigt hållbar. Föroreningsutsläpp från dåligt 
fungerande avloppsanläggningar måste begränsas, samtidigt som fastighetsägarna inte bör 
tvingas till stora investeringar som riskerar bli onyttiga när utbyggnaden genomförs.  

Det tillåts inga nya enskilda lösningar som kan påverka framtida möjligheter för hela området att 
lösa sina vatten- och avloppsfrågor på ett långsiktigt hållbart sätt.  

Varje ärende avgörs var för sig med en skälighetsbedömning. Tidbegränsade tillstånd kan ges 
vid nybyggnation eller vid särskilda skäl vid samtliga tidsintervall. Generellt gäller följande 
riktlinjer: 

 

Anslutning inom 5 år 

Normalt inga krav, skäl för att ställa krav kan ändå finnas vid t.ex. direktutsläpp till 
sjö/vattendrag eller om dricksvattenbrunnar riskerar att förorenas. Enklare åtgärder kan 
accepteras, t.ex. sluten tank till wc. 

 

Anslutning inom 5–10 år 

Avloppsanläggningar utan längre gående rening än slamavskiljning eller med enklare rening 
såsom stenkista eller sjunkbrunn ska åtgärdas. Enklare rening kan godtas om anläggningen 
endast belastas med BDT-vatten. 

 

Utbyggnad om tidigast 10 år 

Krav på åtgärder ställs i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd för normal respektive 
hög skyddsnivå. 
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10 Plan för enskild VA-försörjning 

De områden som inte kommer att beröras av VA-utbyggnadsplanerna kommer även 
fortsättningsvis att ha kvar sina enskilda eller gemensamma VA-lösningar. Ansvaret för 
anläggningarna ligger på fastighetsägaren enskilt eller samlat i en gemensamhetsanläggning.  

De områden som enligt VA-planen fortsatt kommer att ha enskild VA-försörjning redovisas i 
Tabell 14. Ryets väg, Stavershult och Lärkeröd är områden som har pekats ut som lämpliga för 
att arbeta för VA-rådgivning med fokus på gemensamhetsanläggningar. 

 
Tabell 14. Områden som fortsättningsvis kommer att ha enskild VA-försörjning. 

 Område klass 

4 Tullstorp Norra 2 

11 Västra Kollebäckstorp 2 

18 Skälderhus 2 

23 Bankvägen Strövelstorp 2 

9b Hjärnarp sydost (Ryets Väg) 2 

15b Munka Ljungby Västra sidan 2 

2 Stavershult 3 

6 Lärkerörd 3 

5 Vejby Byaväg 4 

13 Tåstarps Backaväg Södra 4 

10 Östra Kollebäckstorp 5 

14 Södra Spång 5 

16 Bassholma 5 

17 Aggarp/Hunseröd 5 

19 Boarp 5 

20 Gångvad 5 

21 Mardal 5 

22 Starbyvägen 5 

24 Humlarp 5 

25 Ingelstorp 5 

26 Tåstarps Backaväg Norra 5 

 

En tidplan för prioritering av områdesvis tillsyn har tagits fram och redovisas i Tabell 15.  

 

 

Prioriteringen av områden har i huvudsak gjorts utifrån områdets geologiska förutsättningar, 
vattendragens status och risk för olägenhet. Arbetet har påbörjats i den södra delen av 
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kommunen eftersom jordarterna i detta område generellt inte medger infiltration och att det 
därför är vanligare med direktutsläpp av orenat avloppsvatten. 

 
Tabell 15. Prioritering av tillsynsarbete för åtgärder enskilda avlopp. 

0–5 år 5–10 år 

6 Lärkeröd 1 Margretetorp 

17 Aggarp/Hunseröd 2 Stavershult 

18 Skälderhus 4 Tullstorp Norra 

19 Boarp 9b Hjärnarp sydost (Ryets Väg) 

20 Gångvad 10 Östra Kollebäckstorp 

21 Mardal 11 Västra Kollebäckstorp 

22 Starbyvägen 13 Tåstarps Backaväg Södra 

23 Bankvägen Strövelstorp 14 Södra Spång 

24 Humlarp 15b Munka Ljungby Västra sidan 

25 Ingelstorp 16 Bassholma 

  26 Tåstarps Backaväg Norra 

 

Om förutsättningarna för enskild VA-försörjning försämras kan prioriteringarna i VA-planen 
behöva ändras. Det kan t.ex. bero på ökad permanent boende eller ändrat beteende och 
konsekvenserna kan vara försämrad enskild vattenförsörjning (kvantitet och/eller kvalitet) eller 
försämrad vattenkvalitet i recipienten. I det fortsatta VA-planearbetet är det viktigt att identifiera 
försämrade förutsättningar för enskilt VA och göra nya prioriteringar av åtgärder. 

10.1 Tillsyn enligt miljöbalken 

I Miljöbalken (SFS 1998:808) samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(SFS 1998:899) finns bestämmelser om enskilda avlopp. Miljönämnden är tillsynsmyndighet för 
bl.a. enskilda avloppsanläggningar och ska se till att kraven enligt miljöbalken följs. 
Miljönämnden ställer krav på att avloppsanläggningar som inte uppfyller reningskraven ska 
åtgärdas. Detta arbete bedrivs i möjligaste mån områdesvis. Miljökontorets 
handläggningsrutiner framgår av Figur 22. 
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Figur 22. Arbetsmetodik med tillsynsarbetet för enskilda avlopp i kommunen. 

  

10.2 Information/rådgivning till fastighetsägare 

Ängelholms kommun arbetar idag med information till fastighetsägare bland annat genom lokala 
träffar dit utvalda fastighetsägare bjuds in via brev. På kommunens hemsida finns även 
information om enskilda avlopp. 

Många kommuner arbetar med VA-rådgivning i bemärkelsen att ge stöd som ligger utanför 
kommunens gängse tillsynsarbete. Målgruppen är fastighetsägare där ingen anslutning till 
verksamhetsområde finns. Målsättningen kan variera. Det kan exempelvis vara att få till 
åtgärder på undermåliga små enskilda avlopp, att få till gemensamhetslösningar i 
omvandlingsområden (20-50 fastigheter) eller införande av kommunalt VA. 

I områden som har bristfälliga avloppsanläggningar som behöver utvecklas och förnyas för att 
uppfylla funktionskraven behöver tillsynen kompletteras med VA-rådgivning. Det kan också vara 
lämpligt med information till lokala entreprenörer som utför VA-anläggningar.  
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I Ängelholms kommun arbetar man inte med VA-rådgivning idag. Det finns dock en avsikt att 
arbeta med VA-rådgivning med fokus på gemensamhetsanläggningar för mer än två hushåll. I 
de områden som inte ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen har fastighetsägarna 
behov av rådgivning och stöd för att fatta beslut som bidrar till en långsiktigt hållbar lösning. 
Vissa områden har hög prioritet för långsiktigt hållbar VA-försörjning och här är det prioriterat 
med information och rådgivning.  

Mål för denna typ av VA-rådgivning kan vara att ge stöd för fastighetsägare att hitta lämplig VA-
lösning och skapa förutsättningar för gemensamhetsanläggningar i områden med hög prioritet 
för långsiktigt hållbar VA-försörjning och minst två hushåll. Målgrupp är fastighetsägare i dessa 
områden. VA-rådgivningen kan omfatta möten med fastighetsägarna, hjälp med att ta fram 
principlösningar, hjälp med projektering, stöd vid upphandling av entreprenör och stöd till de 
boende att organisera sig.  

10.3 Reningskrav för enskilda avlopp 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 
2006:7) ska anläggningar bedömas utifrån funktion snarare än konstruktion. Tillstånds- och 
tillsynsmyndigheterna bör bedöma när det räcker med normal skyddsnivå och när man bör 
ställa högre krav på reningseffekten i avloppsanordningarna. Hänsyn ska även tas till 
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Hög skyddsnivå kan t.ex. gälla tätbebyggda fritidsområden 
där det finns risk för förorening av vattentäkter eller när känsliga vattendrag eller sjöar kan 
påverkas.  

I Ängelholms kommun är principen varit att en fastighet som har en känslig recipient eller som 
ligger i ett skyddsvärt område, exempelvis nära ett vattenområde, badplats eller naturområde, 
har högre reningskrav än en fastighet som ligger ute i skogen långt från andra hus, 
naturområden eller vattendrag. Miljönämnden håller på med att ta fram en bedömningsgrund 
med utpekade områden för hög- och normalskyddsnivå. En individuell bedömning av 
skyddsnivå måste dock göras i varje enskilt ärende. I bedömningen bör man ta hänsyn till om 
anläggningen befinner sig inom ett särskilt utsatt område och hur påverkan på recipienten är 
från den aktuella anläggningen. Vid bedömning av skyddsnivå tittar man även på recipientens 
ekologiska status. Enligt åtgärdsprogrammet till vattendirektivet ska kommunen ställa krav på 
hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 

Det finns ett antal grundkrav på en enskild avloppsanläggning (vilka således gäller både normal 
och hög skyddsnivå), exempelvis att dag- och dräneringsvatten inte får ledas till 
avloppsanläggningen och att det ska finnas möjlighet provtagning och slamtömning.  

Skyddsnivåerna, hög respektive normal, är satta med hänsyn till både miljö- och hälsoskydd. 
För att uppnå hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt ställs högre krav på fosfor- och 
kväverening. Hög skyddsnivå från hälsoskyddssynpunkt ställer högre krav på bakteriereningen 
för att minska risken för vattenburen smitta. 

Skyddsnivå med hänsyn till hälsoskydd 

Vid normal skyddsnivå får utsläpp av avloppsvatten inte medföra en ökad risk för smitta eller 
annan olägenhet, t.ex. lukt, förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.  

Krav på hög skyddsnivå ställs i områden där mer omfattande bakteriereducering krävs för att 
säkra människors hälsa. Det gäller framförallt i områden nära dricksvatten eller där människor 
riskerar att komma i nära kontakt med avloppsvatten, t.ex. vid badplatser. Syftet med den höga 
skyddsnivån är att minska risken för vattenburen smitta i form av virus, bakterier eller parasiter. 
Ofta innebär en hög skyddsniv   för hälsoskydd även att höga krav ställs på skyddsniv   för 
miljöskydd, eftersom näringsämnesbelastningen bör hållas låg i dessa områden.  
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Skyddsnivå med hänsyn till miljöskydd 

Normal skyddsnivå med hänsyn till miljöskydd innebär bland annat att avloppsanläggningen ska 
uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7) och minst 70 % reduktion av fosfor 
(tot-P).  

Krav på hög skyddsnivå för miljöskydd ställs främst vid sjöar och vattendrag samt andra 
skyddsvärda områden, exempelvis Natura 2000 område och naturreservat. Vid hög skyddsnivå 
ska avloppsanläggningen förutom kraven vid normal skyddsnivå klara att reducera minst 90 % 
av fosfor och minst 50 % av kväve (tot-N).  

10.4 Områden utanför kommunal utbyggnadsplan 

I områden som inte ingår i utbyggnadsplanen kommer olika typer av enskilda 
avloppsanläggningar bli aktuella för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Det kan antingen bli 
fråga om gemensamma lösningar eller enskilda anläggningar. I vissa fall där fastigheten ligger 
nära en kommunal spillvattenledning kan det finnas möjlighet att ansluta fastigheten till 
kommunalt avlopp även utanför verksamhetsområdet.  

10.4.1 Gemensamma lösningar 

Med en gemensam VA-lösning avses en anläggning som försörjer ett flertal fastigheter inom ett 
område, alternativt ett antal hus inom en och samma fastighet, t.ex. fritidshus på ofri grund. En 
gemensam VA-lösning ska vara långsiktigt hållbar, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt, 
samt i ett tekniskt och organisatoriskt/juridiskt perspektiv. När det är fråga om en anläggning 
som är gemensam för ett större antal fastigheter är det lämpligast att bilda en 
gemensamhetsanläggning. Det finns andra möjligheter, t.ex. ekonomisk förening, men de ger 
inte samma fastighetsrättsliga och ekonomiska fördelar och långsiktighet. En viktig förutsättning 
är att det finns en grupp fastighetsägare som är intresserade, drivande och kan ta ansvar för det 
inledande arbetet med att utreda en lämplig VA-lösning.  

En annan förutsättning är att det är ekonomiskt fördelaktigt med en gemensam VA-lösning, 
jämfört med alternativen dvs. kommunalt verksamhetsområde med eventuell särtaxa eller helt 
enskild anläggning. Även andra incitament påverkar fastighetsägarnas intresse, t.ex. 
planläggning och ökad byggrätt. 

En gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen och 
ska förvaltas enligt lag om förvaltning av samfälligheter. Delägarfastigheterna bildar ofta en 
samfällighetsförening för att kunna sköta förvaltningen på ett bra sätt. En 
gemensamhetsanläggning kan vara ett ledningssystem som sedan är anslutet till det allmänna 
ledningsnätet eller ett ledningsnät med egna anläggningar för avloppsvattenrening och/eller 
vattenförsörjning. För anslutning av en enskild fastighet eller en gemensamhetsanläggning 
utanför verksamhetsområdet ska avtal tecknas med huvudmannen. 

I många kommuner används gemensamhetsanläggningar som en medveten metod att 
genomföra och påskynda utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen. Om en grupp 
fastighetsägare vill ansluta sina fastigheter till den allmänna anläggningen, kan de anordna en 
gemensamhetsanläggning som sedan får en anslutningspunkt på det kommunala 
ledningsnätet. 

Detta anses ibland strida mot Vattentjänstlagen. Om det finns ett behov enligt 6 § LAV är 
kommunen skyldig att inrätta ett verksamhetsområde och en allmän VA-anläggning. Däremot 
kan kommunen förhindra att behovet uppstår genom att ge fastighetsägarna rådgivning och 
stöd för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Men om gemensamhetsanläggningen sedan 
inte fungerar som den ska, uppstår behovet och kommunen måste överta ansvaret. Kommunen 
kan dock inte förelägga fastighetsägarna i ett område att bilda en gemensamhetsanläggning för 
vatten eller avlopp även om det bedöms finnas behov av detta. 
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En gemensamhetsanläggning kan också vara en lämplig lösning i avvaktan på utbyggnad av 
den allmänna anläggningen. Den bör då planeras så att investeringar inte blir onyttiga i förtid. 
Men en markbädd, som i regel har betydligt kortare livslängd än VA-ledningar, skulle kunna 
vara en tillfällig lösning i avvaktan på att hela området ansluts. 

10.4.2 Enskilda anläggningar 

För områden där gemensam lösning inte är möjlig till en rimlig kostnad och det inte finns behov 
enligt vattentjänstlagen, kommer VA-försörjningen även fortsättningsvis att ske via enskilda 
anläggningar. 

Det är viktigt att komma ihåg att förhållandena kan komma att ändras under 
avloppsanläggningens livstid. Exempelvis kan fritidsboende komma att övergå i 
permanentboende och antalet personer som belastar anläggningen kan komma att ändras.  

Vissa typer av avloppsanläggningar som t.ex. infiltrationer och markbäddar har en livslängd på 
ca 20 år. Reglerna för vilka reningskrav som gäller kan ändras under en anläggnings livstid 
vilket innebär att ytterligare krav kan ställas.  

Normalt dimensioneras avloppsanläggningar för minst fem personer. Vissa typer av 
anläggningar är mer anpassade för fritidsboende och kan vara olämpliga om boendet övergår 
till permanentboende. Exempelvis kan en sluten tank som dimensionerats för fritidsboende eller 
en förbränningstoalett bli väldigt kostsamma om de används för permanentboende. 

En del avloppsanläggningar kräver mer skötsel och underhåll av fastighetsägaren än andra. Vid 
försäljning av fastigheter är det viktigt att den nya ägaren sätter sig in i anläggningsens funktion 
och skötsel för att reningen ska fungera optimalt. 
  



 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

57(58) 

Referenser 

Karlsson Roger, Ljungerud Cornelia, Andersson Roland (2014). Intervju. 

Wellbro Kajsa (2014). Intervju samt skriftligt underlag. 

Andersson Roland (2013). Telefonintervju med Roland Andersson, VA-verkschef på 
Ängelholms kommun, 2013-11-12. 

Cirkulation (2013). Ängelholm tar det stora VA-greppet. 
http://www.cirkulation.com/2013/10/angelholm-tar-det-stora-va-greppet/ (Hämtad 2013-11-05). 

Eran Miljökonsult (2013). PM – Ängelholms avloppsreningsverk. Skriftliga uppgifter inför 
samråd. 

Havs och Vattenmyndigheten Naturvårdsverket (2014). Vägledning för kommunal VA-planering, 
för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus. 

Karlsson Roger (2013). Mailkontakt med Roger Karlsson, Gruppchef VA, Ängelholms kommun, 
2013-11-12. 

Länsstyrelsen Skåne (2012a). Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län. 2012:2. 

Länsstyrelsen Skåne (2012b). Samrådsredogörelse – Regional vattenförsörjningsplan. 
Remissvar från Ängelholms kommun.  

Länsstyrelsen Skåne (2013). Begäran om uppgifter gällande kommunens planer på utökat 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.  

Länsstyrelsen Västernorrland (2014). Svensk vattenförvaltning/vattendirektivet. 
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-
vattenanvandning/svensk-vattenforvaltning-vattendirektivet/Pages/default.aspx (Hämtad 
2014-06-11). 

PWC (2010). PM – Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet. Tekniska nämnden. 
Ängelholms kommun.  

SGU (2010). Beskrivning till kartan – Grundvattenförekomster i Ängelholms kommun. K114. 

Svenskt Vatten (2011). Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar. Rapport 2011-12 

Vattenmyndigheten Västerhavet (2014). Vattenförvaltningens arbetscykel. 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/Pages/default.aspx (Hämtad 2014-06-09). 

VISS (2014). Vattenkartan. http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx/ (Hämtad 2014-06-
09). 

VISS-hjälp (2014). Statusklassning. http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-
i-viss/statusklassning/Pages/default.aspx (Hämtad 2014-06-10). 

Ängelholms kommun (2004). ÖP 2004 – Kap. 10 Dricksvattenförsörjningssystem och 
dagvatten. 

Ängelholms kommun (2009). Renhållningsordning.  

Ängelholms kommun (2010). Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun. 

Ängelholms kommun (2011). Risk och sårbarhetsanalys – Relaterade risker Vattenverket. 

Ängelholms kommun (2012a). Miljörapport – Ängelholms Avloppsreningsverk. 

Ängelholms kommun (2012b). Miljörapport – Starby Reningsverk. 

Ängelholms kommun (2013a). Bilagor till Handlingsprogram LSO. 

Ängelholms kommun (2013b). Miljökontoret informerar om enskilda avloppsanläggningar.  

http://www.cirkulation.com/2013/10/angelholm-tar-det-stora-va-greppet/
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/svensk-vattenforvaltning-vattendirektivet/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/svensk-vattenforvaltning-vattendirektivet/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/Pages/default.aspx
http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/Pages/default.aspx


 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

58(58) 

Ängelholms kommun (2014). Vatten och avlopp. http://www.engelholm.se/Bygga-bo-
miljo/Vatten-och-avlopp/ (Hämtad 2014-01-31). 
 
 

Förteckning över bilagor 

Bilaga 1 – Allmänna anläggningen dricksvatten 

Bilaga 2 – Allmänna anläggningen avloppsvatten 

Bilaga 3 – Driftstörningar 

Bilaga 4 – Enskilda avlopp 

Bilaga 5 – Nödavledning, utlopp m.m. 

Bilaga 6 – Områdesindelning 

Bilaga 7 – Tabell kostnadsberäkning 

Bilaga 8 – Översiktskarta för kostnadsberäkning 

Bilaga 9 – Margretetorp, kostnadsberäkning 

Bilaga 10 – Stavershult, kostnadsberäkning 

Bilaga 11 – Nedre Århult, kostnadsberäkning 

Bilaga 12 – Lärkeröd, kostnadsberäkning 

Bilaga 13 – Äspenäs, kostnadsberäkning 

Bilaga 14 – Ljungabolet, kostnadsberäkning 

Bilaga 15 – Boarpsvägen, kostnadsberäkning 

Bilaga 16 – Hjärnarp sydost (Ryets väg), kostnadsberäkning 

Bilaga 17 – Munka Ljungby Norra, kostnadsberäkning 

Bilaga 18 – Skäldershus, kostnadsberäkning 

Bilaga 19 – Boarpsvägen, utbyggnadsplan 

Bilaga 20 – Ljungabolet och Äspenäs, utbyggnadsplan 

Bilaga 21 – Nedre Århult, utbyggnadsplan 

Bilaga 22 – Munka Ljungby Norra, utbyggnadsplan 

Bilaga 23 – Margretetorp, utbyggnadsplan 

http://www.engelholm.se/Bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/
http://www.engelholm.se/Bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/


Tidplan utbyggnad av VA inom VA-
Planområden

år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 10 år 11
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Ljungabolet
Överföring
Utredning
Förprojektering
Detaljprojektering
Entreprenad
Område
Utredning
Förprojektering
Detaljprojektering
Entreprenad
Äspenäs
Överföring
Utredning
Förprojektering
Detaljprojektering
Entreprenad
Område
Utredning
Förprojektering
Detaljprojektering
Entreprenad
Åtgärder på befintligt ledningsnät
Överföring
Utredning
Förprojektering
Detaljprojektering
Entreprenad
Vattenledning från hjärnarp till spu 42
Överföring
Utredning
Förprojektering
Detaljprojektering
Entreprenad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 55 Dnr. KS 2022/23

Försäljning av Vejby 242:6 till Vejbylagret AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:6 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand, och är 
den sista lediga tomten i aktuellt område. 

Vejbylagret AB avser äga och förvalta fastigheten. Detta till förmån för mindre 
lokala företag genom uthyrning av industrifack samt till förmån för Sandin-bolagen 
inom entreprenadbranschen genom uthyrning av lager och kontor. 
Fastighetsbolaget och entreprenadbolagen ingår i samma ägarstruktur. 

Genom att fastighetsbolaget förvärvar Vejby 242:6 inom detaljplanerat verksam-
hetsområde i Vejby industriområde kan entreprenadbolagen inom samma ägar-
struktur flytta sin verksamhet till större lokaler.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022
 Av Vejbylagret AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbylagret AB avseende Vejby 242

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 33 Dnr. KS 2022/23
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Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:6 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand, och är 
den sista lediga tomten i aktuellt område. 

Vejbylagret AB avser äga och förvalta fastigheten. Detta till förmån för mindre 
lokala företag genom uthyrning av industrifack samt till förmån för Sandin-bolagen 
inom entreprenadbranschen genom uthyrning av lager och kontor. 
Fastighetsbolaget och entreprenadbolagen ingår i samma ägarstruktur. 

Genom att fastighetsbolaget förvärvar Vejby 242:6 inom detaljplanerat verksam-
hetsområde i Vejby industriområde kan entreprenadbolagen inom samma ägar-
struktur flytta sin verksamhet till större lokaler.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022
 Av Vejbylagret AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbylagret AB avseende Vejby 
242

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- och Exploateringsingenjör
Joakim Ziegler
468988
Joakim.Ziegler@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2022/23
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-02-03

Försäljning av Vejby 242:6 (Vejby industriområde) till 
Vejbylagret AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:6 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand, och är 
den sista lediga tomten i aktuellt område.

Vejbylagret AB avser äga och förvalta fastigheten. Detta till förmån för mindre lo-
kala företag genom uthyrning av industrifack samt till förmån för Sandin-bolagen 
inom entreprenadbranschen genom uthyrning av lager och kontor. Fastighetsbola-
get och entreprenadbolagen ingår i samma ägarstruktur.

Genom att fastighetsbolaget förvärvar Vejby 242:6 inom detaljplanerat verksam-
hetsområde i Vejby industriområde kan entreprenadbolagen inom samma ägar-
struktur flytta sin verksamhet till större lokaler. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022
 Av Vejbylagret AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Bolaget
Vejbylagret AB är ett nystartat bolag som kommer äga och förvalta fastigheten. På 
fastigheten kommer en byggnad för lagerlokaler uppföras. Byggnaden kommer dels 
inhysa industrifack för uthyrning till mindre lokala företag, dels en lagerlokal till 
förmån för Sandins-bolagen inom entreprenadbranschen. Fastighetsbolaget och 
entreprenadbolagen ingår i samma ägarstruktur.

Sandins-bolagen sysselsätter ett 20-tal anställda inom entreprenadbranschen och 
kan genom etableringen tillgodose sitt utökade behov av lager och kontor. Bolagen 
utför entreprenadtjänster i stort och specialiserar sig på kabel- och fibergrävning 
samt järnvägsentreprenader. Bolagen levererar sina tjänster till både kommuner och 
privata kunder.

Köpekontrakt
Vejby 242:6 uppgår till 2 108 m². Priset på tomtmarken i aktuellt område är av 
Kommunfullmäktige vid tidigare försäljningar beslutat till 200 kronor/m². Vid den-
na försäljning är priset 450 000 kronor, vilket motsvarar ca 214 kronor/m². Anslut-
ningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast fyra månader efter 
köpekontraktets undertecknande.

Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokaler 
samt färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom 
föreskriven tid har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten till samma pris utan 
räntekompensation och med avdrag för kommunens lagfartskostnad. Om kommu-
nen inte väljer att köpa tillbaka fastigheten utgår ett vite motsvarande 450 000 kro-
nor, i det fall förseningen beror på omständigheter köparen råder över.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

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 godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbylagret AB avseende Vejby 
242:6

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

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



I<öpekontrakt 

Köpare: 

Säljare: 

V ej b y lagret AB 
Kvistgårdsvägen 5 
266 53 Vejbystrand 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Ängelholm Vejby 242:6 

Överlåtelseförklaring 

Dnr 2022/23 

559356-1318 

212000-0977 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Ängelholm V ej by 242:6 om 2 108 m2
, nedan 

kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 
FYRAHUNDRAFEMTIOTUSEN/450 000/kronor och på följande villkor i övrigt. 

Figur 1. Fastigheten blåmarkerad 

Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske en månad efter köpekontraktets undertecknande. Köparen får 
utföra förberedande schaktarbeten och nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. 
Köparen är skyldig att ha de tillstånd och söka de lov som krävs, t.ex. marklov. Köparen åläggs 
att återställa ornrådet i ursprungligt skick i det fall köpet återgår till Säljaren. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar 
parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva 
köpet. 
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Villkor 
Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokaler enligt Bilaga 1 och fårdigställd 
betongplatta, eller motsvarande grundläggningsarbete. Om Köparen inte har påbörjat 
byggnationen inom föreskriven tid har Säljaren rätt att köpa tillbaka Fastigheten till samma 
köpeskilling utan räntekompensation med avdrag för kommunens lagfartskostnad. Om Säljaren 
väljer att inte köpa tillbaka Fastigheten utgår ett vite motsvarande köpeskillingen, dvs. 450 000 
kronor, i det fall förseningen beror på omständigheter Köparen råder över. Köparen ska inom 
fyra månader från köpekontraktets undertecknande ansöka om bygglov. 

Köparen ansvarar för och bekostar angöring mot allmän plats. Köparen ska samråda med 
kommunen angående utförandet. Köparen sköter och underhåller angöringen. 

Som villkor för köpets bestånd gäller att kommunfullmäktige godkänner detta avtal. 

Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

Rättigheter, panträtt 
Fastigheten är belastad av avtalsservitut för el- och fiberledningar till förmån för Bjärekraft, 
se Bilaga 2. 

Fastigheten är belastad av avtalsservitut för fjärrvärmeledning till förmån för Ängelholms Energi 
AB, se Bilaga 3. 

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

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 

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

VA 
Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

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

F ö ro reningar 
Inga indikationer finns på föroreningar i marken. Om förorenade massor ändå skulle finnas i en 
koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och 
transporter upp till 50 000 kronor. 
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Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för den överskjutande 
delen. Köparen ska föra en clialog med Säljaren gällande omfattningen av åtgärderna innan dessa 
vidtas. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 
Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna kostnader. 

Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering. 

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

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ort: i,e/~/W\ Ort: 

Datum: 2022- ()/'~ Datum: 2022-

&.~ ..... 
För Vejbylagret AB För Ängelholms kommun 

För Vejbylagret AB För Ängelholms kommun 

Bevittnas: 

l. . ..................... .. .... ......... . 

2 . ...................................... . 
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LANTMÄ TERJET Bilaga 2 Dnr 2022/23 

Överenskommelse om ledningsrätt 2015-12·15 

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

2.Ansökan 

sid 1(2) 
Aktbilaga ÖK 

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

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

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

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

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

anvisningar om väg och vägval därvid följas. 

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

betungas mer än nödvändigt. 

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

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

säkerhetsforeskrifter. 

• Utan medgivande av ledningens innehavare spränga, fålla träd, schakta, borra eller 

på annat sätt ändra marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medföra 
fara för ledningen. 
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4. Ersättning 
Ersättning är reglerad i samband med nedläggning. 

5. Tillträde 
Tillträde har skett efter mwttlig överenskommelse. 

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

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

8. Underskrifter 

) Datum 
2015-

Underskrift 

Hans Ljungström 
För Bjäre Kraft ek. för 

Datum 
2015- l J, .. 16 

Underskrift 

e:M~--.-~-~-.:-.. -.. -. -~-~-_,-_-,-.----L l} , 

~ ... ...~....,.. l;#vllCC......, 
V ej by 242: l Angelholms kommwt u 

sid 2(2) 
Aktbilaga ÖK 



.. 
~Sf'~054 ·- - · '" 

j]J o 
l 

~ -
~ 
a o 

~ 

~ 
~ .... 
~ 

J 

\<3BP13 c:. 

.... 
(Il 

:0 
ro 

- ..:.:: ... 
Q) 

• ..0 
lo: 

.. 1:; 
· cu 
:0 
~ 

l 
_J 

w 

.... 

~ r> 

55 

l 
~ 

Luftlinje: 20kv+fiberkabel 1-\31'>1'2°
52 

-- - - ·-- 35PAi _ 

~-i~t~~n~~:__ 
--- ~~~~!)~ 

EL-kablar/fiberkablar - ~ N38P P.. o:..otitfr · · 

VEJS'I' ZA2:~ 

~~mo 
EL -kablar/Fiberkabtar 

NIIMIS 10 10 
.N 

1- --

vEJBY224:2 [- . ·-- l l 

CJ tu .'. . ... -----. ~~: -.~ 

rrr-

... 
~ .o 

~ 
cd 

~ 
,;;· 
~ 

;\' 

"' 

f 
i 
"' .;< 
~ 

~ 
... ~ 

':c < 

'JeJS'I' 242· ~ 

'ifjS.lS~ 242:~ 

\\ 
,~ 

,...,. 
' 



Bilaga 3 Dnr 2022/23 

Markupplåtelseavtal för ledning i mark 

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

Fastighetsägare Ledningsägare 

Ängelholms kommun Ängelholms Energi AB 
Fastighet Fastighet 

Vejby 242:1 Gåsen l 
Kommun Kommun 

Ängelholm Ängelholm 
Län Län 

Skåne Skåne 

§ l Upplåtelsens omfattning 

Fastighetsägaren medger ledningsägaren rätt 

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

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

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

§ 2 Föreskrifter 

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

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

c) Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen genom att exempelvis 
uppföra byggnad eller annan anläggning. så att ledningens bibehållande äventyras. 

Byggnad får inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. 

d) Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet utan ledningsägarens i god tid inhämtade med
givande täckdika, spränga, schakta eller på annat sätt ändra marknivå eller vidta annan åtgärd 
som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person 
eller egendom. Det åligger ledningsägaren att utmärka ledningen på marken och genom sak
kunnig personal utan kostnad för fastighetsägaren anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder 
vid utförande av nyss nämnda arbeten samt att ersätta fastighetsägaren de merkostnader som 
uppkommer för honom till följd av de anvisade åtgärdema. 
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Ledningsägarens åtaganden att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgär
der eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt dettta moment är be
gränsade till oförändrad markanvändning. 

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

§ 3 Tillträde 

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

§4 Ersättning för bestående skada 

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

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

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

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

§ 5 Ersättning för tillfällig skada 

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

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

c) Är egendomen eller den del därav som berörs av upplåtelsen utarrenderad, skall särskild 
överenskommelse enligt§ 5 a) träffas med arrendatom för bestämmande av den ersättning 
som denne är berättigad till. 

§ 6 Oförutsedd skada 

Uppkommer fråga om ersättning för skada eller intrång, som uppstått efter ersättningens slutliga be
stämmande och därvid inte kunnat förutses, skall ersättningsfrågan på fastighetsägarens begäran upp
tas till prövning. 
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§7 Inlösen av skog m m 

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

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

§8 Ledningsförrrättning m m 

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

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

§9 Överlåtelse av ledningen 

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

§lO Särskilda bestämmelser 

Återställning av marken utföres till samma skick som tidigare. 

~""' A v detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. 
'.'l 

Ort: Datum: Ängelholm Datum: g(JOJ. --o? - ru 

Än~ För Ängelholms Energi AB : 

Ängelholms kommun Håkan Axelsson 
Stadshuset, att. L-G Ludvigsson 262 80 Ängelholm 

Egendomen eller del därav som berörs av 
ledningen eller annan anläggning som om
fattas av detta avtal är inte utarrenderad 
eller på annat sätt upplåten med nyttjande
rätt, intygas 

Såsom arrendator/nyttjanderättshavare av 
ovannämnda egendom godkänner jag/vi före
stående avtal till alla delar i den omfattning 
min/vår rätt berörs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 56 Dnr. KS 2022/43,

Försäljning av del av Munka-Ljungby 34:6 till 
Fastighet Gesällen i Ängelholm AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Munka Ljungby 34:6 är belägen i Tofta industriområde, Munka 
Ljungby.

Fastighet Gesällen i Ängelholm AB avser äga och förvalta fastigheten. Detta till 
förmån för mindre lokala företag genom uthyrning av industrifack samt till förmån 
för Jocke Ivarssons bygg i Munka Ljungby AB genom uthyrning av lokaler för ett 
finsnickeri. Ägarna av byggbolaget är delägare i fastighetsbolaget.

Genom att fastighetsbolaget förvärvar del av Munka Ljungby 34:6 inom 
detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan byggbolaget inom 
samma ägarstruktur flytta sin verksamhet till större och bättre anpassade lokaler. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Fastighet Gesällen i 
Ängelholm AB upprättat förslag till köpekontrakt. Fastighet Gesällen i Ängelholm 
AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag

 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022
 Av Fastighet Gesällen i Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Fastighet Gesällen i Ängelholm AB 
avseende del av Munka Ljungby 34:6

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 34 Dnr. KS 2022/43

Försäljning av del av Munka Ljungby 34:6 (Tofta 
industriområde) till Fastighet Gesällen i Ängelholm 
AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Munka Ljungby 34:6 är belägen i Tofta industriområde, Munka 
Ljungby.

Fastighet Gesällen i Ängelholm AB avser äga och förvalta fastigheten. Detta till 
förmån för mindre lokala företag genom uthyrning av industrifack samt till förmån 
för Jocke Ivarssons bygg i Munka Ljungby AB genom uthyrning av lokaler för ett 
finsnickeri. Ägarna av byggbolaget är delägare i fastighetsbolaget.

Genom att fastighetsbolaget förvärvar del av Munka Ljungby 34:6 inom 
detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan byggbolaget inom 
samma ägarstruktur flytta sin verksamhet till större och bättre anpassade lokaler. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Fastighet Gesällen i 
Ängelholm AB upprättat förslag till köpekontrakt. Fastighet Gesällen i Ängelholm 
AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022
 Av Fastighet Gesällen i Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att godkänna upprättat köpekontrakt med Fastighet Gesällen i Ängelholm AB 
avseende del av Munka Ljungby 34:6

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark- och Exploateringsingenjör
Joakim Ziegler
468988
Joakim.Ziegler@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2022/43
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-02-03

Försäljning av del av Munka Ljungby 34:6 (Tofta indu-
striområde) till Fastighet Gesällen i Ängelholm AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Munka Ljungby 34:6 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljung-
by.

Fastighet Gesällen i Ängelholm AB avser äga och förvalta fastigheten. Detta till 
förmån för mindre lokala företag genom uthyrning av industrifack samt till förmån 
för Jocke Ivarssons bygg i Munka Ljungby AB genom uthyrning av lokaler för ett 
finsnickeri. Ägarna av byggbolaget är delägare i fastighetsbolaget.

Genom att fastighetsbolaget förvärvar del av Munka Ljungby 34:6 inom detaljpla-
nerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan byggbolaget inom samma 
ägarstruktur flytta sin verksamhet till större och bättre anpassade lokaler. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Fastighet Gesällen i Ängel-
holm AB upprättat förslag till köpekontrakt. Fastighet Gesällen i Ängelholm AB 
har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 3 februari 2022
 Av Fastighet Gesällen i Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Bolaget
Fastighet Gesällen i Ängelholm AB är ett nystartat bolag som kommer äga och för-
valta fastigheten. På fastigheten kommer två lagerlokaler uppföras. Den första 
byggnaden består av industrifack för uthyrning till mindre lokala företag och den 
andra byggnaden kommer inhysa ett finsnickeri till förmån för Jocke Ivarssons 
bygg i Munka Ljungby AB. Ägarna av byggbolaget är delägare i fastighetsbolaget

Jocke Ivarssons bygg i Munka Ljungby AB är ett väletablerat bolag inom bygg med 
specialisering på finsnickeri, byggnadsvård och återanvändning av äldre byggnads-
material. Bolaget har hittills varit verksamt i 13 år och har i dagsläget fem anställda. 
Rössjöholms säteri och Spannarps säteri tillhör några av bolagets återkommande 
kunder. Etableringen möjliggör att bolaget kan flytta sin verksamhet till större och 
bättre anpassade lokaler.

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 4 780 m² och är anpassat efter företagets behov. Pri-
set på tomtmarken i aktuellt område är av Kommunfullmäktige vid tidigare försälj-
ningar beslutat till 100 kronor/m². Anslutningsavgift för VA och planavgift ingår 
inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen söker bygglov senast fyra månader efter 
köpekontraktets undertecknande.

Köparen ska dessutom inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja 
byggnation. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokaler 
samt färdigställd betongplatta. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom 
föreskriven tid har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten till samma pris utan 
räntekompensation och med avdrag för kommunens lagfartskostnad. Om kommu-
nen inte väljer att köpa tillbaka fastigheten utgår ett vite motsvarande 100 kr/m² 
tomtyta, i det fall förseningen beror på omständigheter köparen råder över.

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att avstycka området. Köparen 
svarar för avstyckningskostnaderna.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

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 godkänna upprättat köpekontrakt med Fastighet Gesällen i Ängelholm AB 
avseende del av Munka Ljungby 34:6

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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I<öpekon trakt 

Köpare: 

Säljare: 

Fastighet Gesällen i Ängelholm AB 
c/ o Martin Pekberg 
Flyttfagelsgatan 1 
262 57 Ängelholm 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Del av Angelholm Munka Ljungby 34:6 

Överlåtelseförklaring 

559322-3422 

212000-0977 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av Munka Ljungby 34:6 
(ca 4 780m2

), nedan kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 100 kronor/m2 

och på följande villkor i övrigt. 

1-'lgur 1. Fastigheten m:gränmd med röd begränsnings/i'!}e 1r:Jpektive skr~ffeting 

Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft Köparen får utföra 
förberedande schaktarbeten och nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. Köparen 
är skyldig att ha de tillstånd och söka de lov som krävs, t.ex. marklov. Köparen åläggs att 
återställa området i urspn.mgligt skick i det fall köpet återgår till Säljaren. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar 
parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva 
köpet. 



. . 

Villkor 
Köparen ska inom två ar från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. l\Ied 
påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov för lagerlokaler och färdigstiilld betongplatta, 
eller motsvarande grundliiggningsarbete. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom 
föreskriven tid har Siiljaren rätt att köpa tillbaka Fastigheten till samma köpeskilling utan 
riintekompcnsation med avdrag för kommunens b gfartskostnad. Om Säljaren viiljer att inte köpa 
tillbaka Fastigheten utgår ett vite motsvarande köpeskillingen, dvs. 100 kronor/ m2

, i det fall 
förseningen beror pil omständigheter Köparen rader över. Köparen ska inom fyra manader från 
köpekontraktets undertecknande ansöka om bygglov. 

Köparen ansvarar för och bekostar angöring mot allmän plats. Köparen ska samråda med 
kommunen angående utförandet. Köparen sköter och underhäller angöringen. 

Som villkor för köpets bestånd gilller att kommunfullmäktige godbnner detta avtal. 

Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhi\llanden. 

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

VA 
Anhiggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

Planavgift 
Planavgift tas ut av Köparen i samband med bygglovsansökan. 

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

F as tighets bildning 
Fastighetsbildning utförs av Lantmäteriet och sker enligt gällande detaljplan samt med stöd av 
detta köpekontrakt. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning. Förrättningskostnaden betalas av 
Köparen. Köparen biträder härmed ansökan om fastighetsbildning. 

F äroreningar 
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts för området i samband med planläggningen. 
Inga indikationer finns på föroreningar i marken generellt inom området. Om förorenade massor 
ända skulle finnas i en koncentration som kräver sanering svarar Köparen för utredning, 
schaktarbeten, sortering och transporter upp till 50 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 50 000 kronor svarar Säljaren för den överskjutande 
delen. Köparen ska föra en dialog med Säljaren gällande omfattningen av åtgärderna innan dessa 
vidtas. Köparen svarar för arbetet som hänförs till transporten och upptagningen av massorna. 
Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna kostnader. 
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Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering. 

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

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 57 Dnr. KS 2019/510

Kronoskogen och Nybroskogen - Plan för skogsvård 
och användning

Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade 
kommunstyrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett 
förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen.

I oktober 2021 presenterades rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för 
skogsvård och användning för kommunstyrelsen som uppdrog åt styrgruppen för 
fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog med rapporten som 
utgångspunkt.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2022
• Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen november - 

december 2021
• Protokollsutdrag KS den 27 oktober 2021, § 214
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021
• Rapport – Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och 

användning

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

Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till föreliggande förslag med 
följande justering att ta bort ’’delar av’’ i att-sats 3 under rubriken Miljö- och 
tillståndsnämnden. ’’att utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning 
friluftsliv i delar av Kronoskogen’’.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer först proposition på arbetsutskottets 
förslag 

att-sats 1- finner att kommunstyrelsen bifaller rapporten. 

Ordförande Robin Holmberg (M) ställer arbetsutskottets förslag mot Åsa Larsson 
(S) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att bifalla 
arbetsutskottets förslag och Nej-röst för att bifalla enligt Åsa Larssons (S) yrkande. 
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 10 3

Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag i sin helhet. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att lämna följande uppdrag:

Kommunstyrelsen
 att lämna ett förslag om ansvar för förvaltning av skogarna, med tillhörande 

finansiering, till budgetberedningen.

 att genomföra en översyn av, och vid behov revidera befintliga avtal inom 
området för Kronoskogen och Nybroskogen.

Samhällsbyggnadsnämnden
 att utreda möjligheten att anlägga ett hundhägn i antingen Nybroskogen 

eller Kronoskogen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast i maj 2022. 

 att utveckla idéen med Grön entré och uppföra minst en sådan senast i juni 
2022.

 att genomföra en trafikutredning för upprustning av vägen från Kulltorp till 
Sibirien, inklusive parkeringen.

Miljö- och tillståndsnämnden
 att utreda förutsättningar för och behov av jakt i Kronoskogen. Uppdraget 

ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 att utreda och lämna förslag på ett naturvårdande skogsbruk med 
målsättningen att bevara och höja skogarnas biologiska och sociala värden. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2022.

 att utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning friluftsliv i delar av 
Kronoskogen.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
 att utreda möjligheten att ansluta Skåneleden söderut. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2022.

 att tillgängliggöra skogen genom att markera och skylta upp leder mm. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 att anlägga rastplatser på lämpliga platser i Kronoskogen och Nybroskogen. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

 att tillgängliggöra skogarna genom att spånga upp vissa fuktiga/blöta 
områden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 
2022.

 att utreda möjligheten att etablera Naturrum i Järnvägens Museum. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 att bilda ett kulturreservat på Rönneholm.

 att utreda möjligheten att anlägga en mindre, väl markerad och avgränsad 
slinga för motionscykling på lämplig plats i antingen Nybroskogen eller 
Kronoskogen.

Reservation
Åsa Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Att på sidan 3, under 
Miljö- och tillståndsnämnden, istället formulera den tredje att satsen på följande 
sätt: Att utreda inrättande av naturreservat med inriktning friluftsliv i Kronoskogen. 

I det stora hela ställer vi socialdemokrater oss bakom förslaget gällande Krono- och 
Nybroskogen. Det finns dock två delar i detta förslag som hanteras separat men 
som definitivt är direkt påverkade av varandra. Det handlar om utredningen om 
möjligheten att skapa naturreservat i Kronoskogen och den mycket vaga 
skrivningen om möjligheten att i framtiden exploatera delar av detta område. 

Frågan om naturreservat är en fråga som medborgare varit tydliga med både innan 
och efter medborgardialogen. Det finns en allmän önskan om att skydda området 
för att framtida generationer ska kunna njuta av naturen på samma sätt som vi idag 
kan göra. För att denna fråga ska hanteras transparent måste förutsättningarna för 
ett naturreservat utredas brett. Vi kan inte utgå från potentiella begränsningar innan 
frågan utretts. Därför vill vi socialdemokrater att reservatsfrågan ska utredas utan 
begränsningar. Det är uppenbart att det finns olika politiska uppfattningar om hur 
vi bör hantera detta. 

Den andra delen är delvis kopplad till reservatsfrågan, det är frågan om framtida 
exploatering. Vår uppfattning är att den politiska majoriteten medvetet förminskar 
frågans vikt av ideologiska skäl. I förslaget framgår att ”det inte finns politiskt stöd 
för exploatering i Kronoskogen- och Nybroskogen”. Det resonemanget känner vi 
igen sedan tidigare och det betyder ingenting. Ta pytteleden som exempel. 
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Socialdemokraterna vill inte exploatera Kronoskogen och ser ett starkt behov av att 
skydda området till förmån för kommande generationen.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
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KSAU § 35 Dnr. KS 2019/510

Uppdrag om plan för skogsvård och användning av 
Kronoskogen

Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade 
kommunstyrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett 
förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen.

I oktober 2021 presenterades rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för 
skogsvård och användning för kommunstyrelsen som uppdrog åt styrgruppen för 
fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog med rapporten som 
utgångspunkt.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2022
• Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen november - 

december 2021
• Protokollsutdrag KS den 27 oktober 2021, § 214
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021
• Rapport – Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och 

användning

Yrkande
Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Lars Nyander (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med följande justering att ta 
bort ’’delar av’’ i att-sats 3 under rubriken Miljö- och tillståndsnämnden. ’’att utreda 
inrättande av ett naturreservat med inriktning friluftsliv i delar av Kronoskogen’’.

Proposition och omröstning
Ordförande Robin Holmberg (M) ställer först proposition på föreliggande förslag 
att-sats 1- finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller rapporten. 
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Ordförande Robin Holmberg (M) ställer föreliggande förslaget mot Lars Nyanders 
(S) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
bifalla föreliggande förslag. 

Votering begärs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: Ja-röst 
för att bifalla föreliggande förslag och Nej-röst för att bifalla enligt Lars Nyanders 
(S) 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 4 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller därmed föreliggande förslag i sin helhet. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning

att lämna följande uppdrag:

Kommunstyrelsen
 att lämna ett förslag om ansvar för förvaltning av skogarna, med tillhörande 

finansiering, till budgetberedningen.

 att genomföra en översyn av, och vid behov revidera befintliga avtal inom 
området för Kronoskogen och Nybroskogen.

Samhällsbyggnadsnämnden
 att utreda möjligheten att anlägga ett hundhägn i antingen Nybroskogen 

eller Kronoskogen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast i maj 2022. 
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 att utveckla idéen med Grön entré och uppföra minst en sådan senast i juni 
2022.

 att genomföra en trafikutredning för upprustning av vägen från Kulltorp till 
Sibirien, inklusive parkeringen.

Miljö- och tillståndsnämnden
 att utreda förutsättningar för och behov av jakt i Kronoskogen. Uppdraget 

ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 att utreda och lämna förslag på ett naturvårdande skogsbruk med 
målsättningen att bevara och höja skogarnas biologiska och sociala värden. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2022.

 att utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning friluftsliv i delar av 
Kronoskogen.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
 att utreda möjligheten att ansluta Skåneleden söderut. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2022.

 att tillgängliggöra skogen genom att markera och skylta upp leder mm. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 att anlägga rastplatser på lämpliga platser i Kronoskogen och Nybroskogen. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 att tillgängliggöra skogarna genom att spånga upp vissa fuktiga/blöta 
områden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 
2022.

 att utreda möjligheten att etablera Naturrum i Järnvägens Museum. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 att bilda ett kulturreservat på Rönneholm.

 att utreda möjligheten att anlägga en mindre, väl markerad och avgränsad 
slinga för motionscykling på lämplig plats i antingen Nybroskogen eller 
Kronoskogen.
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Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Att på sidan 3, under 
Miljö- och tillståndsnämnden, istället formulera den tredje att satsen på följande 
sätt: Att utreda inrättande av naturreservat med inriktning friluftsliv i Kronoskogen.

I det stora hela ställer vi socialdemokrater oss bakom förslaget gällande Krono- och 
Nybroskogen.
Det finns dock två delar i detta förslag som hanteras separat men som definitivt är 
direkt påverkade av varandra. Det handlar om utredningen om möjligheten att 
skapa naturreservat i Kronoskogen och den mycket vaga skrivningen om 
möjligheten att i framtiden exploatera delar av detta område.

Frågan om naturreservat är en fråga som medborgare varit tydliga med både innan 
och efter medborgardialogen. Det finns en allmän önskan om att skydda området 
för att framtida generationer ska kunna njuta av naturen på samma sätt som vi idag 
kan göra.
För att denna fråga ska hanteras transparent måste förutsättningarna för ett 
naturreservat utredas brett. Vi kan inte utgå från potentiella begränsningar innan 
frågan utretts. Därför vill vi socialdemokrater att reservatsfrågan ska utredas utan 
begränsningar. Det är uppenbart att det finns olika politiska uppfattningar om hur 
vi bör hantera detta.
Den andra delen är delvis kopplad till reservatsfrågan, det är frågan om framtida 
exploatering. Vår uppfattning är att den politiska majoriteten medvetet förminskar 
frågans vikt av ideologiska skäl. I förslaget framgår att ”det inte finns politiskt stöd 
för exploatering i Kronoskogen- och Nybroskogen”.
Det resonemanget känner vi igen sedan tidigare och det betyder ingenting. Ta 
pytteleden som exempel.
Socialdemokraterna vill inte exploatera Kronoskogen och ser ett starkt behov av att 
skydda området till förmån för kommande generationen.

För den socialdemokratiska gruppen i

Lars Nyander
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Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
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Kronoskogen och Nybroskogen - Plan för skogsvård 
och användning

Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade kommun-
styrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett förslag till plan 
för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen.

I oktober 2021 presenterades rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogs-
vård och användning för kommunstyrelsen som uppdrog åt styrgruppen för fastighets-
frågor att genomföra en medborgardialog med rapporten som utgångspunkt.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2022
• Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen november 

- december 2021
• Protokollsutdrag KS den 27 oktober 2021, § 214
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021
• Rapport – Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och använd-

ning

Utredning
Medborgardialogen genomfördes under november och december 2021, dels via di-
gital enkät och dels på plats på Järnvägens Museum. Efter medborgardialogen har 
den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor föreslagit vissa förändringar i rappor-
ten. 

Frågan om plats för mountainbikecykling
I medborgardialogen framkom flera önskemål och förslag som berör mountainbi-
kecykling, både om särskilda leder för mountainbike men också om att detta inte 
borde vara tillåtet i Kronoskogen. En utredning föreslås om möjligheten att anläg-



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(4)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

ga en mindre, väl markerad och avgränsad slinga för motionscykling på lämplig 
plats i antingen Nybroskogen eller Kronoskogen. En sådan slinga måste skiljas från 
andra gångstigar och promenadstråk för att undvika och förebygga konflikter.

Frågan om jakt
När kommunen tillträdde fastigheten fanns det ett jaktarrende i Kronoskogen. Jak-
ten har engagerat medborgare och som genererar både frågor och synpunkter. För 
att bringa klarhet i om jakten är nödvändig ur ett markförvaltningsperspektiv fö-
reslås att kommunen anlitar en viltmästare för att utreda förutsättningar för och 
behov av jakt i Kronoskogen.

Önskemål om hundhägn
En hundrastgård är en stängslad yta upp till 2000 kvadratmeter där hundar får 
springa fritt. Ett hundhägn kallas ytan om den är större än så. Storlek, form och 
placering anpassas efter platsens växtlighet och nivåskillnader. Utredningen föreslår 
att möjligheten att anlägga ett hundhägn i antingen Ny-broskogen eller Kronosko-
gen utredes närmare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

Att godkänna Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning

Att lämna följande uppdrag:

Kommunstyrelsen
 Att lämna ett förslag om ansvar för förvaltning av skogarna, med tillhöran-

de finansiering, till budgetberedningen.

 Att genomföra en översyn av, och vid behov revidera befintliga avtal inom 
området för Kronoskogen och Nybroskogen.

Samhällsbyggnadsnämnden
 Att utreda möjligheten att anlägga ett hundhägn i antingen Nybroskogen el-

ler Kronoskogen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen se-
nast i maj 2022. 

 Att utveckla idéen med Grön entré och uppföra minst en sådan senast i ju-
ni 2022.
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 Att genomföra en trafikutredning för upprustning av vägen från Kulltorp 
till Sibirien, inklusive parkeringen.

Miljö- och tillståndsnämnden
 Att utreda förutsättningar för och behov av jakt i Kronoskogen. Uppdraget 

ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Att utreda och lämna förslag på ett naturvårdande skogsbruk med målsätt-
ningen att bevara och höja skogarnas biologiska och sociala värden. Upp-
draget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2022.

 Att utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning friluftsliv i delar av 
Kronoskogen.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
 Att utreda möjligheten att ansluta Skåneleden söderut. Uppdraget ska åter-

rapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2022.

 Att tillgängliggöra skogen genom att markera och skylta upp leder mm. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Att anlägga rastplatser på lämpliga platser i Kronoskogen och Nybrosko-
gen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Att tillgängliggöra skogarna genom att spånga upp vissa fuktiga/blöta om-
råden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 
2022.

 Att utreda möjligheten att etablera Naturrum i Järnvägens Museum. Upp-
draget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Att bilda ett kulturreservat på Rönneholm.

 Att utreda möjligheten att anlägga en mindre, väl markerad och avgränsad 
slinga för motionscykling på lämplig plats i antingen Nybroskogen eller 
Kronoskogen.
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Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
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Beredningskoordinator 
Malin Klintfjäll
Malin.klintfjall@engelholm.se

Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och 
Nybroskogen nov-dec 2021

Grafisk gestaltning av medborgardialogen den 4 december 2021. Av: Tina Mattsson

Sammanfattning 
Majoriteten av de som lämnat in förslag är positiva till det föreliggande förslaget för 
utvecklingen av skogarna, flera uttrycker att det är ett mycket bra förslag. Det anses 
vettigt och det är viktigt för Ängelholmarna att bevara naturen. Att Kronoskogen 
ska vara en plats för biologisk mångfald, natur och rekreation. En grön oas i staden 
där det ska vara lugn och ro. Det ska finnas möjligheter till fågelskådning och många 
vill även se en utkiksplats i skogen. Ett naturum är något barnen särskilt önskar för 
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att få lära sig mer om djur och natur. Flera nämner behovet av fler bänkar och 
sittmöjligheter i Kronoskogen. Flera förslag nämner även att kommunen borde än 
en gång se över möjligheten att ha en mountainbike bana, som inte finns i 
föreliggande förslag. Samtidigt nämner några förslagsställare att de vill se mindre av 
just den aktiviteten med ett tydligt regelverk. Det yttrycks att de som vill njuta av 
lugnet i skogen ska inte störas av mountainbike eller ridning. I Nybroskogen handlar 
det om en zon för aktiviteter med lekplatser, möjlighet för picknick, 
träningsmöjligheter med löpningsspår och utegym, samt grillplatser. 

Metod 
Nedan beskrivs de inkomna synpunkterna. Totalt inkom det 122 svar, både via den 
digitala enkäten och när de förtroendevalda var på plats den 4 december på 
Järnvägens Museum. Några enstaka har inkommit via mail eller post. Analysen ska 
ses som en sammanställning av de inkomna förslag som bearbetats med hjälp av en 
textanalys. Det är därav ingen statistisk säkerhet då vi inte vet vad invånarna ansett 
om de fått se varandras förslag.  

o Syftet med dialogen: var att förankra förslaget och konsultera invånarna 
i deras synpunkter och idéer om befintligt förslag. Informera och 
bearbeta ett så viktigt område i kommunen med flera aktörer. 

o Målet med dialogen: var att genomföra en medborgardialog, och få ett 
bättre beslutsunderlag till de förtroendevalda. Målet är att ha upp det för 
beslut på kommunstyrelsen januari. 

o Målgrupp: Samtliga invånare som är intresserade. Dialogen ska vara 
mer öppen. 

Sammanställning 
Två material användes för att få in invånarnas åsikter, en enkät med tre frågor (analog 
och digital) samt ett pratmaterial de förtroendevalda använde under 
medborgardialogen 4 december på Järnvägens museum där invånarna kunde kryssa 
i vad de ville se mer av samt lämna övriga tankar. 
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Pratmaterial 

Invånarna vill se att naturen bevaras med orörd skog, men där de önskar mer 
lättillgängliga stigar och rastplatser. Även fler grillplatser önskas. Vandringslederna 
som finns uppskattas och det finns många bra motionsspår att välja på. 

Just att bevara naturvärdena i Kronoskogen och lägga aktiviteter i Nybroskogen 
ställer sig majoriteten positiv till, men det är viktigt att Nybroskogen ändock behåller 
skogskänslan och inte får för många öppna ytor. Nybroskogen ska vara ett center för 
aktivitet med fler leder, utegym och lekplatser enligt invånarna. Flera önskar se att 
Kronoskogen blir naturreservat, eller åtminstone de äldsta delarna. Ett naturligt 
mörker med inte för mycket upplysta stigar som stör är något flera uppskattar. 

Någon förslagsställare nämner mindre skytte och att vi behöver bli bättre på att 
marknadsföra skogarna för hela kommunen. 

”Bra förslag och kul idéer, med utegym och mycket natur.”

Se statistik cirkeldiagrammet nedan för en visualisering av vilka alternativ flest 
kryssade i. 
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Enkät
Se bilagorna för rådatan för specifika exempel.  

Fråga 1. Vad gör du i Nybroskogen och Kronoskogen idag?
Idag är skogarna en plats för återhämtning och motion, en möjlighet att få frisk luft. 
De flesta promenerar, tar en promenad med sina hundar, vandrar eller springer för 
att hämta energi. Några nämner just möjligheten att träffas där skogarna är en naturlig 
mötesplats för picknick, att grilla med sina vänner och träffa bekanta. Flera nämner 
att de brukar leka med sina barn i skogarna. Ett fåtal nämner att de brukar fiska. 

Många uppskattar den orörda naturen, och känslan av en välskött skog – en känsla 
som är viktig för många av de som svarat på enkäten. Ett rikt djurliv och biologisk 
mångfald, att kunna se rådjur, insikter och fåglar uppskattas av såväl barn som vuxna 
och äldre. Tystnaden är det många nämner som positivt. 

Fråga 2. Vad tycker du om förslaget som tagits fram?
De flesta som svarat på enkäten anser att förslaget i sin helhet är bra, att dela upp 
skogarna för olika aktiviteter känns klokt.. Mycket är positivt skrivet om förslaget för 
Kronoskogen, där respondenterna ställer sig positiva till att Kronoskogen ska sparas 
för naturvård och rekreation. Flera vill se ett naturrum. Enstaka anser att det ska vara 
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mer produktionsskog så att vi inte ska importera trävaror. De vill se fler sittbänkar 
och papperskorgar. Flera skriver att de inte vill se linbanor i Kronoskogen och vill 
gärna se det som ett naturreservat. Mountainbike är dock en fråga som även dyker 
upp här. 

”Förslaget bra förutom ett stort minus hur en så stor skog inte kan 
innehålla mountainbike bana”

” Vissa anser mtb vara ett stort problem” 

Åsikterna går dock isär angående Nybroskogen. Många anser det är positivt med 
att ha Nybroskogen som en plats för aktiviteter, flera nämner utegym, lekplatser och 
fler motionsspår. Andra anser att Nybroskogen är för liten för att göra om till en 
aktivitetsskog, det är viktigt att det inte blir för öppna ytor utan att skogskänslan 
behålls. Flera anser även att man inte får tappa fågellivet i Nybroskogen, eller de 
biologiska värdena då de är lika viktiga där som i Kronoskogen. Majoriteten tycker 
dock förslaget är bra så länge skogskänslan finns kvar. Just den ”outnyttjade 
mittendelen” i Nybroskogen ser många en fördel att göra något med. Det påpekas 
att brukarperspektivet får inte enbart handla om föreningar som föreliggande förslag 
berör nu utan barn och ensamma vuxna ska få påverka utvecklingen. 

”Mycket bra idéer, framförallt kul med fler elljusslingor.” 

Fråga 3. Mitt förslag till utveckling av skogarna:
Flera förslag beskrivs i enkätunderlaget som liknar mycket av det som skrivits 
innan. Nedan har några av de förslagen plockats ut där flera är rena citat: 

 En skog som sköts som en produktionsskog, 
 Flera skriver att en separering av cykel och löpningsstråk är viktigt, det finns 

plats för båda: ” När det gäller mountainbike är det viktigt att en sådan 
slinga inte korsar gång och cykelstråk pga förarnas höga fart”,

 Några gungor för barn vid utegymmet vid roddklubben, 
 Fler bänkar, sitt- och grillplatser med bord, vindskydd och fler toaletter 

(utedass) samt sophantering, 
 Kronoskogen: ta tillvara rekommendationen från inventeringen som görs. 

Lägg igen diken och bygg hellre spång att gå ovanpå. Gallra försiktigt för att 
behålla små gläntar. Låt hyggena bli skog eller gör enstaka områden. 

 Bevara skogarna gör naturreservat, 
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 Gör någon slinga handikappanpassad i kronoskogen. Förbindelse till 
Rönneholm från nybroskogen, 

 Jag hade gärna sett att naturreservatet utvidgades söderut mot 
naturreservatet ʺJonstorp-Vegeåns mynningʺ för att skapa en större, 
sammanhängande, skyddad kustremsa. Ett av dem stora hoten mot 
biologisk mångfald idag är fragmentering av habitat. Att skapa ett större 
sammanhängande skyddat område tror jag därför hade varit mest värdefullt 
för bevarandet av biologisk mångfald,

 Starkare koppling till staden. Jobba med passagerna. Lägg lite krut på 
utformningen och upplevelsen av vägen dit, inte bara slutmålet skogen.

 Nybroskogen kan absolut utvecklas mer till en aktivitetsskog, med fler 
gångstigar, trygghetstänk med öppna ytor och fri sikt, mer belysning. 
Kanske ett mer tänk av ʺcirkelgymʺ på olika platser längs med stigarna. 
Finns möjlighet till klockor som synkar med varandra. Bra potential att 
öppna upp nybroskogen mer mot Rönneå, med bryggor och sittplatser, 
grillar osv,

 Vore kul att kunna komma över till ön. Behålla skogskänslan!,
 Jag skulle velat lägga till mtb leder i kronoskogen. Detta är en växande 

motionsform som gynnar många, gammal som ung,
 Ett naturum vid järnvägsmuseum låter fantastiskt bra,
 Lägg till mountainbikeslingor för barn, vuxna, nybörjare, motionärer och 

mer avancerade åkare. Cykling är mindre påfrestande för kroppen än 
löpning så det borde också finnas med,

 Discogolfbana. Många som önskar det, ett exempel: Discgolf (frisbee) har 
vuxit explosionsartat de senaste åren!, (flera nämner discogolfbana)

 Saknar möjligheten för hundsport, står i utredningen om föreningslivet men 
inget om hundsport,

 Lägg upp på hemsidan tydlig karta med tillåtna ridvägar i Kronoskogen,
 Fler utegym tex intill discgolf parken vid Skörpabäcken,
 Tillåt ingen jakt i skogarna annat än skyddsjakt/viltvård av kommunala 

jägare
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KS § 214 Dnr. KS 2019/510

Återrapport om plan för skogsvård och användning av 
Kronoskogen och Nybroskogen

Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade 
kommunstyrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett 
förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021
• Rapport – Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning
• Bedömning av gallring i Kronoskogen från Ekologigruppen AB
• Rekommendationer & hänsyn gällande skogsbruksplanen för Nybroskogen och 

Kronoskogen.

Yrkande
Robin Holmberg yrkar bifall till föreliggande förslag: att kommunstyrelsen besluta 
att uppdra åt styrgruppen för fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog 
med rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och 
användning som utgångspunkt, att uppdraget ska återrapporteras i januari 2022, 
samt att avvakta med ytterligare skötselåtgärder enligt skogsbruksplanen under år 
2022, förutom akuta åtgärder för den fysiska säkerheten och åtgärder för att skydda 
och hjälpa nyplanterande träd. Detta beslut ska omprövas då utredningen om plan 
för skogsvård och användning så påkallar, dock senast i december 2022.

Robin Holmberg (M) yrkar på tillägget att avsätta 100tkr från KS post oförutsedda 
utgifter för att finansiera medborgardialog och aktiviteter kopplat till uppdraget.

Liss Böcker (C), Christina Hanstål (M), Linda Persson (KD), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Patrik Ohlson (SD), Åsa Larsson (S) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) 
yrkar bifall till Robin Holmbergs (M) yrkanden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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Att uppdra åt styrgruppen för fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog 
med rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning som 
utgångspunkt, 

Att uppdraget ska återrapporteras i januari 2022, samt

Att avvakta med ytterligare skötselåtgärder enligt skogsbruksplanen under år 2022, 
förutom akuta åtgärder för den fysiska säkerheten och åtgärder för att skydda och 
hjälpa nyplanterande träd. Detta beslut ska omprövas då utredningen om plan för 
skogsvård och användning så påkallar, dock senast i december 2022, samt

att avsätta 100tkr från KS post oförutsedda utgifter för att finansiera 
medborgardialog och aktiviteter kopplat till uppdraget.

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner begäran från Åsa Larsson (S) om att få lämna en
protokollsanteckning:

Vi socialdemokrater vill inte bygga i Kronoskogen eller Nybroskogen. I bilaga 20.2 
punkt 4.1.3 och 6.7 finns markerat utredningsområden för exploatering. De två 
centrumnära skogarna ska användas till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser 
för nuvarande och kommande generationer. Inte bebyggelse. Vi vill inte ha ett nytt 
Luffarskogen, som numera är så litet område att man knappast kan kalla det skog. 
Om man bygger i kanten på en skog, så vänjer man sig efter ett tag vid att det finns 
bostäder. Efter några år vill man bygga lite till, och några år senare har man vant sig 
och vill bygga lite till, och lite till tills det inte finns så mycket skog kvar. Ur 
ekonomisk synpunkt är det inte lämpligt att bygga i områden som riskerar att 
översvämmas på grund av klimatförändringarna. 

Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen
Åsa Larsson, Fanny Krumlinde-Handreck, Brittmarie Hansson, Daniel Coloka

Beslutet ska expedieras till
• Styrgruppen för Fastighetsfrågor
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Till: Kommunstyrelsen
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Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-20

Återrapport om plan för skogsvård och användning av 
Kronoskogen och Nybroskogen

Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade kommun-
styrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett förslag till plan 
för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021
• Rapport – Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning
• Bedömning av gallring i Kronoskogen från Ekologigruppen AB
• Rekommendationer & hänsyn gällande skogsbruksplanen för Nybroskogen och 

Kronoskogen.

Utredning
Under 2020 genomfördes dialoger med föreningar som har verksamhet i Krono-
skogen och Nybroskogen. Avstämningar gjordes också med Länsstyrelsen och re-
presentanter för Skånska Landskap. Föreningarna fick information om uppdraget 
och de kända förutsättningarna i skogarna. Därefter fick föreningarna rita en egen 
karta över skogarna med sina förslag, önskemål och synpunkter. Denna process 
upprepades sedan med Ungdomsfullmäktige.

Kartorna som föreningarna och ungdomsfullmäktige tog fram har utgjort det pri-
mära underlaget i det fortsatta arbetet att ta fram ett förslag. Målsättningen har va-
rit att identifiera gemensamma önskemål och behov och samtidigt att försöka till-
godose så många intressen som möjligt.

Ambitionen i förslaget är att ställa om från produktionsskog till rekreationsskog.
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Detta innebär att skogarna ska vårdas och förädlas som en plats för friluftsliv och 
naturupplevelser genom ett naturvårdande skogsbruk som ska bevara och höja 
skogens biologiska status och sociala värden.

Förslaget innebär också att Kronoskogen och Nybroskogen ges olika inriktning. 
Nybroskogen har goda förutsättningar att vara ett skogsområde där fokus ligger på 
aktiviteter och motion, medan Kronoskogen föreslås i huvudsak avsättas för att 
främja utvecklingen av biologiska värden och för att öka tillgången till naturupple-
velser för medborgarna.

Rapporten har presenterats för styrgruppen för fastighetsfrågor den 19 oktober 
2021. Styrgruppens önskemål är att en medborgardialog ska genomföras med rap-
porten som utgångspunkt. Syftet med medborgardialogen bör vara att bjuda in 
medborgarna för konsultation med möjlighet att lämna synpunkter eller medskick.

Fortsatt handläggning
I samband med att resultatet av den föreslagna medborgardialogen återrapporteras 
till kommunstyrelsen avser styrgruppen för fastighetsfrågor att rekommendera ett 
antal uppdrag till styrelse och nämnder enligt kapitel 7 i rapporten. Uppdragen syf-
tar till att initiera arbetet med de åtgärder som rapporten föreslår.

Angående skötsel av skogarna enligt gällande skogsbruksplan
I samband med att gallring utfördes i Kronoskogen under hösten 2021 lyftes frå-
gan om det var lämpligt att helt avvakta med skogliga åtgärder, åtminstone till dess 
att utredningen om plan för skötsel och användning är helt färdig. Ekologigruppen, 
som utför en naturvärdesinventering på uppdrag av kommunen, har uttalat sig om 
gallringen och lämnat rekommendationer i ärendet.

Enheten för natur och ekologisk hållbarhet bedömer att gallring enligt rekommen-
dationerna från Ekologigruppen kan göras i kategori två men att det inte nödvän-
digtvis måste gallras i dessa områden innan kommunen kommit längre med planen 
för skogarna.

Kommunens avtal för skötsel enligt skogsbruksplanen går nu ut. Förutom eventu-
ella akuta åtgärder för att hantera stormfällda träd eller andra åtgärder för den fysis-
ka säkerheten i skogarna, samt åtgärder för att skydda och hjälpa nyplanterande 
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träd, bör inga ytterliga åtgärder för skötsel av skogarna enligt gällande skogsbruks-
plan vara nödvändiga under närmaste året. Därför föreslås att kommunen inte 
upphandlar någon ny entreprenör i dagsläget. När förutsättningarna för en omställ-
ning från produktionsskog till rekreationsskog och ett naturvårdande skogsbruk är 
klarlagda och beslutade kan en upphandling genomföras med dessa förutsättningar 
som utgångspunkt. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Att uppdra åt styrgruppen för fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog 
med rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning som ut-
gångspunkt, 

Att uppdraget ska återrapporteras i januari 2022, samt

Att avvakta med ytterligare skötselåtgärder enligt skogsbruksplanen under år 2022, 
förutom akuta åtgärder för den fysiska säkerheten och åtgärder för att skydda och 
hjälpa nyplanterande träd. Detta beslut ska omprövas då utredningen om plan för 
skogsvård och användning så påkallar, dock senast i december 2022. 

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Styrgruppen för Fastighetsfrågor
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1 Inledning 
Kronoskogen tillkom som ett resultat av skyddsplanteringar mot flygsand. Sandflyk-
ten var under lång tid ett stort problem för Ängelholm. Fram till 1500-talet fanns mel-
lan havet och staden en mäktig lövskog, men under de följande 200 åren höggs sko-
gen ner för att ge byggnadsvirke, bränsle och djurföda. Vid 1700-talets början betade 
kreatur av den sista markvegetationen, stora delar av det översta marklagret bröts av 
till bränsle och det blev fritt fram för sandflykt. Snart låg sanden ända uppe vid Reb-
belberga kyrka och hotade både staden och Rönne ås lopp. Planteringarna av skog in-
leddes 1739. Kronan (svenska staten) har under årens lopp förvaltat skogen under 
olika namn såsom Domänverket, Assi Domän och Sveaskog AB.  

Efter ett beslut i kommunfullmäktige hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun 
fastigheten Ängelholm 3:137 av Sveaskogs Förvaltning AB för 72 miljoner kronor. 
Denna korta mening höljer en betydelsefull milstolpe i kommunens moderna historia 
– att ängelholmarna nu tillsammans äger de för staden så viktiga Kronoskogen och 
Nybroskogen. 

2 Fastigheten 
Fastigheten Ängelholm 3:137 uppgår 
till 310 hektar, varav 297 hektar skog, 
och omfattar del av Kronoskogen 
samt Nybroskogen.  

Det finns nyttjanderättsavtal för 
bland annat område för spårträning, 
upplåtelse för camping, pistolskytte-
bana, skjutbana långhåll, tomt till 
roddklubben, mobilmast och jakt. 

Kommunen har tecknat avtal med 
Södra Skogsägarna ekonomisk före-
ning för förvaltningen av skogen en-
ligt den gällande skogsbruksplanen. 
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3 Styrdokument 

3.1 Kommunala styrdokument 
I kommunens översiktsplan 2035 är området utpekat som grön- och naturområden 
samt regionalt naturområde. I översiktsplanen har kommunen bland annat tagit 
ställning för att  

• Värna värdefulla natur- och kulturområden 
• Utveckla ledsystemen 
• Ge förutsättningar för biologisk mångfald 
• Bevara sammanhängande områden/stråk och naturområden 
• Verka för fler naturreservat  
• Stärka besöksnäringen 

 

3.2 Riksintressen 
Fastigheten Ängelholm 3:137 omfattas helt eller delvis av riksintresse: 

1. Kustzon,  
2. Naturvård,  
3. Friluftsliv samt  
4. Rörligt friluftsliv och turism 
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4 Olika alternativ 
Utredningen har identifierat tre huvudsakliga alternativ till inriktningar för sko-
garna: 

• att stå kvar vid nuvarande användning utan att göra några förändringar,  
• att utveckla skogarna som natur och rekreationsområde, samt  
• att kombinera en utveckling av ett natur- och rekreationsområde med viss 

exploatering. 

 
Dessa alternativ har presenterats för samtliga föreningar och myndigheter som har 
deltagit i arbetet, och även redovisats för kommunens nämnder och  tjänsteorgani-
sationen. 
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4.1.1 Stå kvar vid nuvarande användning 

Om kommunen skulle välja att stå kvar vid 
nuvarande markanvändning utan att göra 
några större förändringar så skulle skogarna 
fortsatt vara naturområden för rekreation 
och friluftsliv. Samtidigt är skogarna enligt 
gällande skogsbruksplan en produktions-
skog, och som sådan förvaltas den för att 
ge avkastning genom virkesproduktion.  

 

 

 

 

4.1.2 Natur- och rekreationsområden 

Att omvandla skogarna till natur- och re-
kreationsområden, i ännu högre utsträck-
ning än de redan är idag, kan innebära 
satsningar för att stärka och utveckla de 
befintliga biologiska, rekreativa, kulturella 
och sociala värden som skogarna har och 
kan få. 

Genom att ställa om från produktions-
skog skulle målet inte längre vara att ge 
avkastning genom virkesproduktion utan 
istället att främja biologi, friluftsliv och 
rekreation. 
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4.1.3 Kombination av natur- och rekreationsområde med viss exploatering 

Kommunen har genom åren fått en del förslag och frågor om möjligheten att 
exploatera delar av Kronoskogen. Det har i huvudsak handlat om idéer eller vis-
ioner, men har de inte utvecklats vidare. Numera har kommunen rådighet som 
markägare om frågan om viss exploatering skulle väckas. 

Vid en potentiell exploatering i 
del av Kronoskogen och Ny-
broskogen skulle betydande eko-
nomiska markvärden kunna 
skapas. En försäljning av bygg-
bar mark i områden bedöms 
kunna inbringa betydande sum-
mor till kommunen.  
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5 Dialog med berörda föreningar, Ungdomsfullmäktige 
och myndigheter 

Under 2020 genomfördes dialoger med föreningar som har verksamhet i Kro-
noskogen och Nybroskogen. Avstämningar gjordes också med Länsstyrelsen 
och representanter för Skånska Landskap. 

Föreningarna fick information om uppdraget och de kända förutsättningarna i 
skogarna. Därefter fick föreningarna rita en egen karta över skogarna med sina 
förslag, önskemål och synpunkter. Denna process upprepades sedan med Ung-
domsfullmäktige.  

Kartorna som föreningarna och ungdomsfullmäktige tog fram har utgjort det 
primära underlaget i det fortsatta arbetet att ta fram ett förslag. Målsättningen 
har varit att identifiera gemensamma önskemål och behov och samtidigt att för-
söka tillgodose så många intressen som möjligt. 
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6 Från produktionsskog till rekreationsskog 
Kronoskogen och Nybroskogen har under lång tid skötts för att ge avkastning ge-
nom avverkning för virke. När kommunen köpte in skogarna fanns en skogsbruks-
plan som avser tiden 2016-2025. I Skogsbruksplanen framgår det att det finns totalt 
ca 300 hektar produktiv skogsmark inom fastigheten, och ytterliga ca 25 hektar som 
klassats som naturvård. Målsättningen i detta förslag är att ställa om från produkt-
ionsskog till rekreationsskog.  

Förslaget är att skogarna ska vårdas och förädlas som en plats för friluftsliv och na-
turupplevelser. Detta innebär en omställning till att bedriva ett naturvårdande 
skogsbruk som ska bevara och höja skogens biologiska status och en rekreationsin-
riktad skötsel för sociala värden.  

Det finns redan idag bestånd i Kronoskogen och i Nybroskogen som är över 50 el-
ler 100 år gamla och som har höga värden. Ambitionen med ett naturvårdande 
skogsbruk bör vara att hela skogarna ska uppnå motsvarande värden. 
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6.1 Nybroskogen – en zon för aktiviteter 
I Nybroskogen finns redan kompo-
nenter för ett aktivt friluftsliv med 
bland annat ett elljusspår för mot-
ionslöpning, ett utegym och bryggor 
för sportfiske i Rönneå. Skogen nås 
lätt från både norr och söder, och 
snart kommer en ny bro att ge möj-
lighet att nå skogen även från öster. 
Nybroskogen har därför goda förut-
sättningar att vara ett skogsområde 
där fokus ligger på aktiviteter och 
motion.  

I Nybroskogen har området närmast Rönne å bestånd med höga skogliga värden, 
men övriga delar har avverkats och består idag till stor del av yngre skog och sly. 
Detta har gjort att skogen på många platser är tät och otillgänglig. Längs elljusspå-
ret, som är ett väl använt motionsspår, är sikten begränsad på flera platser.  

Med en rekreationsinriktad skötsel kan Ny-
broskogen utvecklas till en zon för aktiviteter 
och rörligt friluftsliv. Med bättre sikt skapas 
trygghet längs motionsstråken och större öppna 
ängs- eller gräsytor bjuder in till utflykter och ak-
tiviteter.  
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6.1.1 Kontakten med Rönne å 

Nybroskogen gränsar också till Rönneå, som är ett välbesökt fiskevatten. Det finns 
fiskebryggor längs ån som nås från befintliga stigar. Vissa är lättåtkomliga och famil-
jevänliga, med anlagda grillplatser och bänkar, medan andra är lite äventyrligare att 
nå.  

 

Genom att förbättra stigar, anlägga spångar och gallra i vegetationen kan tillgänglig-
heten till ån öka, inte bara till fritidsfiskarnas gagn utan även för att göra det lättare 
för alla besökare att få kontakt med vattnet. 
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6.1.2 Kulturreservat på Rönneholm 

I närheten av Ängelholms avloppsreningsverk ligger den lilla ön Rönneholm. 
Genom Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förenings arbete vet vi att ön, som 
råkar vara Ängelholms största, har historia och betydelse i berättelsen om Äng-
elholm. Under medeltiden var ön befäst och var en tillflyktsort en av rikets 

mäktigaste män, under 1800-ta-
lets andra hälft var Rönneholm 
en nöjesplats med restaurang 
och dansbana. Idag ligger ön 
närmast orörd och otillgänglig. 
För Rönneholm föreslår utred-
ningen att kommunen inrättar 
ett kulturreservat.  

Skyddsformen kulturreservat har 
tillkommit för att kunna tillämpa 
miljöbalkens regler på kulturhi-
storiskt värdefulla landskap som 

”präglas av äldre tiders hävd och brukningsformer eller som innehåller värde-
fulla kulturlandskapselement”.  

Att avsätta ett område som kul-
turreservat gör det möjligt att 
vårda och bevara värdefulla kul-
turpräglade landskap och miljöer. 

Rönneholm är en historiskt bety-
delsefull plats i Ängelholm som 
det i dagsläget knappt är möjlig 
att besöka. Genom att tillgänglig-
göra ön och skapa förutsättningar 
att berätta om dess historia kan 
kommunen återupptäcka och be-
vara ett viktigt arv åt medbor-
garna. 
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6.2 Kronoskogen – en zon för naturupplevelser 
Kommunens förvärv i Kronoskogen gränsar till det befintliga naturreservatet Äng-
elholms strandskog. Syftet med reservatet är att bevara, restaurera och utveckla ett om-
råde med aktiva strand- och dynbildningsprocesser och där innanförliggande trädklätt dynområde 
med de arter som är beroende av dessa habitat samt att främja det rörliga friluftslivet. Som 
granne till naturreservatet bör det vara rimligt att kommunen har likartade ambit-
ioner. 

Den del av fastigheten som är belägen i Kronoskogen föreslås därför i huvudsak 
avsättas för att främja utvecklingen av biologiska värden och för att öka tillgången 
till naturupplevelser för medborgarna. Utredningen föreslår också att en process in-
leds med ambitionen att bilda ett kommunalt naturreservat med inriktning frilufts-
liv i lämpliga delar av Kronoskogen.  

  

Förutsättningar och metod för en omställning från virkesproduktion till naturvård-
ande skogsbruk behöver utredas omsorgsfullt. Trots detta vill utredningen föreslå 
vissa insatser som bedöms vara lämpliga och önskvärda i Kronoskogen.  

6.2.1 Sumpskogar och våtmarker 

Kommunens karteringar för översvämnings- och skyfallsscenarier visar att både de-
lar av Kronoskogen och Nybroskogen kan översvämmas i händelse av skyfall eller 
högt vattenstånd. För att hantera vattenmassor så har dikning skett i skogarna, för 
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att skapa torrare marker med bättre tillväxt. Däremot så har sumpskog och våtmar-
ker ett stort värde för den biologiska mångfalden. I Kronoskogen föreslås därför att 
förutsättningarna för att i någon omfattning anlägga mindre våtmarker utreds när-
mare. Stigar och leder kan istället kompletteras med spångar där det är nödvändigt 
för tillgängligheten. 

6.2.2 Tillgänglighet för alla 

För att göra naturupplevelser i Kronoskogen tillgängliga för fler bör befintliga sti-
gar förbättras och märkas upp. Kommunen har redan genomfört insatser i en del 
av Kronoskogen där en konstruktion med ramper, spångar och rastplatser har gjort 
det möjligt att nå in i skogen oavsett rörelseförmåga. 

 

Dessa konstruktioner underlättar för besökare att uppleva naturen samtidigt som 
de kan skydda de närmast liggande markerna från slitage. Denna typ av konstrukt-
ioner bör anläggas på fler stigar och rastplatser i Kronoskogen.  

Det finns exempel från andra naturområden där uppförandet av utsiktstorn, linba-
nor och liknande har gett besökare en möjlighet att se skogen och naturen ur ett 
nytt perspektiv. I Fulltofta strövområde i Hörby kommun finns till exempel en 50 
meter lång trädpromenad med hängbroarna som leder besökarna på en vandring 
bland träden, sju meter över marken. Utredningen vill lyfta fram tanken att tillföra 
Kronoskogen en upplevelse av liknande slag. 
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6.3 Gröna entréer till skogarna 
En grön entré är en utgångspunkt för 
utflykter i naturen. Dessa etableras vid 
de leder som redan finns, som portar 
in till skogarna. 

Vid entréerna är det lämpligt att pla-
cera informationstavlor, bord och bän-
kar, sophantering och annat som ger 
en grundläggande service för besökare. 
Även möjligheten till parkeringsplatser 
bör finnas, åtminstone vid några gröna 
entréer.  

Exakta placeringar och innehåll bör undersökas vidare i mer detalj, men utred-
ningen förespråkar ett fokus på välkomnande och enhetlighet som uppmuntrar till 
besök och upplevelser i skogarna, även för personer med mindre vana och erfaren-
het av friluftsliv.  

6.4 Naturum i samordning med Järnvägens museum 
Kommunen bör verka för att etablera ett Naturrum i anslutning till Kronoskogen.  

Naturum är ett centrum för besökare till ett visst naturområde. Det är en verksamhet med akti-
viteter, inte bara en byggnad och utställning. Naturum ska ge besökaren kunskap om naturen 
och dess värden. Besöket ska också vara en inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka 
mer. 

Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synner-
het. Naturum ska vara en rolig plats att besöka och en rik kunskapskälla för besökaren. Men 
ett besök på naturum ska inte ersätta besöket i naturen.1 

Det finns särskilda krav för att få etablera ett naturrum, och det krävs godkän-
nande från Naturvårdsverket. I första hand bör en samlokalisering med Järnvägens 

                                                 

 

1 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-
riktlinjer/ 
 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-riktlinjer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-riktlinjer/
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museum utredas, för att dra nytta av såväl placeringen i anslutning till Kronosko-
gen som möjligheten att resa dit med kollektivtrafik. 

6.5 Förutsättningar för föreningar 
Idag är Kronoskogen och Nybroskogen vik-
tig för många föreningars verksamhet. Mot-
ionsspåren och vandringslederna locka 
många människor och det finns skytte, 
sportfiske, rodd och ridning i områdena. 

Befintliga verksamheter och användnings-
områden ska bevaras och om möjligt kunna 
utvecklas. För att möjliggöra detta föreslår 
utredningen följande: 

6.5.1 Tillgängligheten till Sibirien 

För att ta sig till den södra delen av Kro-
noskogen och naturreservatet i Ängelholms 
Strandskog kan man använda Sibirienvägen 
för att nå parkeringen vid Sibirienstranden. 

Eftersom det är tillåtet att rida med häst på Sibirienstranden så är platsen ett 
mycket populärt besöksmål för ryttare som ofta kommer med dragbil och häst-
transport. Vägen är däremot smal och i behov av underhåll, och parkeringen är 
emellanåt hårt belastad och svår att använda. En trafikutredning bör göras för att 
se hur Sibirienvägen kan förbättras och om parkeringen kan utökas och disponeras 
mer effektivt. 
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6.5.2 Utveckling av sportskyttet 

De två skytteföreningarna har haft sin verksamhet i Kronoskogen under lång tid. 
Denna typ av verksamhet är svår att hitta lämplig placering för och denna utred-
ning föreslår att skytteföreningarna också fortsatt ska ges möjlighet att finnas och 
verka på samma plats i Kronoskogen. Föreningarna har uttryckt en önskan om att 
kunna få längre arrendeavtal, vilket skulle ge möjlighet till stöd från allmänna arvs-
fonden och riksidrottsförbundet. Kommunen bör gå denna önskan tillmötes. 

Föreningarna har också 
önskemål om att arrendera 
större yta än idag, något 
som skulle möjliggöra an-
läggandet av en hagelskyt-
tebana. Detta skulle ge ut-
vecklingsmöjligheter för 
föreningarna, bland annat 
genom tillskottet av ytterli-
gare en disciplin men 
också kapacitet att genom-
föra skytteprov vid jägar-
utbildningar.  

Placeringen av föreningarnas anläggningar gör att det finns en yta mellan skytteba-
norna som skulle kunna fungera för detta ändamål. Utredningen är positiv till detta 
och föreslår att frågan ska utredas vidare, med målsättningen att föreningarna ska 
kunna erbjudas ett arrende av marken för anläggning av en hagelskyttebana. 

6.5.3 Belysning och offentliga toaletter 

För  att skapa trygghet för både föreningar och andra besökare föreslås att belys-
ning och elljusspår ses över och om möjligt utökas. Även öppettider för de offent-
liga toaletter som finns i området bör ses över, då många av dem stängs under vin-
terhalvåret. 

ven 
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6.6 Frågan om slingor för mountainbike i Kronoskogen 
Mountainbike är en populär och växande sport, och kommunen har fått önskemål 
om leder för mountainbike i Kronoskogen. Länsstyrelsen i Skåne har beviljat pro-
jektstöd för ändamålen, men utredningen har lagts på is efter att omfattningen av 
slingorna blev känd för kommunstyrelsen. I dialogen med föreningar har detta 
kommit upp och mountainbike har nämnts som en aktivitet som är tyvärr svårare 
att kombinera med andra. Omfattningen av de förslagna mountainbikeslingorna i 
Kronoskogen inriktar på stora delar av den inriktning som utredningen istället vill 
lyfta fram för Kronoskogen, där fokus istället ligger på biologiska värden och för 
att öka tillgången till naturupplevelser för medborgarna. 

Utredningen är negativ till att slingor för mountainbike ska anläggas i Kronosko-
gen. Denna aktivitet skulle vara mer passande för Nybroskogen istället, där fokus 
snarare ligger på aktiviteter och sport, även om det är osäkert om det finns tillräck-
lig med lämplig yta. Däremot finns det andra områden i kommunen som skulle 
kunna lämpa sig för mountainbike och utredningen föreslår därför att en placering 
istället söks i skogsområdena på Hallandsåsen eller möjligen vid Västersjön eller 
Rössjön, som är andra populära naturdestinationer i kommunen. 

6.7 Frågan om exploatering 
Det är i huvudsak två områden som har identifierats som intressanta för exploate-
ringsändamål, båda i angränsning till befintlig bebyggelse eller infrastruktur. Områ-
det i Kronoskogen är från Råbocka Camping längs med Råbockavägen till Bansko-
levägen, och området i Nybroskogen gränsar till villakvarteren vid Paletten.  

Att gå vidare med en utredning om ex-
ploatering för med sig komplicerade 
planförutsättningar med tanke på gäl-
lande riksintressen, behov av naturinven-
teringar, översvämningsrisker, avstånd till 
såväl järnväg som reningsverk samt inte 
minst kommunens egen översiktsplan. 

Det saknas politiskt stöd för att tillåta ex-
ploatering i Kronoskogen och Nybrosko-
gen. Utredningen föreslår därför inga yt-
terligare steg i denna riktning. 

 



 

18 (19) 

7 Sammanställning av uppdragsförslag 
• Målsättningen är att bedriva ett naturvårdande skogsbruk som ska bevara och 

höja skogens biologiska och sociala värden. På vilket sätt kan detta uppnås? 
• Tillgängliggöra skogarna genom att spånga upp vissa fuktiga/blöta områden. 
• Utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning friluftsliv i delar av Kro-

noskogen 
• Utveckla idéen med Grön entré. Var ska de anläggas, vad ska de innehålla? 

T.ex. P-plats för x antal bilar. Infotavla. Leder startar i anslutning. Bord och 
bänkar. Sophantering mm.  

• Skyltprogram. Tillgängliggöra skogen genom att markera och skylta upp leder 
mm.  

• Utreda Naturrum i Järnvägens Museum. Samnyttja lokaler och faciliteter.  
• Bilda ett kulturreservat på Rönneholm.  
• Befintliga avtal inom området för Kronoskogen och Nybroskogen.  
• Utreda möjligheten att ansluta Skåneleden söderut.  
• Rastplatser generellt i Kronoskogen och Nybroskogen. Bord och bänkar, toa-

letter mm 
• Trafikutredning väg från Kulltorp till Sibirien. Bättre väg, mötesplatser, parke-

ring. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 58 Dnr. KS 2019/252

Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms 
gröna lunga

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har till kommunfullmäktige den 29 april 2019 lämnat in en 
motion med förslag att: 

 Kronoskogen för de delar som inte redan är naturreservat (läs strandskogen) 
skyddas genom att ett kommunalt naturreservat bildas. 

 Gränsen för föreslaget naturreservat i öster, dvs mot banskolevägen, Banskolan 
och mot järnvägen i höjd mot södra utmarken utreds och slås fast. l övrigt 
enligt de gränser som bifogad karta beskriver.

 Beskrivna förslag utreds och beaktas, och i lämpliga delar implementeras.

Beslutsunderlag
1.Tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2022
2.Tjänsteutlåtande, Återrapport om plan för skogsvård och användning av 
Kronoskogen och Nybroskogen daterat den 1 februari 2022
3.Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen nov-dec 2021
4.Rapport - Kronoskogen och Nybroskogen Plan för skogsvård och användning.
5.Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms gröna lunga, inkommen den 
29 april 2019

Yrkande
Maja Rampe (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson 
(KD) och Patrik Olsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå 
motionen. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

Sverigedemokraterna förespråkar stor restriktivitet vad gäller byggnation och 
exploatering i Kronoskogen. Vi kan dock tänka oss vissa väl genomtänkta undantag 
för att främja friluftslivet, liksom exploatering några meter in i skogen sett från 
järnvägen för att möjliggöra en eventuell framtida bilväg längs med järnvägens 
västra sida. Sverigedemokraterna är positiva till ett naturreservat i del av 
Kronoskogen, men det område motionen föreslår som naturreservat är enligt vår 
uppfattning alltför omfattande för att ta hänsyn till aspekterna ovan. Därmed 
stödjer vi liggande förslag om att avslå motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 36 Dnr. KS 2019/252

Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms 
gröna lunga

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har till kommunfullmäktige den 29 april 2019 lämnat in en 
motion med förslag att: 

 Kronoskogen för de delar som inte redan är naturreservat (läs strandskogen) 
skyddas genom att ett kommunalt naturreservat bildas. 

 Gränsen för föreslaget naturreservat i öster, dvs mot banskolevägen, Banskolan 
och mot järnvägen i höjd mot södra utmarken utreds och slås fast. l övrigt 
enligt de gränser som bifogad karta beskriver.

 Beskrivna förslag utreds och beaktas, och i lämpliga delar implementeras.

Beslutsunderlag
1.Tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2022
2.Tjänsteutlåtande, Återrapport om plan för skogsvård och användning av 
Kronoskogen och Nybroskogen daterat den 1 februari 2022
3.Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen nov-dec 2021
4.Rapport - Kronoskogen och Nybroskogen Plan för skogsvård och användning.
5.Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms gröna lunga, inkommen den 
29 april 2019

Deltar inte i beslutet
Lars Nyander (S) avstår att delta i beslutet. 

Yrkande
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson yrkar avslag till motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att avslå motionen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

Sverigedemokraterna förespråkar stor restriktivitet vad gäller byggnation och 
exploatering i Kronoskogen. Vi kan dock tänka oss vissa väl genomtänkta undantag 
för att främja friluftslivet, liksom exploatering några meter in i skogen sett från 
järnvägen för att möjliggöra en eventuell framtida bilväg längs med järnvägens 
västra sida. Sverigedemokraterna är positiva till ett naturreservat i del av 
Kronoskogen, men det område motionen föreslår som naturreservat är enligt vår 
uppfattning alltför omfattande för att ta hänsyn till aspekterna ovan. Därmed 
stödjer vi liggande förslag om att avslå motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Praktikant
Alexandra Andersson
Telefon
alexandra.andersson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/252
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-01-31

Svar på motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängel-
holms gröna lunga

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har till kommunfullmäktige den 29 april 2019 lämnat in en mo-
tion med förslag att: 

 Kronoskogen för de delar som inte redan är naturreservat (läs strandskogen) 
skyddas genom att ett kommunalt naturreservat bildas. 

 Gränsen för föreslaget naturreservat i öster, dvs mot banskolevägen, Banskolan 
och mot järnvägen i höjd mot södra utmarken utreds och slås fast. l övrigt en-
ligt de gränser som bifogad karta beskriver. 

 Beskrivna förslag utreds och beaktas, och i lämpliga delar implementeras. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2022
2. Tjänsteutlåtande, Återrapport om plan för skogsvård och användning av 

Kronoskogen och Nybroskogen daterat den 1 februari 2022
3. Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen nov-dec 

2021
4. Rapport - Kronoskogen och Nybroskogen Plan för skogsvård och användning.
5. Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms gröna lunga, inkommen 

den 29 april 2019

Utredning
Ur flera aspekter ligger motionen i linje med det som rapporten Kronoskogen och 
Nybroskogen Plan för skogsvård och användning presenterar, dock ej ur samtliga 
aspekter. Av rapporten framgår att det i dagsläget finns ambitioner att bilda ett 
kommunalt naturreservat för del av Kronoskogen likt Ängelholms strandskog. Mo-
tionens förslag är mer långtgående i denna fråga än vad rapporten föreslår.  



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

att avslå motionen 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
 Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
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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 2019/510
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-10-20

Återrapport om plan för skogsvård och användning av 
Kronoskogen och Nybroskogen

Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade kommun-
styrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett förslag till plan 
för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2021
• Rapport – Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning
• Bedömning av gallring i Kronoskogen från Ekologigruppen AB
• Rekommendationer & hänsyn gällande skogsbruksplanen för Nybroskogen och 

Kronoskogen.

Utredning
Under 2020 genomfördes dialoger med föreningar som har verksamhet i Krono-
skogen och Nybroskogen. Avstämningar gjordes också med Länsstyrelsen och re-
presentanter för Skånska Landskap. Föreningarna fick information om uppdraget 
och de kända förutsättningarna i skogarna. Därefter fick föreningarna rita en egen 
karta över skogarna med sina förslag, önskemål och synpunkter. Denna process 
upprepades sedan med Ungdomsfullmäktige.

Kartorna som föreningarna och ungdomsfullmäktige tog fram har utgjort det pri-
mära underlaget i det fortsatta arbetet att ta fram ett förslag. Målsättningen har va-
rit att identifiera gemensamma önskemål och behov och samtidigt att försöka till-
godose så många intressen som möjligt.

Ambitionen i förslaget är att ställa om från produktionsskog till rekreationsskog.
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Detta innebär att skogarna ska vårdas och förädlas som en plats för friluftsliv och 
naturupplevelser genom ett naturvårdande skogsbruk som ska bevara och höja 
skogens biologiska status och sociala värden.

Förslaget innebär också att Kronoskogen och Nybroskogen ges olika inriktning. 
Nybroskogen har goda förutsättningar att vara ett skogsområde där fokus ligger på 
aktiviteter och motion, medan Kronoskogen föreslås i huvudsak avsättas för att 
främja utvecklingen av biologiska värden och för att öka tillgången till naturupple-
velser för medborgarna.

Rapporten har presenterats för styrgruppen för fastighetsfrågor den 19 oktober 
2021. Styrgruppens önskemål är att en medborgardialog ska genomföras med rap-
porten som utgångspunkt. Syftet med medborgardialogen bör vara att bjuda in 
medborgarna för konsultation med möjlighet att lämna synpunkter eller medskick.

Fortsatt handläggning
I samband med att resultatet av den föreslagna medborgardialogen återrapporteras 
till kommunstyrelsen avser styrgruppen för fastighetsfrågor att rekommendera ett 
antal uppdrag till styrelse och nämnder enligt kapitel 7 i rapporten. Uppdragen syf-
tar till att initiera arbetet med de åtgärder som rapporten föreslår.

Angående skötsel av skogarna enligt gällande skogsbruksplan
I samband med att gallring utfördes i Kronoskogen under hösten 2021 lyftes frå-
gan om det var lämpligt att helt avvakta med skogliga åtgärder, åtminstone till dess 
att utredningen om plan för skötsel och användning är helt färdig. Ekologigruppen, 
som utför en naturvärdesinventering på uppdrag av kommunen, har uttalat sig om 
gallringen och lämnat rekommendationer i ärendet.

Enheten för natur och ekologisk hållbarhet bedömer att gallring enligt rekommen-
dationerna från Ekologigruppen kan göras i kategori två men att det inte nödvän-
digtvis måste gallras i dessa områden innan kommunen kommit längre med planen 
för skogarna.

Kommunens avtal för skötsel enligt skogsbruksplanen går nu ut. Förutom eventu-
ella akuta åtgärder för att hantera stormfällda träd eller andra åtgärder för den fysis-
ka säkerheten i skogarna, samt åtgärder för att skydda och hjälpa nyplanterande 
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träd, bör inga ytterliga åtgärder för skötsel av skogarna enligt gällande skogsbruks-
plan vara nödvändiga under närmaste året. Därför föreslås att kommunen inte 
upphandlar någon ny entreprenör i dagsläget. När förutsättningarna för en omställ-
ning från produktionsskog till rekreationsskog och ett naturvårdande skogsbruk är 
klarlagda och beslutade kan en upphandling genomföras med dessa förutsättningar 
som utgångspunkt. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Att uppdra åt styrgruppen för fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog 
med rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för skogsvård och användning som ut-
gångspunkt, 

Att uppdraget ska återrapporteras i januari 2022, samt

Att avvakta med ytterligare skötselåtgärder enligt skogsbruksplanen under år 2022, 
förutom akuta åtgärder för den fysiska säkerheten och åtgärder för att skydda och 
hjälpa nyplanterande träd. Detta beslut ska omprövas då utredningen om plan för 
skogsvård och användning så påkallar, dock senast i december 2022. 

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Styrgruppen för Fastighetsfrågor
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Beredningskoordinator 
Malin Klintfjäll
Malin.klintfjall@engelholm.se

Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och 
Nybroskogen nov-dec 2021

Grafisk gestaltning av medborgardialogen den 4 december 2021. Av: Tina Mattsson

Sammanfattning 
Majoriteten av de som lämnat in förslag är positiva till det föreliggande förslaget för 
utvecklingen av skogarna, flera uttrycker att det är ett mycket bra förslag. Det anses 
vettigt och det är viktigt för Ängelholmarna att bevara naturen. Att Kronoskogen 
ska vara en plats för biologisk mångfald, natur och rekreation. En grön oas i staden 
där det ska vara lugn och ro. Det ska finnas möjligheter till fågelskådning och många 
vill även se en utkiksplats i skogen. Ett naturum är något barnen särskilt önskar för 
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att få lära sig mer om djur och natur. Flera nämner behovet av fler bänkar och 
sittmöjligheter i Kronoskogen. Flera förslag nämner även att kommunen borde än 
en gång se över möjligheten att ha en mountainbike bana, som inte finns i 
föreliggande förslag. Samtidigt nämner några förslagsställare att de vill se mindre av 
just den aktiviteten med ett tydligt regelverk. Det yttrycks att de som vill njuta av 
lugnet i skogen ska inte störas av mountainbike eller ridning. I Nybroskogen handlar 
det om en zon för aktiviteter med lekplatser, möjlighet för picknick, 
träningsmöjligheter med löpningsspår och utegym, samt grillplatser. 

Metod 
Nedan beskrivs de inkomna synpunkterna. Totalt inkom det 122 svar, både via den 
digitala enkäten och när de förtroendevalda var på plats den 4 december på 
Järnvägens Museum. Några enstaka har inkommit via mail eller post. Analysen ska 
ses som en sammanställning av de inkomna förslag som bearbetats med hjälp av en 
textanalys. Det är därav ingen statistisk säkerhet då vi inte vet vad invånarna ansett 
om de fått se varandras förslag.  

o Syftet med dialogen: var att förankra förslaget och konsultera invånarna 
i deras synpunkter och idéer om befintligt förslag. Informera och 
bearbeta ett så viktigt område i kommunen med flera aktörer. 

o Målet med dialogen: var att genomföra en medborgardialog, och få ett 
bättre beslutsunderlag till de förtroendevalda. Målet är att ha upp det för 
beslut på kommunstyrelsen januari. 

o Målgrupp: Samtliga invånare som är intresserade. Dialogen ska vara 
mer öppen. 

Sammanställning 
Två material användes för att få in invånarnas åsikter, en enkät med tre frågor (analog 
och digital) samt ett pratmaterial de förtroendevalda använde under 
medborgardialogen 4 december på Järnvägens museum där invånarna kunde kryssa 
i vad de ville se mer av samt lämna övriga tankar. 
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Pratmaterial 

Invånarna vill se att naturen bevaras med orörd skog, men där de önskar mer 
lättillgängliga stigar och rastplatser. Även fler grillplatser önskas. Vandringslederna 
som finns uppskattas och det finns många bra motionsspår att välja på. 

Just att bevara naturvärdena i Kronoskogen och lägga aktiviteter i Nybroskogen 
ställer sig majoriteten positiv till, men det är viktigt att Nybroskogen ändock behåller 
skogskänslan och inte får för många öppna ytor. Nybroskogen ska vara ett center för 
aktivitet med fler leder, utegym och lekplatser enligt invånarna. Flera önskar se att 
Kronoskogen blir naturreservat, eller åtminstone de äldsta delarna. Ett naturligt 
mörker med inte för mycket upplysta stigar som stör är något flera uppskattar. 

Någon förslagsställare nämner mindre skytte och att vi behöver bli bättre på att 
marknadsföra skogarna för hela kommunen. 

”Bra förslag och kul idéer, med utegym och mycket natur.”

Se statistik cirkeldiagrammet nedan för en visualisering av vilka alternativ flest 
kryssade i. 
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Enkät
Se bilagorna för rådatan för specifika exempel.  

Fråga 1. Vad gör du i Nybroskogen och Kronoskogen idag?
Idag är skogarna en plats för återhämtning och motion, en möjlighet att få frisk luft. 
De flesta promenerar, tar en promenad med sina hundar, vandrar eller springer för 
att hämta energi. Några nämner just möjligheten att träffas där skogarna är en naturlig 
mötesplats för picknick, att grilla med sina vänner och träffa bekanta. Flera nämner 
att de brukar leka med sina barn i skogarna. Ett fåtal nämner att de brukar fiska. 

Många uppskattar den orörda naturen, och känslan av en välskött skog – en känsla 
som är viktig för många av de som svarat på enkäten. Ett rikt djurliv och biologisk 
mångfald, att kunna se rådjur, insikter och fåglar uppskattas av såväl barn som vuxna 
och äldre. Tystnaden är det många nämner som positivt. 

Fråga 2. Vad tycker du om förslaget som tagits fram?
De flesta som svarat på enkäten anser att förslaget i sin helhet är bra, att dela upp 
skogarna för olika aktiviteter känns klokt.. Mycket är positivt skrivet om förslaget för 
Kronoskogen, där respondenterna ställer sig positiva till att Kronoskogen ska sparas 
för naturvård och rekreation. Flera vill se ett naturrum. Enstaka anser att det ska vara 
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mer produktionsskog så att vi inte ska importera trävaror. De vill se fler sittbänkar 
och papperskorgar. Flera skriver att de inte vill se linbanor i Kronoskogen och vill 
gärna se det som ett naturreservat. Mountainbike är dock en fråga som även dyker 
upp här. 

”Förslaget bra förutom ett stort minus hur en så stor skog inte kan 
innehålla mountainbike bana”

” Vissa anser mtb vara ett stort problem” 

Åsikterna går dock isär angående Nybroskogen. Många anser det är positivt med 
att ha Nybroskogen som en plats för aktiviteter, flera nämner utegym, lekplatser och 
fler motionsspår. Andra anser att Nybroskogen är för liten för att göra om till en 
aktivitetsskog, det är viktigt att det inte blir för öppna ytor utan att skogskänslan 
behålls. Flera anser även att man inte får tappa fågellivet i Nybroskogen, eller de 
biologiska värdena då de är lika viktiga där som i Kronoskogen. Majoriteten tycker 
dock förslaget är bra så länge skogskänslan finns kvar. Just den ”outnyttjade 
mittendelen” i Nybroskogen ser många en fördel att göra något med. Det påpekas 
att brukarperspektivet får inte enbart handla om föreningar som föreliggande förslag 
berör nu utan barn och ensamma vuxna ska få påverka utvecklingen. 

”Mycket bra idéer, framförallt kul med fler elljusslingor.” 

Fråga 3. Mitt förslag till utveckling av skogarna:
Flera förslag beskrivs i enkätunderlaget som liknar mycket av det som skrivits 
innan. Nedan har några av de förslagen plockats ut där flera är rena citat: 

 En skog som sköts som en produktionsskog, 
 Flera skriver att en separering av cykel och löpningsstråk är viktigt, det finns 

plats för båda: ” När det gäller mountainbike är det viktigt att en sådan 
slinga inte korsar gång och cykelstråk pga förarnas höga fart”,

 Några gungor för barn vid utegymmet vid roddklubben, 
 Fler bänkar, sitt- och grillplatser med bord, vindskydd och fler toaletter 

(utedass) samt sophantering, 
 Kronoskogen: ta tillvara rekommendationen från inventeringen som görs. 

Lägg igen diken och bygg hellre spång att gå ovanpå. Gallra försiktigt för att 
behålla små gläntar. Låt hyggena bli skog eller gör enstaka områden. 

 Bevara skogarna gör naturreservat, 



6 (6)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

 Gör någon slinga handikappanpassad i kronoskogen. Förbindelse till 
Rönneholm från nybroskogen, 

 Jag hade gärna sett att naturreservatet utvidgades söderut mot 
naturreservatet ʺJonstorp-Vegeåns mynningʺ för att skapa en större, 
sammanhängande, skyddad kustremsa. Ett av dem stora hoten mot 
biologisk mångfald idag är fragmentering av habitat. Att skapa ett större 
sammanhängande skyddat område tror jag därför hade varit mest värdefullt 
för bevarandet av biologisk mångfald,

 Starkare koppling till staden. Jobba med passagerna. Lägg lite krut på 
utformningen och upplevelsen av vägen dit, inte bara slutmålet skogen.

 Nybroskogen kan absolut utvecklas mer till en aktivitetsskog, med fler 
gångstigar, trygghetstänk med öppna ytor och fri sikt, mer belysning. 
Kanske ett mer tänk av ʺcirkelgymʺ på olika platser längs med stigarna. 
Finns möjlighet till klockor som synkar med varandra. Bra potential att 
öppna upp nybroskogen mer mot Rönneå, med bryggor och sittplatser, 
grillar osv,

 Vore kul att kunna komma över till ön. Behålla skogskänslan!,
 Jag skulle velat lägga till mtb leder i kronoskogen. Detta är en växande 

motionsform som gynnar många, gammal som ung,
 Ett naturum vid järnvägsmuseum låter fantastiskt bra,
 Lägg till mountainbikeslingor för barn, vuxna, nybörjare, motionärer och 

mer avancerade åkare. Cykling är mindre påfrestande för kroppen än 
löpning så det borde också finnas med,

 Discogolfbana. Många som önskar det, ett exempel: Discgolf (frisbee) har 
vuxit explosionsartat de senaste åren!, (flera nämner discogolfbana)

 Saknar möjligheten för hundsport, står i utredningen om föreningslivet men 
inget om hundsport,

 Lägg upp på hemsidan tydlig karta med tillåtna ridvägar i Kronoskogen,
 Fler utegym tex intill discgolf parken vid Skörpabäcken,
 Tillåt ingen jakt i skogarna annat än skyddsjakt/viltvård av kommunala 

jägare



 
  

Kronoskogen och Nybrosko-
gen  
Plan för skogsvård och användning 
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1 Inledning 
Kronoskogen tillkom som ett resultat av skyddsplanteringar mot flygsand. Sandflyk-
ten var under lång tid ett stort problem för Ängelholm. Fram till 1500-talet fanns mel-
lan havet och staden en mäktig lövskog, men under de följande 200 åren höggs sko-
gen ner för att ge byggnadsvirke, bränsle och djurföda. Vid 1700-talets början betade 
kreatur av den sista markvegetationen, stora delar av det översta marklagret bröts av 
till bränsle och det blev fritt fram för sandflykt. Snart låg sanden ända uppe vid Reb-
belberga kyrka och hotade både staden och Rönne ås lopp. Planteringarna av skog in-
leddes 1739. Kronan (svenska staten) har under årens lopp förvaltat skogen under 
olika namn såsom Domänverket, Assi Domän och Sveaskog AB.  

Efter ett beslut i kommunfullmäktige hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun 
fastigheten Ängelholm 3:137 av Sveaskogs Förvaltning AB för 72 miljoner kronor. 
Denna korta mening höljer en betydelsefull milstolpe i kommunens moderna historia 
– att ängelholmarna nu tillsammans äger de för staden så viktiga Kronoskogen och 
Nybroskogen. 

2 Fastigheten 
Fastigheten Ängelholm 3:137 uppgår 
till 310 hektar, varav 297 hektar skog, 
och omfattar del av Kronoskogen 
samt Nybroskogen.  

Det finns nyttjanderättsavtal för 
bland annat område för spårträning, 
upplåtelse för camping, pistolskytte-
bana, skjutbana långhåll, tomt till 
roddklubben, mobilmast och jakt. 

Kommunen har tecknat avtal med 
Södra Skogsägarna ekonomisk före-
ning för förvaltningen av skogen en-
ligt den gällande skogsbruksplanen. 
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3 Styrdokument 

3.1 Kommunala styrdokument 
I kommunens översiktsplan 2035 är området utpekat som grön- och naturområden 
samt regionalt naturområde. I översiktsplanen har kommunen bland annat tagit 
ställning för att  

• Värna värdefulla natur- och kulturområden 
• Utveckla ledsystemen 
• Ge förutsättningar för biologisk mångfald 
• Bevara sammanhängande områden/stråk och naturområden 
• Verka för fler naturreservat  
• Stärka besöksnäringen 

 

3.2 Riksintressen 
Fastigheten Ängelholm 3:137 omfattas helt eller delvis av riksintresse: 

1. Kustzon,  
2. Naturvård,  
3. Friluftsliv samt  
4. Rörligt friluftsliv och turism 
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4 Olika alternativ 
Utredningen har identifierat tre huvudsakliga alternativ till inriktningar för sko-
garna: 

• att stå kvar vid nuvarande användning utan att göra några förändringar,  
• att utveckla skogarna som natur och rekreationsområde, samt  
• att kombinera en utveckling av ett natur- och rekreationsområde med viss 

exploatering. 

 
Dessa alternativ har presenterats för samtliga föreningar och myndigheter som har 
deltagit i arbetet, och även redovisats för kommunens nämnder och  tjänsteorgani-
sationen. 
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4.1.1 Stå kvar vid nuvarande användning 

Om kommunen skulle välja att stå kvar vid 
nuvarande markanvändning utan att göra 
några större förändringar så skulle skogarna 
fortsatt vara naturområden för rekreation 
och friluftsliv. Samtidigt är skogarna enligt 
gällande skogsbruksplan en produktions-
skog, och som sådan förvaltas den för att 
ge avkastning genom virkesproduktion.  

 

 

 

 

4.1.2 Natur- och rekreationsområden 

Att omvandla skogarna till natur- och re-
kreationsområden, i ännu högre utsträck-
ning än de redan är idag, kan innebära 
satsningar för att stärka och utveckla de 
befintliga biologiska, rekreativa, kulturella 
och sociala värden som skogarna har och 
kan få. 

Genom att ställa om från produktions-
skog skulle målet inte längre vara att ge 
avkastning genom virkesproduktion utan 
istället att främja biologi, friluftsliv och 
rekreation. 
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4.1.3 Kombination av natur- och rekreationsområde med viss exploatering 

Kommunen har genom åren fått en del förslag och frågor om möjligheten att 
exploatera delar av Kronoskogen. Det har i huvudsak handlat om idéer eller vis-
ioner, men har de inte utvecklats vidare. Numera har kommunen rådighet som 
markägare om frågan om viss exploatering skulle väckas. 

Vid en potentiell exploatering i 
del av Kronoskogen och Ny-
broskogen skulle betydande eko-
nomiska markvärden kunna 
skapas. En försäljning av bygg-
bar mark i områden bedöms 
kunna inbringa betydande sum-
mor till kommunen.  
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5 Dialog med berörda föreningar, Ungdomsfullmäktige 
och myndigheter 

Under 2020 genomfördes dialoger med föreningar som har verksamhet i Kro-
noskogen och Nybroskogen. Avstämningar gjordes också med Länsstyrelsen 
och representanter för Skånska Landskap. 

Föreningarna fick information om uppdraget och de kända förutsättningarna i 
skogarna. Därefter fick föreningarna rita en egen karta över skogarna med sina 
förslag, önskemål och synpunkter. Denna process upprepades sedan med Ung-
domsfullmäktige.  

Kartorna som föreningarna och ungdomsfullmäktige tog fram har utgjort det 
primära underlaget i det fortsatta arbetet att ta fram ett förslag. Målsättningen 
har varit att identifiera gemensamma önskemål och behov och samtidigt att för-
söka tillgodose så många intressen som möjligt. 
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6 Från produktionsskog till rekreationsskog 
Kronoskogen och Nybroskogen har under lång tid skötts för att ge avkastning ge-
nom avverkning för virke. När kommunen köpte in skogarna fanns en skogsbruks-
plan som avser tiden 2016-2025. I Skogsbruksplanen framgår det att det finns totalt 
ca 300 hektar produktiv skogsmark inom fastigheten, och ytterliga ca 25 hektar som 
klassats som naturvård. Målsättningen i detta förslag är att ställa om från produkt-
ionsskog till rekreationsskog.  

Förslaget är att skogarna ska vårdas och förädlas som en plats för friluftsliv och na-
turupplevelser. Detta innebär en omställning till att bedriva ett naturvårdande 
skogsbruk som ska bevara och höja skogens biologiska status och en rekreationsin-
riktad skötsel för sociala värden.  

Det finns redan idag bestånd i Kronoskogen och i Nybroskogen som är över 50 el-
ler 100 år gamla och som har höga värden. Ambitionen med ett naturvårdande 
skogsbruk bör vara att hela skogarna ska uppnå motsvarande värden. 
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6.1 Nybroskogen – en zon för aktiviteter 
I Nybroskogen finns redan kompo-
nenter för ett aktivt friluftsliv med 
bland annat ett elljusspår för mot-
ionslöpning, ett utegym och bryggor 
för sportfiske i Rönneå. Skogen nås 
lätt från både norr och söder, och 
snart kommer en ny bro att ge möj-
lighet att nå skogen även från öster. 
Nybroskogen har därför goda förut-
sättningar att vara ett skogsområde 
där fokus ligger på aktiviteter och 
motion.  

I Nybroskogen har området närmast Rönne å bestånd med höga skogliga värden, 
men övriga delar har avverkats och består idag till stor del av yngre skog och sly. 
Detta har gjort att skogen på många platser är tät och otillgänglig. Längs elljusspå-
ret, som är ett väl använt motionsspår, är sikten begränsad på flera platser.  

Med en rekreationsinriktad skötsel kan Ny-
broskogen utvecklas till en zon för aktiviteter 
och rörligt friluftsliv. Med bättre sikt skapas 
trygghet längs motionsstråken och större öppna 
ängs- eller gräsytor bjuder in till utflykter och ak-
tiviteter.  
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6.1.1 Kontakten med Rönne å 

Nybroskogen gränsar också till Rönneå, som är ett välbesökt fiskevatten. Det finns 
fiskebryggor längs ån som nås från befintliga stigar. Vissa är lättåtkomliga och famil-
jevänliga, med anlagda grillplatser och bänkar, medan andra är lite äventyrligare att 
nå.  

 

Genom att förbättra stigar, anlägga spångar och gallra i vegetationen kan tillgänglig-
heten till ån öka, inte bara till fritidsfiskarnas gagn utan även för att göra det lättare 
för alla besökare att få kontakt med vattnet. 
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6.1.2 Kulturreservat på Rönneholm 

I närheten av Ängelholms avloppsreningsverk ligger den lilla ön Rönneholm. 
Genom Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förenings arbete vet vi att ön, som 
råkar vara Ängelholms största, har historia och betydelse i berättelsen om Äng-
elholm. Under medeltiden var ön befäst och var en tillflyktsort en av rikets 

mäktigaste män, under 1800-ta-
lets andra hälft var Rönneholm 
en nöjesplats med restaurang 
och dansbana. Idag ligger ön 
närmast orörd och otillgänglig. 
För Rönneholm föreslår utred-
ningen att kommunen inrättar 
ett kulturreservat.  

Skyddsformen kulturreservat har 
tillkommit för att kunna tillämpa 
miljöbalkens regler på kulturhi-
storiskt värdefulla landskap som 

”präglas av äldre tiders hävd och brukningsformer eller som innehåller värde-
fulla kulturlandskapselement”.  

Att avsätta ett område som kul-
turreservat gör det möjligt att 
vårda och bevara värdefulla kul-
turpräglade landskap och miljöer. 

Rönneholm är en historiskt bety-
delsefull plats i Ängelholm som 
det i dagsläget knappt är möjlig 
att besöka. Genom att tillgänglig-
göra ön och skapa förutsättningar 
att berätta om dess historia kan 
kommunen återupptäcka och be-
vara ett viktigt arv åt medbor-
garna. 
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6.2 Kronoskogen – en zon för naturupplevelser 
Kommunens förvärv i Kronoskogen gränsar till det befintliga naturreservatet Äng-
elholms strandskog. Syftet med reservatet är att bevara, restaurera och utveckla ett om-
råde med aktiva strand- och dynbildningsprocesser och där innanförliggande trädklätt dynområde 
med de arter som är beroende av dessa habitat samt att främja det rörliga friluftslivet. Som 
granne till naturreservatet bör det vara rimligt att kommunen har likartade ambit-
ioner. 

Den del av fastigheten som är belägen i Kronoskogen föreslås därför i huvudsak 
avsättas för att främja utvecklingen av biologiska värden och för att öka tillgången 
till naturupplevelser för medborgarna. Utredningen föreslår också att en process in-
leds med ambitionen att bilda ett kommunalt naturreservat med inriktning frilufts-
liv i lämpliga delar av Kronoskogen.  

  

Förutsättningar och metod för en omställning från virkesproduktion till naturvård-
ande skogsbruk behöver utredas omsorgsfullt. Trots detta vill utredningen föreslå 
vissa insatser som bedöms vara lämpliga och önskvärda i Kronoskogen.  

6.2.1 Sumpskogar och våtmarker 

Kommunens karteringar för översvämnings- och skyfallsscenarier visar att både de-
lar av Kronoskogen och Nybroskogen kan översvämmas i händelse av skyfall eller 
högt vattenstånd. För att hantera vattenmassor så har dikning skett i skogarna, för 



 

13 (19) 

att skapa torrare marker med bättre tillväxt. Däremot så har sumpskog och våtmar-
ker ett stort värde för den biologiska mångfalden. I Kronoskogen föreslås därför att 
förutsättningarna för att i någon omfattning anlägga mindre våtmarker utreds när-
mare. Stigar och leder kan istället kompletteras med spångar där det är nödvändigt 
för tillgängligheten. 

6.2.2 Tillgänglighet för alla 

För att göra naturupplevelser i Kronoskogen tillgängliga för fler bör befintliga sti-
gar förbättras och märkas upp. Kommunen har redan genomfört insatser i en del 
av Kronoskogen där en konstruktion med ramper, spångar och rastplatser har gjort 
det möjligt att nå in i skogen oavsett rörelseförmåga. 

 

Dessa konstruktioner underlättar för besökare att uppleva naturen samtidigt som 
de kan skydda de närmast liggande markerna från slitage. Denna typ av konstrukt-
ioner bör anläggas på fler stigar och rastplatser i Kronoskogen.  

Det finns exempel från andra naturområden där uppförandet av utsiktstorn, linba-
nor och liknande har gett besökare en möjlighet att se skogen och naturen ur ett 
nytt perspektiv. I Fulltofta strövområde i Hörby kommun finns till exempel en 50 
meter lång trädpromenad med hängbroarna som leder besökarna på en vandring 
bland träden, sju meter över marken. Utredningen vill lyfta fram tanken att tillföra 
Kronoskogen en upplevelse av liknande slag. 
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6.3 Gröna entréer till skogarna 
En grön entré är en utgångspunkt för 
utflykter i naturen. Dessa etableras vid 
de leder som redan finns, som portar 
in till skogarna. 

Vid entréerna är det lämpligt att pla-
cera informationstavlor, bord och bän-
kar, sophantering och annat som ger 
en grundläggande service för besökare. 
Även möjligheten till parkeringsplatser 
bör finnas, åtminstone vid några gröna 
entréer.  

Exakta placeringar och innehåll bör undersökas vidare i mer detalj, men utred-
ningen förespråkar ett fokus på välkomnande och enhetlighet som uppmuntrar till 
besök och upplevelser i skogarna, även för personer med mindre vana och erfaren-
het av friluftsliv.  

6.4 Naturum i samordning med Järnvägens museum 
Kommunen bör verka för att etablera ett Naturrum i anslutning till Kronoskogen.  

Naturum är ett centrum för besökare till ett visst naturområde. Det är en verksamhet med akti-
viteter, inte bara en byggnad och utställning. Naturum ska ge besökaren kunskap om naturen 
och dess värden. Besöket ska också vara en inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka 
mer. 

Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synner-
het. Naturum ska vara en rolig plats att besöka och en rik kunskapskälla för besökaren. Men 
ett besök på naturum ska inte ersätta besöket i naturen.1 

Det finns särskilda krav för att få etablera ett naturrum, och det krävs godkän-
nande från Naturvårdsverket. I första hand bör en samlokalisering med Järnvägens 

                                                 

 

1 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-
riktlinjer/ 
 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-riktlinjer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-riktlinjer/
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museum utredas, för att dra nytta av såväl placeringen i anslutning till Kronosko-
gen som möjligheten att resa dit med kollektivtrafik. 

6.5 Förutsättningar för föreningar 
Idag är Kronoskogen och Nybroskogen vik-
tig för många föreningars verksamhet. Mot-
ionsspåren och vandringslederna locka 
många människor och det finns skytte, 
sportfiske, rodd och ridning i områdena. 

Befintliga verksamheter och användnings-
områden ska bevaras och om möjligt kunna 
utvecklas. För att möjliggöra detta föreslår 
utredningen följande: 

6.5.1 Tillgängligheten till Sibirien 

För att ta sig till den södra delen av Kro-
noskogen och naturreservatet i Ängelholms 
Strandskog kan man använda Sibirienvägen 
för att nå parkeringen vid Sibirienstranden. 

Eftersom det är tillåtet att rida med häst på Sibirienstranden så är platsen ett 
mycket populärt besöksmål för ryttare som ofta kommer med dragbil och häst-
transport. Vägen är däremot smal och i behov av underhåll, och parkeringen är 
emellanåt hårt belastad och svår att använda. En trafikutredning bör göras för att 
se hur Sibirienvägen kan förbättras och om parkeringen kan utökas och disponeras 
mer effektivt. 
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6.5.2 Utveckling av sportskyttet 

De två skytteföreningarna har haft sin verksamhet i Kronoskogen under lång tid. 
Denna typ av verksamhet är svår att hitta lämplig placering för och denna utred-
ning föreslår att skytteföreningarna också fortsatt ska ges möjlighet att finnas och 
verka på samma plats i Kronoskogen. Föreningarna har uttryckt en önskan om att 
kunna få längre arrendeavtal, vilket skulle ge möjlighet till stöd från allmänna arvs-
fonden och riksidrottsförbundet. Kommunen bör gå denna önskan tillmötes. 

Föreningarna har också 
önskemål om att arrendera 
större yta än idag, något 
som skulle möjliggöra an-
läggandet av en hagelskyt-
tebana. Detta skulle ge ut-
vecklingsmöjligheter för 
föreningarna, bland annat 
genom tillskottet av ytterli-
gare en disciplin men 
också kapacitet att genom-
föra skytteprov vid jägar-
utbildningar.  

Placeringen av föreningarnas anläggningar gör att det finns en yta mellan skytteba-
norna som skulle kunna fungera för detta ändamål. Utredningen är positiv till detta 
och föreslår att frågan ska utredas vidare, med målsättningen att föreningarna ska 
kunna erbjudas ett arrende av marken för anläggning av en hagelskyttebana. 

6.5.3 Belysning och offentliga toaletter 

För  att skapa trygghet för både föreningar och andra besökare föreslås att belys-
ning och elljusspår ses över och om möjligt utökas. Även öppettider för de offent-
liga toaletter som finns i området bör ses över, då många av dem stängs under vin-
terhalvåret. 

ven 
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6.6 Frågan om slingor för mountainbike i Kronoskogen 
Mountainbike är en populär och växande sport, och kommunen har fått önskemål 
om leder för mountainbike i Kronoskogen. Länsstyrelsen i Skåne har beviljat pro-
jektstöd för ändamålen, men utredningen har lagts på is efter att omfattningen av 
slingorna blev känd för kommunstyrelsen. I dialogen med föreningar har detta 
kommit upp och mountainbike har nämnts som en aktivitet som är tyvärr svårare 
att kombinera med andra. Omfattningen av de förslagna mountainbikeslingorna i 
Kronoskogen inriktar på stora delar av den inriktning som utredningen istället vill 
lyfta fram för Kronoskogen, där fokus istället ligger på biologiska värden och för 
att öka tillgången till naturupplevelser för medborgarna. 

Utredningen är negativ till att slingor för mountainbike ska anläggas i Kronosko-
gen. Denna aktivitet skulle vara mer passande för Nybroskogen istället, där fokus 
snarare ligger på aktiviteter och sport, även om det är osäkert om det finns tillräck-
lig med lämplig yta. Däremot finns det andra områden i kommunen som skulle 
kunna lämpa sig för mountainbike och utredningen föreslår därför att en placering 
istället söks i skogsområdena på Hallandsåsen eller möjligen vid Västersjön eller 
Rössjön, som är andra populära naturdestinationer i kommunen. 

6.7 Frågan om exploatering 
Det är i huvudsak två områden som har identifierats som intressanta för exploate-
ringsändamål, båda i angränsning till befintlig bebyggelse eller infrastruktur. Områ-
det i Kronoskogen är från Råbocka Camping längs med Råbockavägen till Bansko-
levägen, och området i Nybroskogen gränsar till villakvarteren vid Paletten.  

Att gå vidare med en utredning om ex-
ploatering för med sig komplicerade 
planförutsättningar med tanke på gäl-
lande riksintressen, behov av naturinven-
teringar, översvämningsrisker, avstånd till 
såväl järnväg som reningsverk samt inte 
minst kommunens egen översiktsplan. 

Det saknas politiskt stöd för att tillåta ex-
ploatering i Kronoskogen och Nybrosko-
gen. Utredningen föreslår därför inga yt-
terligare steg i denna riktning. 
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7 Sammanställning av uppdragsförslag 
• Målsättningen är att bedriva ett naturvårdande skogsbruk som ska bevara och 

höja skogens biologiska och sociala värden. På vilket sätt kan detta uppnås? 
• Tillgängliggöra skogarna genom att spånga upp vissa fuktiga/blöta områden. 
• Utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning friluftsliv i delar av Kro-

noskogen 
• Utveckla idéen med Grön entré. Var ska de anläggas, vad ska de innehålla? 

T.ex. P-plats för x antal bilar. Infotavla. Leder startar i anslutning. Bord och 
bänkar. Sophantering mm.  

• Skyltprogram. Tillgängliggöra skogen genom att markera och skylta upp leder 
mm.  

• Utreda Naturrum i Järnvägens Museum. Samnyttja lokaler och faciliteter.  
• Bilda ett kulturreservat på Rönneholm.  
• Befintliga avtal inom området för Kronoskogen och Nybroskogen.  
• Utreda möjligheten att ansluta Skåneleden söderut.  
• Rastplatser generellt i Kronoskogen och Nybroskogen. Bord och bänkar, toa-

letter mm 
• Trafikutredning väg från Kulltorp till Sibirien. Bättre väg, mötesplatser, parke-

ring. 



• EngelholmsPartiet 

Motion gällande Ängelholms gröna lunga 

Bakgrundsbeskrivning 

• ' • l. 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -04- z 9 

Dnr .............................••• 

Kronoskogen köptes nyligen loss från Sveaskog, och syftet var att få full rådighet över skogen och 

kunna säkerställa den som ett grönområde i framtiden. Vi ser Kronoskogen som en möjlighet att öka 

naturvärdena och förbättra tillgängligheten. Kulturarvet måste exponeras, exempelvis de gamla 

vallarna och planteringarna, som har sitt ursprung från mitten av 1700-talet. 

Förslag 

Vi i EngelholmsPartiet vill att delen av Kronoskogen, med pil markerad i nedanstående karta skyddas 

mot exploatering, ej fragmenteras dvs nödvändig skogsavverkning begränsas till gallring och att 

skogen i det stora reserveras för kommande generationer. Idag används skogen huvudsakligen för 

motions- och rekreationsaktiviteter, och vi ser självklart att dessa kan fortsätta att utvecklas, 

• men kompletteras via ökad tillgänglighet (handikappanpassade stigar) 

• att skolor och förskolor får tillgång till naturrutor (avgränsade områden med god 

artrikedom). 

• Belyst vandrings-och motionsstig i anslutning till järnvägsundergången vid södra utmarken. 

• Kulturarv som exponeras tydligare med frikostig uppsättning av skyltar 

l 
l , 

l 
l 

t . 

, fl~b 



Att-satser 

Vi föreslår att: 

• Kronoskogen för de delar som inte redan är naturreservat (läs strandskogen) skyddas genom 

att ett kommunalt naturreservat bildas. 

• Gränsen för föreslaget naturreservat i öster, dvs mot banskolevägen, Banskolan och mot 

järnvägen i höjd mot södra utmarken utreds och slås fast. l övrigt enligt de gränser som 

bifogad karta beskriver. 

• Beskrivna förslag utreds och beaktas, och i lämpliga delar implementeras 

Ängelholm 2019-04-29 

Inger Rengstedt 

4~ 
Roff Ekberg/ Bertil Lundvall 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 59 Dnr. KS 2019/191

Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående 
tillgängligheten i Kronoskogen

Ärendebeskrivning
BrittMarie Hansson m.fl. (S) har till kommunfullmäktige den 25 mars 2019 lämnat 
in en motion om att öka tillgängligheten till Kronoskogen som utgör ett av 
Ängelholms kommuns främsta reaktionsområde. Motionären föreslår att 
Blocklinjen och Lasarettlinjen anpassas för att alla ska kunna ta sig fram och ta del 
av området. 

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen den 26 november 2019 och 
föreslagit att några betydande åtgärder inte bör göras i Kronoskogen till dess att 
Kommunstyrelsen fattat beslut om hur skogen ska utvecklas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2022

2. Tjänsteutlåtande, Återrapport om plan för skogsvård och användning av 
Kronoskogen och Nybroskogen daterat den 1 februari 2022

3. Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen nov-dec 
2021

4. Rapport - Kronoskogen och Nybroskogen Plan för skogsvård och användning. 
5. Beslut SBN den 12 maj 2020
6. Tjänsteutlåtande, daterat den 26 november 2019
7. Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående tillgängligheten i 

Kronoskogen, inkommen den 25 mars 2019

Yrkande
BrittMarie Hansson (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Patrik 
Olsson (SD), Charlotte Engblom Carlsson (L), Liss Böcker (C) och Linda Persson 
(KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 37 Dnr. KS 2019/191

Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående 
tillgängligheten i Kronoskogen

Ärendebeskrivning
BrittMarie Hansson m.fl. (S) har till kommunfullmäktige den 25 mars 2019 lämnat 
in en motion om att öka tillgängligheten till Kronoskogen som utgör ett av 
Ängelholms kommuns främsta reaktionsområde. Motionären föreslår att 
Blocklinjen och Lasarettlinjen anpassas för att alla ska kunna ta sig fram och ta del 
av området. 

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen den 26 november 2019 och 
föreslagit att några betydande åtgärder inte bör göras i Kronoskogen till dess att 
Kommunstyrelsen fattat beslut om hur skogen ska utvecklas. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2022
2. Tjänsteutlåtande, Återrapport om plan för skogsvård och användning av 

Kronoskogen och Nybroskogen daterat den 1 februari 2022
3. Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen nov-dec 

2021
4. Rapport - Kronoskogen och Nybroskogen Plan för skogsvård och användning. 
5. Beslut SBN den 12 maj 2020
6. Tjänsteutlåtande, daterat den 26 november 2019
7. Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående tillgängligheten i 

Kronoskogen, inkommen den 25 mars 2019

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att bifalla motionen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Praktikant
Alexandra Andersson
Telefon
alexandra.andersson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/191
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-01-31

Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående 
tillgängligheten i Kronoskogen

Ärendebeskrivning
BrittMarie Hansson m.fl. (S) har till kommunfullmäktige den 25 mars 2019 lämnat 
in en motion om att öka tillgängligheten till Kronoskogen som utgör ett av Ängel-
holms kommuns främsta reaktionsområde. Motionären föreslår att Blocklinjen och 
Lasarettlinjen anpassas för att alla ska kunna ta sig fram och ta del av området. 

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen den 26 november 2019 och 
föreslagit att några betydande åtgärder inte bör göras i Kronoskogen till dess att 
Kommunstyrelsen fattat beslut om hur skogen ska utvecklas. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2022
2. Tjänsteutlåtande, Återrapport om plan för skogsvård och användning av 

Kronoskogen och Nybroskogen daterat den 1 februari 2022
3. Sammanställning medborgardialog Kronoskogen och Nybroskogen nov-dec 

2021
4. Rapport - Kronoskogen och Nybroskogen Plan för skogsvård och användning. 
5. Beslut SBN den 12 maj 2020
6. Tjänsteutlåtande, daterat den 26 november 2019
7. Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående tillgängligheten i Krono-

skogen, inkommen den 25 mars 2019

Utredning
Motionen ligger i linje med kommunala planer. I rapporten Kronoskogen och Ny-
broskogen Plan för skogsvård och användning föreslås att befintliga stigar och le-
der i skogen ska förbättras och märkas upp för att göra det lättare för alla besökare 
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att ta del av naturen. Vidare framgår av rapporten att där det är nödvändigt kom-
mer spångar anordnas för att få jämna stigar och leder. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige

att bifalla motionen. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
 Motionären
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Svar på motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående 
tillgängligheten i Kronoskogen 

Ärendebeskrivning
Britt-Marie Hansson m fl har den 25 mars 2019 inkommit med en motion och föreslår att 
Blocklinjen och Lasarettslinjen anpassas så det blir möjligt för alla att kunna
använda området för friluftsliv, rekreation mm. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 § 48 att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande till kommunstyrelsen senast den 8 juli 2019.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 2020-04-27
Bilaga 1. Delegeringsbeslut daterat 2019-07-08
Bilaga 2. Sammanträdesprotokoll KF § 48
Bilaga 3. Motion från Britt-Marie Hansson m.fl. (S) angående tillgängligheten i Kronoskogen

Utredning
Inför besvarande av denna motion har huvuduppdrag Samhälle och Samhällsbyggnads-
nämnden avvaktat politiskt beslut om hur Ängelholms kommun vill utveckla Kronoskogen. 
Kommunstyrelsen har mottagit ett underlagsmaterial från tjänsteorganisationen och har 
därefter tillsatt en utredning. Till dess att Kommunstyrelsen fattat beslut om hur skogen ska 
utvecklas anser Samhällsbyggnadsnämnden att några betydande åtgärder inte bör göras i 
Kronoskogen.

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige föreslå

att avslå motionen.
_____

Pernilla Fahlstedt Maria Birgander
Tf chef huvuduppdrag Samhälle Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Britt-Marie Hansson
SHU

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
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1 Inledning 
Kronoskogen tillkom som ett resultat av skyddsplanteringar mot flygsand. Sandflyk-
ten var under lång tid ett stort problem för Ängelholm. Fram till 1500-talet fanns mel-
lan havet och staden en mäktig lövskog, men under de följande 200 åren höggs sko-
gen ner för att ge byggnadsvirke, bränsle och djurföda. Vid 1700-talets början betade 
kreatur av den sista markvegetationen, stora delar av det översta marklagret bröts av 
till bränsle och det blev fritt fram för sandflykt. Snart låg sanden ända uppe vid Reb-
belberga kyrka och hotade både staden och Rönne ås lopp. Planteringarna av skog in-
leddes 1739. Kronan (svenska staten) har under årens lopp förvaltat skogen under 
olika namn såsom Domänverket, Assi Domän och Sveaskog AB.  

Efter ett beslut i kommunfullmäktige hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun 
fastigheten Ängelholm 3:137 av Sveaskogs Förvaltning AB för 72 miljoner kronor. 
Denna korta mening höljer en betydelsefull milstolpe i kommunens moderna historia 
– att ängelholmarna nu tillsammans äger de för staden så viktiga Kronoskogen och 
Nybroskogen. 

2 Fastigheten 
Fastigheten Ängelholm 3:137 uppgår 
till 310 hektar, varav 297 hektar skog, 
och omfattar del av Kronoskogen 
samt Nybroskogen.  

Det finns nyttjanderättsavtal för 
bland annat område för spårträning, 
upplåtelse för camping, pistolskytte-
bana, skjutbana långhåll, tomt till 
roddklubben, mobilmast och jakt. 

Kommunen har tecknat avtal med 
Södra Skogsägarna ekonomisk före-
ning för förvaltningen av skogen en-
ligt den gällande skogsbruksplanen. 
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3 Styrdokument 

3.1 Kommunala styrdokument 
I kommunens översiktsplan 2035 är området utpekat som grön- och naturområden 
samt regionalt naturområde. I översiktsplanen har kommunen bland annat tagit 
ställning för att  

• Värna värdefulla natur- och kulturområden 
• Utveckla ledsystemen 
• Ge förutsättningar för biologisk mångfald 
• Bevara sammanhängande områden/stråk och naturområden 
• Verka för fler naturreservat  
• Stärka besöksnäringen 

 

3.2 Riksintressen 
Fastigheten Ängelholm 3:137 omfattas helt eller delvis av riksintresse: 

1. Kustzon,  
2. Naturvård,  
3. Friluftsliv samt  
4. Rörligt friluftsliv och turism 
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4 Olika alternativ 
Utredningen har identifierat tre huvudsakliga alternativ till inriktningar för sko-
garna: 

• att stå kvar vid nuvarande användning utan att göra några förändringar,  
• att utveckla skogarna som natur och rekreationsområde, samt  
• att kombinera en utveckling av ett natur- och rekreationsområde med viss 

exploatering. 

 
Dessa alternativ har presenterats för samtliga föreningar och myndigheter som har 
deltagit i arbetet, och även redovisats för kommunens nämnder och  tjänsteorgani-
sationen. 
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4.1.1 Stå kvar vid nuvarande användning 

Om kommunen skulle välja att stå kvar vid 
nuvarande markanvändning utan att göra 
några större förändringar så skulle skogarna 
fortsatt vara naturområden för rekreation 
och friluftsliv. Samtidigt är skogarna enligt 
gällande skogsbruksplan en produktions-
skog, och som sådan förvaltas den för att 
ge avkastning genom virkesproduktion.  

 

 

 

 

4.1.2 Natur- och rekreationsområden 

Att omvandla skogarna till natur- och re-
kreationsområden, i ännu högre utsträck-
ning än de redan är idag, kan innebära 
satsningar för att stärka och utveckla de 
befintliga biologiska, rekreativa, kulturella 
och sociala värden som skogarna har och 
kan få. 

Genom att ställa om från produktions-
skog skulle målet inte längre vara att ge 
avkastning genom virkesproduktion utan 
istället att främja biologi, friluftsliv och 
rekreation. 
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4.1.3 Kombination av natur- och rekreationsområde med viss exploatering 

Kommunen har genom åren fått en del förslag och frågor om möjligheten att 
exploatera delar av Kronoskogen. Det har i huvudsak handlat om idéer eller vis-
ioner, men har de inte utvecklats vidare. Numera har kommunen rådighet som 
markägare om frågan om viss exploatering skulle väckas. 

Vid en potentiell exploatering i 
del av Kronoskogen och Ny-
broskogen skulle betydande eko-
nomiska markvärden kunna 
skapas. En försäljning av bygg-
bar mark i områden bedöms 
kunna inbringa betydande sum-
mor till kommunen.  
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5 Dialog med berörda föreningar, Ungdomsfullmäktige 
och myndigheter 

Under 2020 genomfördes dialoger med föreningar som har verksamhet i Kro-
noskogen och Nybroskogen. Avstämningar gjordes också med Länsstyrelsen 
och representanter för Skånska Landskap. 

Föreningarna fick information om uppdraget och de kända förutsättningarna i 
skogarna. Därefter fick föreningarna rita en egen karta över skogarna med sina 
förslag, önskemål och synpunkter. Denna process upprepades sedan med Ung-
domsfullmäktige.  

Kartorna som föreningarna och ungdomsfullmäktige tog fram har utgjort det 
primära underlaget i det fortsatta arbetet att ta fram ett förslag. Målsättningen 
har varit att identifiera gemensamma önskemål och behov och samtidigt att för-
söka tillgodose så många intressen som möjligt. 
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6 Från produktionsskog till rekreationsskog 
Kronoskogen och Nybroskogen har under lång tid skötts för att ge avkastning ge-
nom avverkning för virke. När kommunen köpte in skogarna fanns en skogsbruks-
plan som avser tiden 2016-2025. I Skogsbruksplanen framgår det att det finns totalt 
ca 300 hektar produktiv skogsmark inom fastigheten, och ytterliga ca 25 hektar som 
klassats som naturvård. Målsättningen i detta förslag är att ställa om från produkt-
ionsskog till rekreationsskog.  

Förslaget är att skogarna ska vårdas och förädlas som en plats för friluftsliv och na-
turupplevelser. Detta innebär en omställning till att bedriva ett naturvårdande 
skogsbruk som ska bevara och höja skogens biologiska status och en rekreationsin-
riktad skötsel för sociala värden.  

Det finns redan idag bestånd i Kronoskogen och i Nybroskogen som är över 50 el-
ler 100 år gamla och som har höga värden. Ambitionen med ett naturvårdande 
skogsbruk bör vara att hela skogarna ska uppnå motsvarande värden. 
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6.1 Nybroskogen – en zon för aktiviteter 
I Nybroskogen finns redan kompo-
nenter för ett aktivt friluftsliv med 
bland annat ett elljusspår för mot-
ionslöpning, ett utegym och bryggor 
för sportfiske i Rönneå. Skogen nås 
lätt från både norr och söder, och 
snart kommer en ny bro att ge möj-
lighet att nå skogen även från öster. 
Nybroskogen har därför goda förut-
sättningar att vara ett skogsområde 
där fokus ligger på aktiviteter och 
motion.  

I Nybroskogen har området närmast Rönne å bestånd med höga skogliga värden, 
men övriga delar har avverkats och består idag till stor del av yngre skog och sly. 
Detta har gjort att skogen på många platser är tät och otillgänglig. Längs elljusspå-
ret, som är ett väl använt motionsspår, är sikten begränsad på flera platser.  

Med en rekreationsinriktad skötsel kan Ny-
broskogen utvecklas till en zon för aktiviteter 
och rörligt friluftsliv. Med bättre sikt skapas 
trygghet längs motionsstråken och större öppna 
ängs- eller gräsytor bjuder in till utflykter och ak-
tiviteter.  
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6.1.1 Kontakten med Rönne å 

Nybroskogen gränsar också till Rönneå, som är ett välbesökt fiskevatten. Det finns 
fiskebryggor längs ån som nås från befintliga stigar. Vissa är lättåtkomliga och famil-
jevänliga, med anlagda grillplatser och bänkar, medan andra är lite äventyrligare att 
nå.  

 

Genom att förbättra stigar, anlägga spångar och gallra i vegetationen kan tillgänglig-
heten till ån öka, inte bara till fritidsfiskarnas gagn utan även för att göra det lättare 
för alla besökare att få kontakt med vattnet. 
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6.1.2 Kulturreservat på Rönneholm 

I närheten av Ängelholms avloppsreningsverk ligger den lilla ön Rönneholm. 
Genom Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förenings arbete vet vi att ön, som 
råkar vara Ängelholms största, har historia och betydelse i berättelsen om Äng-
elholm. Under medeltiden var ön befäst och var en tillflyktsort en av rikets 

mäktigaste män, under 1800-ta-
lets andra hälft var Rönneholm 
en nöjesplats med restaurang 
och dansbana. Idag ligger ön 
närmast orörd och otillgänglig. 
För Rönneholm föreslår utred-
ningen att kommunen inrättar 
ett kulturreservat.  

Skyddsformen kulturreservat har 
tillkommit för att kunna tillämpa 
miljöbalkens regler på kulturhi-
storiskt värdefulla landskap som 

”präglas av äldre tiders hävd och brukningsformer eller som innehåller värde-
fulla kulturlandskapselement”.  

Att avsätta ett område som kul-
turreservat gör det möjligt att 
vårda och bevara värdefulla kul-
turpräglade landskap och miljöer. 

Rönneholm är en historiskt bety-
delsefull plats i Ängelholm som 
det i dagsläget knappt är möjlig 
att besöka. Genom att tillgänglig-
göra ön och skapa förutsättningar 
att berätta om dess historia kan 
kommunen återupptäcka och be-
vara ett viktigt arv åt medbor-
garna. 



 

12 (19) 

 

6.2 Kronoskogen – en zon för naturupplevelser 
Kommunens förvärv i Kronoskogen gränsar till det befintliga naturreservatet Äng-
elholms strandskog. Syftet med reservatet är att bevara, restaurera och utveckla ett om-
råde med aktiva strand- och dynbildningsprocesser och där innanförliggande trädklätt dynområde 
med de arter som är beroende av dessa habitat samt att främja det rörliga friluftslivet. Som 
granne till naturreservatet bör det vara rimligt att kommunen har likartade ambit-
ioner. 

Den del av fastigheten som är belägen i Kronoskogen föreslås därför i huvudsak 
avsättas för att främja utvecklingen av biologiska värden och för att öka tillgången 
till naturupplevelser för medborgarna. Utredningen föreslår också att en process in-
leds med ambitionen att bilda ett kommunalt naturreservat med inriktning frilufts-
liv i lämpliga delar av Kronoskogen.  

  

Förutsättningar och metod för en omställning från virkesproduktion till naturvård-
ande skogsbruk behöver utredas omsorgsfullt. Trots detta vill utredningen föreslå 
vissa insatser som bedöms vara lämpliga och önskvärda i Kronoskogen.  

6.2.1 Sumpskogar och våtmarker 

Kommunens karteringar för översvämnings- och skyfallsscenarier visar att både de-
lar av Kronoskogen och Nybroskogen kan översvämmas i händelse av skyfall eller 
högt vattenstånd. För att hantera vattenmassor så har dikning skett i skogarna, för 



 

13 (19) 

att skapa torrare marker med bättre tillväxt. Däremot så har sumpskog och våtmar-
ker ett stort värde för den biologiska mångfalden. I Kronoskogen föreslås därför att 
förutsättningarna för att i någon omfattning anlägga mindre våtmarker utreds när-
mare. Stigar och leder kan istället kompletteras med spångar där det är nödvändigt 
för tillgängligheten. 

6.2.2 Tillgänglighet för alla 

För att göra naturupplevelser i Kronoskogen tillgängliga för fler bör befintliga sti-
gar förbättras och märkas upp. Kommunen har redan genomfört insatser i en del 
av Kronoskogen där en konstruktion med ramper, spångar och rastplatser har gjort 
det möjligt att nå in i skogen oavsett rörelseförmåga. 

 

Dessa konstruktioner underlättar för besökare att uppleva naturen samtidigt som 
de kan skydda de närmast liggande markerna från slitage. Denna typ av konstrukt-
ioner bör anläggas på fler stigar och rastplatser i Kronoskogen.  

Det finns exempel från andra naturområden där uppförandet av utsiktstorn, linba-
nor och liknande har gett besökare en möjlighet att se skogen och naturen ur ett 
nytt perspektiv. I Fulltofta strövområde i Hörby kommun finns till exempel en 50 
meter lång trädpromenad med hängbroarna som leder besökarna på en vandring 
bland träden, sju meter över marken. Utredningen vill lyfta fram tanken att tillföra 
Kronoskogen en upplevelse av liknande slag. 
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6.3 Gröna entréer till skogarna 
En grön entré är en utgångspunkt för 
utflykter i naturen. Dessa etableras vid 
de leder som redan finns, som portar 
in till skogarna. 

Vid entréerna är det lämpligt att pla-
cera informationstavlor, bord och bän-
kar, sophantering och annat som ger 
en grundläggande service för besökare. 
Även möjligheten till parkeringsplatser 
bör finnas, åtminstone vid några gröna 
entréer.  

Exakta placeringar och innehåll bör undersökas vidare i mer detalj, men utred-
ningen förespråkar ett fokus på välkomnande och enhetlighet som uppmuntrar till 
besök och upplevelser i skogarna, även för personer med mindre vana och erfaren-
het av friluftsliv.  

6.4 Naturum i samordning med Järnvägens museum 
Kommunen bör verka för att etablera ett Naturrum i anslutning till Kronoskogen.  

Naturum är ett centrum för besökare till ett visst naturområde. Det är en verksamhet med akti-
viteter, inte bara en byggnad och utställning. Naturum ska ge besökaren kunskap om naturen 
och dess värden. Besöket ska också vara en inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka 
mer. 

Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synner-
het. Naturum ska vara en rolig plats att besöka och en rik kunskapskälla för besökaren. Men 
ett besök på naturum ska inte ersätta besöket i naturen.1 

Det finns särskilda krav för att få etablera ett naturrum, och det krävs godkän-
nande från Naturvårdsverket. I första hand bör en samlokalisering med Järnvägens 

                                                 

 

1 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-
riktlinjer/ 
 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-riktlinjer/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stod-och-riktlinjer/
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museum utredas, för att dra nytta av såväl placeringen i anslutning till Kronosko-
gen som möjligheten att resa dit med kollektivtrafik. 

6.5 Förutsättningar för föreningar 
Idag är Kronoskogen och Nybroskogen vik-
tig för många föreningars verksamhet. Mot-
ionsspåren och vandringslederna locka 
många människor och det finns skytte, 
sportfiske, rodd och ridning i områdena. 

Befintliga verksamheter och användnings-
områden ska bevaras och om möjligt kunna 
utvecklas. För att möjliggöra detta föreslår 
utredningen följande: 

6.5.1 Tillgängligheten till Sibirien 

För att ta sig till den södra delen av Kro-
noskogen och naturreservatet i Ängelholms 
Strandskog kan man använda Sibirienvägen 
för att nå parkeringen vid Sibirienstranden. 

Eftersom det är tillåtet att rida med häst på Sibirienstranden så är platsen ett 
mycket populärt besöksmål för ryttare som ofta kommer med dragbil och häst-
transport. Vägen är däremot smal och i behov av underhåll, och parkeringen är 
emellanåt hårt belastad och svår att använda. En trafikutredning bör göras för att 
se hur Sibirienvägen kan förbättras och om parkeringen kan utökas och disponeras 
mer effektivt. 
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6.5.2 Utveckling av sportskyttet 

De två skytteföreningarna har haft sin verksamhet i Kronoskogen under lång tid. 
Denna typ av verksamhet är svår att hitta lämplig placering för och denna utred-
ning föreslår att skytteföreningarna också fortsatt ska ges möjlighet att finnas och 
verka på samma plats i Kronoskogen. Föreningarna har uttryckt en önskan om att 
kunna få längre arrendeavtal, vilket skulle ge möjlighet till stöd från allmänna arvs-
fonden och riksidrottsförbundet. Kommunen bör gå denna önskan tillmötes. 

Föreningarna har också 
önskemål om att arrendera 
större yta än idag, något 
som skulle möjliggöra an-
läggandet av en hagelskyt-
tebana. Detta skulle ge ut-
vecklingsmöjligheter för 
föreningarna, bland annat 
genom tillskottet av ytterli-
gare en disciplin men 
också kapacitet att genom-
föra skytteprov vid jägar-
utbildningar.  

Placeringen av föreningarnas anläggningar gör att det finns en yta mellan skytteba-
norna som skulle kunna fungera för detta ändamål. Utredningen är positiv till detta 
och föreslår att frågan ska utredas vidare, med målsättningen att föreningarna ska 
kunna erbjudas ett arrende av marken för anläggning av en hagelskyttebana. 

6.5.3 Belysning och offentliga toaletter 

För  att skapa trygghet för både föreningar och andra besökare föreslås att belys-
ning och elljusspår ses över och om möjligt utökas. Även öppettider för de offent-
liga toaletter som finns i området bör ses över, då många av dem stängs under vin-
terhalvåret. 

ven 
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6.6 Frågan om slingor för mountainbike i Kronoskogen 
Mountainbike är en populär och växande sport, och kommunen har fått önskemål 
om leder för mountainbike i Kronoskogen. Länsstyrelsen i Skåne har beviljat pro-
jektstöd för ändamålen, men utredningen har lagts på is efter att omfattningen av 
slingorna blev känd för kommunstyrelsen. I dialogen med föreningar har detta 
kommit upp och mountainbike har nämnts som en aktivitet som är tyvärr svårare 
att kombinera med andra. Omfattningen av de förslagna mountainbikeslingorna i 
Kronoskogen inriktar på stora delar av den inriktning som utredningen istället vill 
lyfta fram för Kronoskogen, där fokus istället ligger på biologiska värden och för 
att öka tillgången till naturupplevelser för medborgarna. 

Utredningen är negativ till att slingor för mountainbike ska anläggas i Kronosko-
gen. Denna aktivitet skulle vara mer passande för Nybroskogen istället, där fokus 
snarare ligger på aktiviteter och sport, även om det är osäkert om det finns tillräck-
lig med lämplig yta. Däremot finns det andra områden i kommunen som skulle 
kunna lämpa sig för mountainbike och utredningen föreslår därför att en placering 
istället söks i skogsområdena på Hallandsåsen eller möjligen vid Västersjön eller 
Rössjön, som är andra populära naturdestinationer i kommunen. 

6.7 Frågan om exploatering 
Det är i huvudsak två områden som har identifierats som intressanta för exploate-
ringsändamål, båda i angränsning till befintlig bebyggelse eller infrastruktur. Områ-
det i Kronoskogen är från Råbocka Camping längs med Råbockavägen till Bansko-
levägen, och området i Nybroskogen gränsar till villakvarteren vid Paletten.  

Att gå vidare med en utredning om ex-
ploatering för med sig komplicerade 
planförutsättningar med tanke på gäl-
lande riksintressen, behov av naturinven-
teringar, översvämningsrisker, avstånd till 
såväl järnväg som reningsverk samt inte 
minst kommunens egen översiktsplan. 

Det saknas politiskt stöd för att tillåta ex-
ploatering i Kronoskogen och Nybrosko-
gen. Utredningen föreslår därför inga yt-
terligare steg i denna riktning. 
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7 Sammanställning av uppdragsförslag 
• Målsättningen är att bedriva ett naturvårdande skogsbruk som ska bevara och 

höja skogens biologiska och sociala värden. På vilket sätt kan detta uppnås? 
• Tillgängliggöra skogarna genom att spånga upp vissa fuktiga/blöta områden. 
• Utreda inrättande av ett naturreservat med inriktning friluftsliv i delar av Kro-

noskogen 
• Utveckla idéen med Grön entré. Var ska de anläggas, vad ska de innehålla? 

T.ex. P-plats för x antal bilar. Infotavla. Leder startar i anslutning. Bord och 
bänkar. Sophantering mm.  

• Skyltprogram. Tillgängliggöra skogen genom att markera och skylta upp leder 
mm.  

• Utreda Naturrum i Järnvägens Museum. Samnyttja lokaler och faciliteter.  
• Bilda ett kulturreservat på Rönneholm.  
• Befintliga avtal inom området för Kronoskogen och Nybroskogen.  
• Utreda möjligheten att ansluta Skåneleden söderut.  
• Rastplatser generellt i Kronoskogen och Nybroskogen. Bord och bänkar, toa-

letter mm 
• Trafikutredning väg från Kulltorp till Sibirien. Bättre väg, mötesplatser, parke-

ring. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-05-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 126 Dnr. SBN 2019/181,  KS 2019/191

Motion ang. tillgängligheten i Kronoskogen

Ärendebeskrivning
Britt-Marie Hansson m fl har den 25 mars 2019 inkommit med en motion och föreslår att 
Blocklinjen och Lasarettslinjen anpassas så det blir möjligt för alla att kunna
använda området för friluftsliv, rekreation mm. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 § 48 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande till kommunstyrelsen senast den 8 juli 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 2020-04-27
Bilaga 1. Delegeringsbeslut daterat 2019-07-08
Bilaga 2. Sammanträdesprotokoll KF § 48
Bilaga 3. Motion från Britt-Marie Hansson m.fl. (S) angående tillgängligheten i 
Kronoskogen

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) yrkar att föreslå att bifalla motionen och avslå 
föreliggande förslag. 

Tomas Fjellner (M) yrkar att bifalla föreliggande förslag och föreslå att avslå motionen.

Propositioner och omröstning
Ordföranden (M) frågar samhällsbyggnadsnämnden om man bifaller att avslå motionen. 
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller att avslå motionen.

Omröstning begärs.
Ordförande anger att ja-röst är för att avslå motionen, nej-röst är för att bifalla motionen. 
Med röstsiffrorna 9-ja och 3-nej beslutar samhällsbyggnadsnämnden att avslå motionen. 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
föreslå



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-05-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att avslå motionen.

Reservation
Magnus Jonsson (S),  BrittMarie Hansson (S) och Gert Nilsson (S) reserverar sig med 
följande motivering:

Undertecknade anser att alla ska ha tillgänglighet till skogen!
Att vänta på vad Kommunstyrelsen ska besluta om hur skogen ska utvecklas är inget skäl 
till att avvakta med att göra både Lasarettslinjen och Blocklinjen framkomliga för alla – 
även de som använder rullstol eller rullator. 
I dag förhindras detta genom den grova singel som finns på stora delar av dessa g/c vägar. 
Detta är inte så svårt att åtgärda!

Beslutet ska expedieras till
Britt-Marie Hansson
SHU
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Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2019-03-25 

Angående tillgängligheten i Kronoskogen 

Kronoskogen, som numera ägs av kommunen, är ett av Ängelholms kommuns 

främsta rekreationsområde. Eftersom skogen ligger mycket nära centrum kan 

många invånare nå den på ett enkelt sätt men tyvärr är inte skogen tillgänglig för 

alla! De större stigarna Blocklinjen och Lasarettslinjen är inte framkomliga för dem 

som använder rullator, rullstol eller permobiL 

Vi Socialdemokrater yrkar därför: 

att Blocklinjen och Lasarettslinjen anpassas så det blir möjligt för alla att kunna 

använda området för friluftsliv, rekreation mm. 

Ängelholm den 25 mars 2019 

För den socialdemokratiska kf-gruppen 

~)#~+~~. 
~rlttM~a'"'rie Hansson med flera 

/V~~ 
;-- ~ \+~ 
J~'~ M/<--- I~M-~ 

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

angelhQim socialdemokraterna.se www.socialdemokraternaan elholm.s~ 
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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.  
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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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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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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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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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Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/55
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-02-11

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justeringspersons signatur 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:



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justeringspersons signatur 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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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Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-02-09

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 bor-
de komma åt, till exempel att filtret misstar sexualinformation för pornografi. 
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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 kring-
gå. Flertalet elever och annan personal i Ängelholm kommun har privata mobiltele-
foner som Ängelholm inte hanterar. Med en sådan kan ofiltrerat Internet enkelt 
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



Rutiner för drift och övervakning av kommunens datomät, 
datorsystem och IT -baserade tjänster 

Den centrala IT -avdelningen och utbildningsförvaltningens IT -enhet kan 
utan förvarning övervaka kommunens datorsystem, datomät och IT
baserade ~änster för att kunna sköta den dagliga driften och för att kunna 
utföra felsökning. Även vid misstanke om missbruk av !T-resurserna, 
kommer utrustningen att användas för att kardägga berörd anställds eller 
förtroendevalds användning av dator och nätverk. 

Berörd förvaltningschef i samråd med personalchef fattar beslut om sådan 
kardäggning och eventuella åtgärder till följd av kardäggningen. För detta 
syfte registreras all trafik och uppgifteroa lagras med automatik normalt i tre 
månader. 

Påföljder 
Om det framkommer att överträdelser av dessa användarrikdinjer ägt rum, 
kommer arbetsgivaren i första hand försöka åstadkomma rättelse genom 
påpekanden. Vid allvarligare överträdelser kan disciplinära åtgärder komma 
att övervägas. Vid misstanke om lagbrott kommer polisanmälan att ske. 

Upphörande av behörighet 
När du inte längre har något anställningsförhållande eller annat uppdrag för 
Ängelholm kommun, upphör din behörighet och användaridentitet att gälla. 
Samma sak gäller om du inte använder din användaridentitet eller behörig
het under tre månader. IT -avdelningen har då rätt att avsluta dina IT
konton om inte särskild överenskommelse mellan dig och Ängelholms 
kommun säger annat. 

0909 

ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

IT 
Användarriktlinjer 



Datorer och system är ovärderliga verktyg i vårt arbete. De är till för att 
gagna effektivitet, kvalitet, service, lärande och utveckling. Grundregeln för 
anställda och förtroendevalda i Angelholms kommun är att allt vi gör inom 
tjänsten samt uppdraget, är öppet för insyn och granskning. Det är därför 
viktigt att vi har en god etik och hög moral även när det gäller användning 
av datorer. 

För behörighet till kommunens datorutrustning och nätverk krävs att du 
läser igenom följande regler och att du med din namnteckning kvitterar att 
du tagit del av informationen. 

Säkerhet 
F ör behörig användare krävs att: 

• du håller de lösenord som är kopplade till din användaridentitet 
hemliga och inte förvarar dem i klartext vid arbetsplatsen. 

• du inte lämnar datorn utan tillsyn om den är inloggad på nätet. 
• du vid nedladdning av filer från Internet endast hämtar in sådant 

som är relevant för arbetet. 
• du är medveten om att användning av e-post sker inom ramen 

för myndighetens verksamhet och att du därför iakttar god 
offentlighetssed. Tänk på att du alltid företräder Angelholms 
kommun. 

• du sparar dokument på kommunens server (t ex din egen hem
katalog). 

• du vid misstanke om virus, omedelbart kontaktar IT -avdelningen. 

Etiskt förhållningssätt 
Det är absolut förbjudet att använda Angelholms 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.* 

• göra eller sprida disktiminerande uttalande eller utpeka någons 
hudfärg, emiska tillhörighet, kön, religion, funktionshinder, 
sexuella läggning eller könsöverskridande identitet. 

• köpa eller uppmuntra till köp av sexuella tjänster. 
• göra eller sprida uttalande som kan uppfattas som stötande be

träffande vare sig levande eller avlidna personer. 
• använda kommunens kommunikationsmedel så att kommunen 

eller annan drabbas av skada, kostnader eller dåligt rykte. 
• använda andras texter, bilder, musik, filmer, program etc i sttid 

mot upphovsrätten. 
• sprida reklam för egen eller annans vinning. 

* I det fall arbetet tillfålligt kräver undantag från första punkten, 

exempelvis i pedagogiskt syfte, krävs ett godkännande av närmaste chef. 

Privat nyttjande av dator och nätverk 
Det är tillåtet att använda datorerna för privat bruk på sin fritid under 
förutsättning att: 

• säkerhetsreglerna och de etiska reglerna nedan följs. 
• ingen användning sker som innebär en extra kostnad för 

kommunen. 



 

   
 

   
1 (5) 

    

    

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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 



ÄNGELHOLMs KOMMU1 ,; 
KOMMUNSTYRELSEN 

2020 -01- z o 

Dnr .... ....................... .. .. . 

o a 

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-01-27 

Alla barn har rätt till en porrfri barndom. 

Ungdomars och barns användande av internetoch 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. l 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 Ängelholms 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 förslår kommunfullmäktige att besluta: 

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

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 



Att: Ängelholms kommun Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala 
enheter, kommunens öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där 
kommunen är huvudman. 

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. En porrfri 
policy där allmänna platser i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett mycket 
starkt normbildande signalvärde. 

För den sociald mokratiska gruppen. 

~~ 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 
a n gel hol m @socialdemokraterna .se, www .socia ldemokraternaa n gel hol m .se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 61 Dnr. KS 2022/167

Extra anslag för feriejobb 2022

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenheten inom Lärande och familj har 1,1 mnkr budgeterat för 
feriejobb år 2022. Till sommaren 2022 förväntas ca 150 feriejobbsplatser kunna 
erbjudas, fördelat inom kommunens verksamheter samt i AB Ängelholmshems och 
AB Ängelholmslokalers verksamheter.

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat den 9 mars 2022

Yrkande
Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Christina Hanstål (M), Linda Persson (KD), 
Charlotte Engblom Carlsson (L), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Patrik Olsson (SD), 
BrittMarie Hansson (S) och Daniel Coloka (S) yrkar bifall till föreliggande 
ordförandeförslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anslå 500 tkr till Lärande och familj, arbetsmarknadsenheten, för en utökning av 
antalet platser för feriejobb sommaren 2022,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 
motsvarande belopp.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att uppdra åt kommundirektören att omvärldsbevaka och utreda förutsättningar, 
inklusive kostnader, för feriejobb i samarbete med näringsliv och föreningar, samt

att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 14 
september 2022.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Lärande och familj, arbetsmarknadsenheten
• Ekonomi och Kvalitet



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förtroendevald
Robin Holmberg
468071
Robin.Holmberg@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2022/167
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2022-03-09

Extra anslag för feriejobb 2022

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenheten inom Lärande och familj har 1,1 mnkr budgeterat för feri-
ejobb år 2022. Till sommaren 2022 förväntas ca 150 feriejobbsplatser kunna erbju-
das, fördelat inom kommunens verksamheter samt i AB Ängelholmshems och AB 
Ängelholmslokalers verksamheter.

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 9 mars 2022

Utredning
För att ge möjlighet för fler ungdomar att få en feriejobbsplats föreslås att anslaget 
höjs med 500 tkr. En höjning av anslaget med 500 tkr innebär att ytterligare ca 80 
platser kan erbjudas.

Uppdrag att feriejobb i samarbete med näringsliv och föreningar
Tidigare har det varit vanligt för kommuner att erbjuda feriejobb i näringslivet, 
men sedan 2016 då SKL (nuvarande SKR) förtydligade att detta förfarande stred 
mot kommunallagen har detta i stora delar upphört. Samtidigt finns det exempel 
från Sollentuna kommun där föreningar och företag kan ansöka hos kommunen 
om ersättning för halva lönekostnaden vid anställning av feriearbetare. 

Helsingborgs stad och Faluns kommun är exempel på kommuner som har uppar-
betade samarbeten med föreningar som tar emot feriejobbare, och där kommunen 
kontrollerar arbetsmiljö och betalar ut lön, men där föreningarna har arbetsmiljö-
ansvaret.

Arbetsmarknadsenheten föreslås få i uppdrag att göra en omvärldsbevakning i frå-
gan och utreda förutsättningar inklusive kostnader för att införa en hantering av 
detta slag i Ängelholms kommun. Utredningen föreslås redovisas till kommunsty-
relsen inför budgetberedningen i september 2022.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att anslå 500 tkr till Lärande och familj, arbetsmarknadsenheten, för en utökning 
av antalet platser för feriejobb sommaren 2022,

Att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med mot-
svarande belopp.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Att uppdra åt kommundirektören att omvärldsbevaka och utreda förutsättningar, 
inklusive kostnader, för feriejobb i samarbete med näringsliv och föreningar, samt

Att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 14 sep-
tember 2022.

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet expedieras till:
• Lärande och familj, arbetsmarknadsenheten
• Ekonomi och Kvalitet
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Kommunfullmäktige
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 Dnr. KS 2022/110

Entledigande av Sofia Gunnarsson (S) från uppdraget 
som ledamot i Familje- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Sofia Gunnarsson (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Sofia Gunnarsson (S), inkommen den 18 februari 2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Sofia Gunnarsson (S) från uppdraget som ledamot i Familje- och 
utbildningsnämnden, samt 

att lämna uppdraget som ledamot i Familje- och utbildningsnämnden vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Sofia Gunnarsson
• Familje- och utbildningsnämnden
• Nämndsekreterare/FMS



Entledigande 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2022 -03- 1 4 

Dnr ..... ~.~?..~ / J 7 3 
,. ,. ~., •"" " ~"' a •,.,. ·• '" 

Härmed avsäger jag, Dorthe Sjöholm med 

personnummer . mig min plats som ersättare i Familje-och utbildningsnämnden för 

Sverigedemokraterna i Ängelholm. 

2022-03-13 
Datum 

Signatur 

Dorthe Sjöholm 
Namnförtydligande 

Össjö 
Ort 



Ängelholms 
kommun 

Avsägelse av uppdrag -förtroendevald 

Ärendenummer 

Inskickat 

Dina uppgifter 

Personuppgifter 

Personnummer 

Förnamn 

Efternamn 

Kontaktuppgifter 

E-post 

Telefon 

Förtroendevalds uppdrag 

Parti som representeras 

Parti 

Vilka uppdrag vill du avsäga dig? 

Denna avsägelse gäller 

Avsägelse fr. o. m 

signeringsinformation 

Ankomsttid: 

Signerat av: 
Signerats med personnummer: 

Utgivare: 

Signatur verifierad: 

220306-EN-AVSU PPD-G028 

2022-03-06 21 :38 

Elsa Barbro 

B rithen 

Engelholmspartiet 

Alla mina uppdrag 

2022-03-06 

2022-03-06 21 :38 

Elsa Barbro Brithem 

ELSA BRITHEN 

2022-03-06 21:38 

Posradres.\ Östra viigen 2 262 XO A . .ngelholm 
Fpm·t mli,ra cn~cl hnlnv-.e 1-Vi!hh ""'' .cngdholm -..c 

Sida l av l 



Entledigande 

Härmed avsäger jag, ./J 6 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2022 -02- z 8 

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

med 

personnummer-------_____ mig min plats ... llllll!ll ___ för 

Sverigedemokraterna i 

Namnförtydligande 

L A'nje/l-I,.,L~~lök tL/ e.r 
5 o""'- ex-s i. {t~ y--e._ 



Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2022 -03- o 3 

Dnr .... ~~?.:.{~ ....... .,. 
Avgången ersättare i kommunfullmäktige 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Sverigedemokraterna 
Avgången ersättare: Rickard Larsson 

Någon ny ersättare kunde inte utses. 

BESLUT 
2022-03-01 

Dnr: 201-5725-22 

1/1 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

Ängelholm 

Ledamot 

Patrik Ohlsson 
Niklas Andersson 
AlexanderJohnsson 
Rose-Marie Broman 
Anders lngvarsson 
Karin J ansson 
Mats Sahlin 
Bengt Bengtsson 
Pontus Myrenberg 

Ersättare 

l. Bo Salomonsson 
2. Sven-Erik Paulsson 
3. Marie Svensson-Strandberg 
4. Hanna Larsson 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V al prövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 



Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2022 -03- o 3 

2o Q~ / 7-;;... 
Dnr ........ ..... ... .......... ... .. . 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

BESLUT 
2022-03-01 

Dnr: 201-5600-22 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
l mars 2022 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: EngelholmsPartiet 
Ny ersättare: Elsa Babs B rithen 
Avgången ersättare: Tim Brithen 

1/1 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Magnus Jonsson 
Jan Anders Brundin 
Inger Rengstedt 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. J an R Allerstam 
2. Elsa Babs Brithen * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-03-07

Vänortskommittén

Plats och tid:   Röd, 2022-03-07, kl. 15:00-16.45

Beslutande: Elisabeth Kullenberg (M)
Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S)
Charlotte Engblom-Carlsson (L)

Övriga närvarande: Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Elle Olsson, evenemangssamordnare, §§ 6-8
Elke Kappen, § 9, digitalt från Kamen via Teams
Ingelore Peppmeier, § 9, digitalt från Kamen via Teams
Katja Herbold, § 9, digitalt från Kamen via Teams
Katharina Bruggemann, § 9, digitalt från Kamen via Teams

Paragrafer: 6-10

Protokollet är digitalt justerat av:

Elisabeth Kullenberg (M), Ordförande

Charlotte Engblom-Carlsson (L), Justeringsperson

Daniel Sjölin, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-11

Datum för anslags nedtagande: 2022-04-02

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-03-07

Vänortskommittén

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

6 Val av justeringsperson och dag för justering

7 Godkännande av dagordningen

8 Planering för vänortsbesöket i maj

9 Diskussion med Kamen gällande att söka EU-medel till jubileumsträff 
2023

10 Datum för nästa sammanträde



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2022-03-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 6

Val av justeringsperson och dag för justering

Charlotte-Engblom Carlsson (L) föreslås som justeringsperson och att dag för 
justering blir 2022-03-11.

Beslut
Vänortskommittén beslutar 

att utse Charlotte Engblom Carlsson (L) till justeringsperson och 

att dag för justering blir 2022-03-11.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2022-03-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 7

Godkännande av dagordningen

Inga ändringar av dagordningen föreslås.

Beslut
Vänortskommittén beslutar

att godkänna dagordningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2022-03-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 8

Planering för vänortsbesöket i maj

Vänortskommittén går genom budget och planeringen för vänortsbesöket. Bland 
att annat diskuteras goodie-bags och eventuellt uppträde från kulturskolan för 
vänortsgästerna på Hus57.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2022-03-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 9

Diskussion med Kamen gällande att söka EU-medel till 
jubileumsträff 2023

Vänortskommittén träffar Kamen digitalt via Teams och diskuterar en 
jubileumsträff i maj 2023, där det bland annat skall firas att Kamen och Ängelholm 
firar 45 år som vänorter. Till detta kommer Kamen att söka EU-medel och 
Ängelholm kommer att vara medsökande i detta.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vänortskommittén
2022-03-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VNK § 10

Datum för nästa sammanträde

Nästa sammanträde föreslås vara 8/4 kl 10

Beslut
Vänortskommittén beslutar

att nästa sammanträde blir 8/4 kl 10
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Working meeting on 7.3.2022 
 
digital 
 
present:  
 
from Kamen: Elke Kappen, Ingelore Peppmeier, Katja Herbold 
 
Translation: Katharina Brüggemann 
 
from Ängelholm: Elisabeth Kullenberg, Liss Böcker, Charlotte Engblom-Carlsson, 
Lars Nyander, Daniel Sjölin 
 
 
Item 1 Introduction of those present 
 
Elke Kappen - Mayor of the City of Kamen 
 
Ingelore Peppmeier - Head of Department for Economic Development, Town Twinning, Europe 
 
Katja Herbold - Administration Town Twinning, Europe 
 
 
Elisabeth Kullenberg - Chairwoman of the Twinning Committee 
Liss Böcker, Charlotte Engblom-Carlsson, Lars Nyander Members of the Twinning Committee 
Daniel Sjölin - Administration staff, Secretary of the Committee 
 
 
Item 2 Cancellation of the invitation to Ängelholm from 5 - 8 May 2022 
 
Due to unpostponable appointments in Kamen it is not possible to travel to Kamen on this date. 
In North Rhine-Westphalia there are state elections on 15 May. 
 
 
Item 3 45th anniversary of the twinning of Ängelholm and Kamen 
18 - 21 May 2023 in Kamen 
Application for funding for the EU programme Citizens, Equality Rights and Values 
(CERV) 
 
The city of Kamen, together with the cities of Ängelholm and Montreuil-Juigné as project 
partners, will submit an application for funding for the partnership anniversary in 2023. 
The date is 18 - 21.5.2023. 
 
If the funding is approved, Elisabeth Kullenberg will sign the confirmation letter for participation 
in the project and send it back to Brussels. This will be emailed to Ängelholm from the EU in 
Brussels. The correspondence is done online via the Funding and Tenders Portal of the funding 
programme. Katja Herbold is always available to answer questions. 
If the funding is approved, the town of Ängelholm will receive a sum of around 
6,000 as a grant e.g. for the transport costs by bus to Kamen. 
 
10 official mandate holders from Ängelholm are invited to Kamen. The costs for their 
accommodation and meals are covered by the town of Kamen.  
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Since 2018, when Elke Kappen became mayor of the town of Kamen, the town of Kamen has 
been transferring the city of Kamen has been making a donation to a social project instead of 
official gifts during visits to the twin cities. This approach is viewed and perceived very positively 
by the citizens. There is also often the opportunity to make direct contact with the recipients of 
the donations, e.g. to meet them on site.   
The city of Kamen proposes to do the same for the anniversary in 2023. The present members 
of the partnership committee of Ängelholm agree to this proposal. 
 
TOP 4 Miscellaneous 
 
 
P.S 
The people of Kamen congratulate Rögle BK on their victory against Frölunda HC in the Ice 
Hockey Champions League. They keep their fingers crossed for the final against Tappara 
Tampere. 
 
 
gez. 
Herbold               



Torsdag 5e maj 167 000 kr i budget

Hotellrum ‐hus57 12000

Mat på hus 57 9600

Fredag 6e maj

Hotellrum ‐hus57 12000

Bergkvara buss 1000

Vegeholms slott 2400

Fika 600

Bergkvara buss 1000

Laxen 3000 prel

Klitterhus 2400

Pyttetåget 2000

Koeniggsegg 2000 prel

Middag på Torstens 9600

Lördag 7e maj

Hotellrum ‐hus57 12000

Johan Brink 3000

Fika 1800

Rundtur biblioteket 0

Presentation av Ängelholms kommun 600 Hörsalen

Lunch på Ostbutiken 1440

Middag li amice 9600

Goodie‐bag 1000 prel

Söndag 8e maj

Totalt 87040
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
robin.holmberg@engelholm.se 

 

Svar på interpellation från Anders Ingvarsson (SD) an-
gående förskolor 

Ängelholms kommun växer och med det ökar behovet av nya förskoleplatser. Se-
dan 2019 arbetar kommunen med en strategisk lokalförsörjningsplan kopplad till 
befolkningsprognosen. Denna utgör det viktigaste underlaget i planeringen av 
bland annat nya förskolor. Under mandatperioden har nya förskolor tagits i drift 
och flera nya beslutats om i ovan nämnda lokalförsörjningsplan. Den 7 mars togs 
första spadtaget för en ny förskola med plats för 90 barn på Tegelgården i centrala 
Ängelholm. 

Den 21 mars 2022 inkom en interpellation ställd till undertecknad gällande försko-
lesituationen i Ängelholms kommun. 

Med anledning av ovanstående vill jag lämna följande svar på Anders Ing-
varssons (SD) frågor: 

1. Tänker styret snabba på bygglovsprocessen på de förskolor som 
byggs i egen regi? 

I arbetet med att skapa nya förskolor är det inte främst bygglovsprocessen som är 
det tidskrävande, utan detaljplanearbetet. En ny detaljplan kan ta mellan ett och två 
år innan den har vunnit laga kraft. Möjligheterna att påverka tiden för hur lång tid 
arbetet tar är begränsade då processen är mycket styrd (dock har kommunled-
ningen tagit andra initiativ för att korta ner tiden för detaljplaner). I arbetet ska 
bland annat samråd hållas och en granskning genomföras innan den kan antas, för 
att där efter eventuellt överklagas.   
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Idag följer alla processer för nya förskolor den beslutade tidsplanen. Tidsplanerna 
grundar sig i ovan nämnda befolkningsprognos och den av kommunfullmäktige 
fastställda lokalförsörjningsplanen.  

Situationen kompliceras dock något av den hemska brand som inträffade den 16 
mars. Effekterna för lokalförsörjningen håller nu på att utvärderas. 

2. Varför har det inte kommit igång med förskolor i Össjö? Detta var ett 
löfte från de styrande för flera år sedan. 

Arbetet med att ta fram en ny förskola i Össjö är i gång och följer tidsplanen. De-
taljplanearbetet beräknas vara klart för antagande under kvartal 3 2022. Uppföran-
det är under expediering till Ängelholmslokaler och medel för förskolan är upp-
tagna i budget 2024. 

 

Ängelholm 2022-03-25 

 
Robin Holmberg (M) 
kommunstyrelsens ordförande 

 



Interpellation angående förskolor i Ängelholms kommun 
Till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg 

össjö 220320 

Det finns ett stort intresse av att bosätta sig i vår vackra kommun, bland såväl äldre 
medborgare som barnfamiljer. Det ligger i kommunens och medborgarnas intresse 
att låta våra barn få en trygg och säker början på sina kliv in i skolvärlden. 

Atminstone från Sverigedemokraternas sida finns även ett stor intresse av att 
befolkningsökningen sprids och kommer även kommunens mindre tätorter och 
landsbygd till fördel. 

Därför undrar vi i Sverigedemokraterna följande. 

• Tänker styret snabba på bygglovsprocessen på de förskolor som byggs i egen 
regi? 

• Varför har det inte kommit igång med förskola i Össjö? Detta var ett löfte från 
de styrande för flera år sedan. 

Anders lngvarsson (SD) 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Plats och tid : 

Beslutande: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunrevisionen 

Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2022-02-23, kl. 16:30- 18:30 

Bengt Sävström, sammankallande 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
RolfEkberg 
Kurth Engwall 
Ragnar Steen 
Gunilla Hildestrand 

§ 8 Elisabeth Kullenberg, ordförande kommunfullmäktige 
§ 8 Ola Carlsson, 1 :e vice ordförande kommunfullmäktige 
§ 8 Emma Y ngvesson, 2:a vice ordförande 

Kurth Engwall Paragrafer: § 6 - 13 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Kommunrevisionen 

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: 

Sammanträdes datum: 

Datum för anslags uppsättande: 

Datum för anslags nedtagande: 

Förvaringsplats för protokollet: 

Underskrift 

Just. sign. 

Kommunrevisionen 

2022-02-23 

2022- 03..--,Z5 

2022- OG[- /9 

stadshuset i Ängelholm 

U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 6 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Kommunrevisionen 

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 7 Justering 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Kurt Engwall till att justera dagens protokoll 

§ 8 Besök av kommunfullmäktiges presidium 
Sammankallande hälsar kommunfullmäktiges presidium välkomna. 

En diskussion förs kring kommunikation och samspel mellan revisionen och 
kommunfullmäktige. 

Revisionen tackar för en givande diskussion. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 9 Svar på granskningsrapport av byggprocessen 

Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av byggprocessen, protokollfört 
2022-02-09, har inkommit till revisionen. 

Revisorerna diskuterar svaret och de förslag på åtgärder som presenteras. 

Kommunrevisionen beslutar 
att fortsätta följa utvecklingen inom detta område i syfte att säkerställa att åtgärder vidtas 
att lägga informationen till handlingarna 

l Utdrag><bcMyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 1 O Projektplaner 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Kommunrevisionen 

Förslag på projektplaner föreligger. 

Kommunrevisionen beslutar 
att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde 

§ 11 Revisionsplan 2022 

Beslut om projektplaner har bordlagts till nästkommande sammanträde. 

Kommunrevisionen beslutar 
att även bordlägga ärendet avseende revisionsplan 2022 till nästkommande sammanträde 

§ 12 KPMG:s månadsbrev 

KPMG:s månadsbrev innehållande omvärldsbevakning föreligger. 

Kommunrevisionen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 

§ 13 Övrigt 

Revisorerna rapporterade från sina respektive bevakningsområden 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 
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