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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 69 Dnr. KS 2021/3

Ombudgetering av anslag från 2020 till 2021

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 
2020 års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av 
bilagan. Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om 
ombudgetering har inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott 2021-03-24
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02
• Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från arbetsutskottet från Ola Carlsson (M), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) och 
Linda Persson (KD).

Lars Nyander (S) yrkar även på att få lov att lämna en protokollsanteckning vilket 
medges.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 8 076 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 7 191 tkr för familje- och utbildningsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 230 tkr för nämnden för omsorg och stöd,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 8 040 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 108 tkr för miljö- och tillståndsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 38 171 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 11 107 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet,

att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 130 mnkr för bland annat 
finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver 
tidigare beslutad låneram,

att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 20 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Daniel Coloka (S) lämnar 
protokollsanteckning. 

”Socialdemokraterna noterar att det i projekt 9009, Ängelholmspaketet utredning 
skjuts över resurser till 2021. Detta med motiveringen att många av de utredningar 
som ska göras för projektet måste följa tidsplanen för detaljplanen för 
Klippanvägens förlängning. Vi vill med denna protokollsanteckning visa att vi 
bevakar kostnaderna som är kopplade till prestigeprojektet Klippanvägens 
förlängning.”

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 49 Dnr. KS 2021/3

Ombudgetering av anslag från 2020 till 2021

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 
2020 års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av 
bilagan. Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om 
ombudgetering har inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02
• Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från Lars Nyander (S).

Lars Nyander (S) anhåller även om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket 
medges.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 8 076 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 7 191 tkr för familje- och utbildningsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 230 tkr för nämnden för omsorg och stöd,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 8 040 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 108 tkr för miljö- och tillståndsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 38 171 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 11 107 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet,

att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 130 mnkr för bland annat 
finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver 
tidigare beslutad låneram,

att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 20 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

Protokollsanteckning
Lars Nyander lämnar protokollsanteckning: ”Socialdemokraterna noterar att det i 
projekt 9009, Ängelholmspaketet utredning skjuts över resurser till 2021. Detta 
med motiveringen att många av de utredningar som ska göras för projektet måste 
följa tidsplanen för detaljplanen för Klippanvägens förlängning. 

Vi vill med denna protokollsanteckning visa att vi bevakar kostnaderna som är 
kopplade till prestigeprojektet Klippanvägens förlängning.”

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/3
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-02

Ombudgetering av anslag från 2020 till 2021

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 
2020 års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av bila-
gan. Samtliga framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om om-
budgetering har inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02
• Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

Utredning
De begärda ombudgeteringarna för den skattefinansierade verksamheten uppgår 
sammanlagt till 62,8 mnkr medan de uppgår till 11,1 mnkr för den avgiftsfinansie-
rade verksamheten.

Nämndernas begärda ombudgeteringar överstiger inte det totala överskottet i re-
spektive nämnds investeringsbudget. Inte heller framställningarna på projektnivå 
överstiger de medel som finns kvar i respektive projekt. Medel begärs dock flyttas 
dels mellan två projekt inom Familje- och utbildningsnämnden och dels mellan två 
projekt inom Samhällsbyggnadsnämnden. Dessa projekt framgår av bilagorna.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 8 076 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 7 191 tkr för familje- och utbildningsnämnden,
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att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 1 230 tkr för nämnden för omsorg och stöd,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 8 040 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 108 tkr för miljö- och tillståndsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 38 171 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 11 107 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksam-
het,

att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 130 mnkr för bland annat fi-
nansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidi-
gare beslutad låneram,

att under år 2021 ta upp långfristiga lån på ytterligare 20 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.
_____

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

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



Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr) Bilaga

Skattefinansierad verksamhet, specificering

Kommunstyrelsen
Kommunledning och Servicestöd Budget 2020 Utfall 2020 Återstår 2020 Ombudgeteras  Budget 2021 Ny budget 2021
90710 - IT-säkerhet centralt anslag 9 050 2 751 6 299 5 279 0 5 279
90906 - Digitalisering kommunövergr. 5 199 2 647 2 552 2 552 2 500 5 052
90911 - Nytt intranät 1 000 878 122 122 0 122
Summa Kommunledning och Servicestöd, KS 15 249 6 276 8 973 7 953

Lärande och familj Budget 2020 Utfall 2020 Återstår 2020 Ombudgeteras  Budget 2021 Ny budget 2021
95905 - Digitalisering försörjningstöd 123 0 123 123 0 123
Summa Lärande och familj, KS 123 0 123 123

Familje- och utbildningsnämnd
Budget 2020 Utfall 2020 Återstår 2020 Ombudgeteras  Budget 2021 Ny budget 2021

94103 - En dator per elev 4 489 3 539 950 950 4 200 5 150
94105 - Lärardatorer (PIM datorer) 1 500 1 237 263 263 1 500 1 763
94305 - Inventarier/utrustning grundskola 8 000 3 471 4 529 4 529 5 000 10 978 *
94904 - Inventarier/utrustning förskola 4 000 2 551 1 449 1 449 2 550 2 550 *
Summa Familje- och utbildningsnämnden 17 989 10 798 7 191 7 191
*Begärda ombudgeteringar för projekt 94305 och 94904 läggs båda på projekt 94305 för att finansiera inventarier till nya Villanskolan.

Nämnden för omsorg och stöd
Budget 2020 Utfall 2020 Återstår 2020 Ombudgeteras  Budget 2021 Ny budget 2021

95003 - Möbler 1 230 0 1 230 1 230 0 1 230
Summa Nämnden för omsorg och stöd 1 230 0 1 230 1 230

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Budget 2020 Utfall 2020 Återstår 2020 Ombudgeteras  Budget 2021 Ny budget 2021

96169 - Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps ip 2 772 52 2 720 2 720 0 2 720
96178 - BMX-bana 1 969 775 1 194 1 194 0 1 194
96182 - Inventarier fritidsgårdsverksamhet 155 138 17 17 100 117
96185 - Upprustning IP med skötselbidrag 1 251 954 297 297 500 797
96200 - Projektering / oförutsedda investeringar 760 369 391 391 400 791
96220 - Mountainbikeslinga, Kronoskogen 300 0 300 300 0 300
96224 - Friidrottsanläggning 2 000 179 1 821 1 821 0 1 821
97011 - Meröppna bibliotek 500 0 500 500 0 500
97021 - Utlåningsautomater bibliotek 800 0 800 800 0 800
Summa Nämnden för kultur, idrott och fritid 10 507 2 467 8 040 8 040

Miljö- och tillståndsnämnden
Budget 2020 Utfall 2020 Återstår 2020 Ombudgeteras  Budget 2021 Ny budget 2021

98102 - Digitalisering MTN 150 31 119 108 150 258
Summa Miljö- och tillståndsnämnden 150 31 119 108



Samhällsbyggnadsnämnd
Budget 2020 Utfall 2020 Återstår 2020 Ombudgeteras  Budget 2021 Ny budget 2021

90009 - Ängelholmspaketet utredning 1 350 658 692 692 600 1 292
90156 - Gc-bro vid Hembygdsparken 850 349 501 501 1 700 2 201
90157 - Översyn järnvägsövergångar 685 447 238 238 250 488
90164 - Arenastaden 1 400 704 696 696 0 696
90165 - Pågatågsstation Barkåkra 600 0 600 600 0 600
90166 - Sibirientunneln 775 117 658 658 1 000 1 658
91103 - Ny lokal, Intraprenad 4 000 1 372 2 628 2 628 1 000 3 628
91111 - Gata mindre ombyggnad 800 16 784 660 500 1 160
91450 - Gång- och cykelvägar 6 000 2 493 3 507 2 725 3 500 6 225
91511 - Busshållplatser 1 600 445 1 155 1 155 0 1 155
91541 - Gc-tunnel, stationen 560 0 560 560 500 1 060
91581 - Ombyggnad Havsbadsvägen 500 0 500 500 0 500
91582 - Rönnen 1 allmän plats 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
91650 - Gatubelysning upprustning 9 590 4 320 5 270 5 270 3 500 8 770
91700 - Parker upprustning 1 200 1 113 87 87 1 300 1 489 *
91720 - Komposteringsyta för hö 300 198 102 102 0 0 *
91800 - Lekplatser, anläggning och inventarier 2 100 1 984 116 116 2 500 2 616
91926 - Stortorget 1 414 284 1 130 1 130 0 1 130
91960 - Ombyggnad Villanskolan 6 500 57 6 443 6 443 0 6 443
91970 - Asfaltsplan 9 593 9 350 243 243 16 000 16 243
92001 - Strandmatta 1 000 545 455 455 0 455
92010 - Strandberedning 1 895 448 1 447 1 447 500 1 947
92015 - Översvämningsåtgärder 1 758 300 1 458 1 458 500 1 958
92016 - Upprustning offentliga toaletter 6 958 2 196 4 762 4 762 0 4 762
92540 - Storköksutrustning 1 376 830 546 546 500 1 046
92550 - Inventarier lokalvård 500 461 39 39 500 539
93630 - Errarpsvägen 772 1 771 771 600 1 371
93928 - Södra vägen 500 0 500 500 500 1 000
93930 - Garvaregatan 750 0 750 750 0 750
93934 - Villandsgatan Munka VA 100 29 71 71 1 000 1 071
96005 - Renovering, Magnarps hamn 886 18 868 868 0 868
Summa Samhällsbyggnadsnämnd 67 812 28 735 39 077 38 171
*Begärda ombudgeteringar för projekt 91700 och 91720 läggs båda på projekt 91700 för att finansiera upprustning av parker.

Avgiftsfinansierad verksamhet, specificering

Samhällsbyggnadsnämnd
VA-verksamhet Budget 2020 Utfall 2020 Återstår 2020 Ombudgeteras  Budget 2021 Ny budget 2021
91915 - Bjärevägen-Lingvägen gc-väg 3 500 2 267 1 233 400 0 400
93515 - Risk-/sårbarhetsanalys, ber.plan 2 000 608 1 392 1 392 1 000 2 392
93524 - Vattenskyddsområde/vattendom 1 224 246 978 978 0 978
93601 - Bärnstensvägen 5 863 5 313 550 550 550
93710 - VA-underhållsplan 3 000 2 865 135 135 2 000 2 135
93935 - Haradal VA 800 163 637 637 10 000 10 637
93938 - Ahlefeltsgatan m fl 10 000 8 527 1 473 100 500 600
93939 - Svedjegatan m fl VA 500 82 418 418 5 000 5 418
99101 - S1-Ängelholmsvägen 500 15 485 485 0 485
99102 - S4, Strövelstorp-SPU20 23 372 13 148 10 224 2 000 20 500 22 500
99116 - Avloppsreningsverket 21 462 17 854 3 608 3 608 2 000 5 608
99123 - SPU20 Pumpstation Vilhelmsfält 1 000 596 404 404 6 000 6 404
Summa Samhällsbyggnadsnämnd, VA 73 221 51 684 21 537 11 107

 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Christa Tomasen

Kommunstyrelsen/Servicestöd 92138 Central IT

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90710

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90710 - IT-säkerhet centralt anslag

(år, månad) (år, månad)

21 01 21

Ursprunglig Ny 

12

5 279

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 9 050 6 299 5 279 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Medel för att slutföra säkerhetshöjande åtgärder för att motverka attacker mot kommunens driftmiljö som påbörjats under 2020 
efter genomlysning av PWC av kommunens IT-säkerhet. Löpande arbete pågår och vi behöver därför flytta över dessa medel till 
2021. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Christa Tomasen

Kommunstyrelsen/Servicestöd 92134 Digitalisering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90906

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

90906 Digitalisering kommunöverg

(år, månad) (år, månad)

21 01 21

Ursprunglig Ny 

08

5 052

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 5 199 2 552 2 552 2 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Medel för att kunna genomföra kommunövergripande digitaliseringsprojekt samt slutförra pågående projekt. Projekt är pågående 
och medel behöver flyttas till 2021 för att slutföras. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Viktor Hedén

Verksamhet

92131 Kommunikation

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Servicestöd

01

122 0

Budget 
2020 2020 2021

Budget 
2021

21 08

0

Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

2090911 Nytt intranät

90911Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

1 000 122 122

Ursprunglig

Beskrivning och motivering
Medel för att kunna genomföra ett nytt kommunövergripande intranät.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Barbara Boron

95905Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

123 123 123

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

18Digitalisering försörjningsstöd 01

123 0

Budget 
2020 2020 2021

Budget 
2021

21 31

0

Verksamhet

57511  Ekonomiskt bistånd

Projektnamn Projektstart Driftstart

Kommunstyrelsen/Lärande och familj

Beskrivning och motivering
Inom verksamhetsområde Individ- och familj fanns för år 2018 upptaget 336 tkr för digitalisering av försörjningsstöd. Av dessa 
ombudgeterades 263 tkr till år 2019. Av dessa medel är återstår 123 tkr år 2020. Digitaliseringsenheten och verksamheten har arbetat 
med sikte på automatiserad handläggningsprocess men lyckades inte färdigställa denna process under 2020. Det är därför av vikt att det 
finns avsatta medel för denna process även under år 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
LarsGöran Nilsson

Verksamhet

44020 Grundskola, lärverktyg

Projektnamn Projektstart Driftstart

Familje- och utbildningsnämnden

01

950 4 200

Budget 
2020 2020 2021

Budget 
2021

0

Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

20En dator per elev

94103Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

4 489 950 5 150

Ursprunglig

Beskrivning och motivering

På grund av rådande omständigheter har beställningar och leverenser av elevdatorer inte kunnat ske enligt plan vilket 
föranleder ett behov av ombudgetering av återstående medel för år 2020.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
LarsGöran Nilsson

Familje- och utbildningsnämnden 44020 Grundskola, lärverktyg

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 94105

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Lärardatorer (PIM datorer)

(år, månad) (år, månad)

20 01

Ursprunglig Ny 

1 763

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 1 500 263 263 1 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

På grund av rådande omständigheter har beställningar och leverenser av lärardatorer inte kunnat ske enligt plan vilket 
föranleder ett behov av ombudgetering av återstående medel från år 2020.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
LarsGöran Nilsson

Familje- och utbildningsnämnden 44070 Grundskola, lokaler

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 94305

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Inventarier/utrustning grundskola

(år, månad) (år, månad)

20 01

Ursprunglig Ny 

9 529

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 8 000 4 529 4 529 5 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

Av upptagna investeringsmedel för grundskolor år 2020 avser 6,0 mnkr inventarier till nya Villanskolan. P.g.a av förseningar 
blir skolan färdigställd först under år 2021.  Mot bakgrund av detta begärs en ombudgetering av återstående medel inom 
projekt inventarier/utrustning grundskola till år 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
LarsGöran Nilsson

Familje- och utbildningsnämnden 40770 Förskola, lokaler

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 94904

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Inventarier/utrustning förskola

(år, månad) (år, månad)

20 01

Ursprunglig Ny 

3 999

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 4 000 1 449 1 449 2 550

Inkomst 0

Beskrivning och motivering 

För att klara finansiering av inventarieanskaffning till nya Villanskolan som färdigställs under år 2021 begärs en 
ombudgetering av återstående medel inom investeringsprojektet för förskolor. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Andreas Bollvik

95003Projektnummer:Ombudgetering pågående investeringsprojekt

Utgift

Belopp i tkr

Nämnd/huvuduppdrag

Inkomst

1 230 1 230 1 230

Ursprunglig Ny 
totalbudgetÅterstår 

(år, månad)(år, månad)

21Möbler

1 230 0

Budget 
2020 2020 2021

Budget 
2021

21

0

Verksamhet

51058 Lokaler egna utförare

Projektnamn Projektstart Driftstart

NOS/Hälsa

Nya boenden kommer att öppnas under 2021 och är i behov av möblering, bland annat på Saftstationen.
Finns även behov av utbyte inom redan befintliga boenden.

Ej förbrukade medel för 2020 önskas föras över.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

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

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96169

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps ip

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

2 720

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 2 772 2 720 2 720 0

Inkomst 0

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



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

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

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96178

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

BMX-bana

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

1 194

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 1 969 1 194 1 194 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Projektet är påbörjat, bottenplatta, väggstommar mm är på plats och resternade kommer att färdigställas under våren 2021 då 
slutfakturering sker.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Lars Persson

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3501 Fritidsverksamhet ungdomar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96182

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Inventarier fritidsgårdsverksamhet

(år, månad) (år, månad)

2021 01 2021 01

Ursprunglig Ny 

117

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 155 17 17 100

Inkomst 0

Verksamheten är i behov av upprustning av inventarier i verksamheten och allt vi planerade hanns inte med 2020. Vi vill därför 
flytta över resterande belopp till 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

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

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96185

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Upprustning IP med skötselbidrag

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

797

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 1 251 297 297 500

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Stort behov av att fortsätta upprustning på kommunens idrottsplatser, framförallt omklädnadsrummen. Efter utförd inventering 
2018 följs nu en åtgärdsplan upprättad tillsammans med MVB. Upprustning av Össjö IP är klar och fakturerad. Pågående 
upprustning sker på Strövelstorps IP och kommer att färdigställas under tidig vår 2021. Nästa IP som står i tur för upprustning är 
Munka Ljungby IP.

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



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

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

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96200

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Projektering / oförutsedda investeringar

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

791

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 760 391 391 400

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

Projekt 96224 Friidrottsanläggning kommer att gå över budget och ca 391 tkr behöver täcka underskottet.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

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

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96220

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Mountainbikeslinga, Kronoskogen

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

300

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 300 300 300 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering

Pengarna behövs för byggnation av 400 m tillgänglighetsanpassad spång utmed Skåneleden i Kronoskogen. Material till spången är 
inköpt. Den tillgänglighetsanpassade spången kommer att ge målgruppen funktionsnedsatta, rörelsehindrade mfl möjlighet att ta del 
av den vackra kronoskogen.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Peter Björkqvist

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

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 96224

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Friidrottsanläggning

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

1 821

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 2 000 1 821 1 821 0

Inkomst 0

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



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Martin Memet Könick

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97011

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Meröppna bibliotek

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 500 500 500 0

Inkomst 0

Pga Corona-viruset och andra omständigheter med entreprenörer så kunde inte arbetet slutföras 2020. Kostnadsförslag för att göra
två till närbibliotek meröppna högre än väntat och överstiger budget därför är planen att budgeten används till att göra ett 
närbibliotek, Södra utmarken, meröppet. Arbetet är igång. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2020

Uppgiftslämnare:
Martin Memet Könick

Nämnden för kultur, idrott och fritid / SHU 3200 Bibliotek

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 97021

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Utlåningsautomater bibliotek

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

800

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 800 800 800 0

Inkomst 0

Utlåningsautomater är beställda och på gång, men hann inte levereras under 2020.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Rune Liljenberg

150 119 108 150

Inkomst 0

258

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Digitalisering MTN

(år, månad) (år, månad)

Miljö- och tillståndsnämnden 2610 Miljö- och hälsoskydd

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 98102

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Medel bör flyttas över till 2021 då det pågående projektet med digitalisering av MTN:s processer kommer innebära kostnader för 
framtagande av nya e-tjänster (komplettering av MinutMiljö), för utveckling och implementering av digital tillsyn (tillsynsmodulen 
till ecos2) samt för investering i elektronisk arkivering.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Henrik Bertheden

1 350 692 692 600

Inkomst 0

1 292

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Ängelholmspaketet utredning

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 2491 Gata

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90009

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet innefattar dels kostnad för personalresurser som arbetar inom paketet, ex. projektsamordnare, samt kostnader för 
utredningar som görs. 

Många av de utredningar som ska göras inom ramen för Ängelholmspaketet har fått skjutas framåt för att följa tidplanen för 
detaljplanen för Klippanvägens förlängning. Medborgardialogen för stadsparken kom inte igång under 2020 delvis pga pandemin.

De medel som inte arbetades upp under 2020 behövs därmed under 2021. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Johan Reinholdz

850 501 501 1 700

Inkomst 0

2 201

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Gc-bro vid Hembygdsparken

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 2494 Broar och andra konstruktioner

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90156

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Arbetet med upphandling och projektering startar under 2021 istället för 2020 som det var planerat tidigare. Ombudgetering 
behövs därför för att täcka kommande kostnader.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Helena Persson

685 238 238 250

Inkomst 0

488

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Översyn järnvägsövergångar

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24906 Gata grund

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90157

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motiveringar
Projektet avser kommunens åtaganden mot Trafikverket i den pågående utbyggnaden av dubbelspår Ängelholm -
Maria. Detta projekt kommer pågå till 2024, och intensifieras under 2021 då entreprenör är på plats. Pengarna behövs 
därför även 2021. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Helena Persson

1 400 696 696 0

Inkomst 0

696

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Arenastaden

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90164

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Detaljprojekteringen av dagvattenhanteringen är påbörjad och beräknas vara klar under våren 2021. Därför behövs 
ombudgeteringen.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Björn Adlerberth

600 600 600 0

Inkomst 0

600

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Pågatågsstation Barkåkra

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90165

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

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



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Henrik Bertheden

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 90166

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Sibirientunneln

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

1 658

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 775 658 658 1 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Projektering för ombyggnad av tunneln pågår i Trafikverkets regi. Debitering från Trafikverket har emellertid inte skett 
under 2020 i förväntad omfattning. Medel behöver överföras till 2021. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Annika Enberg

Samhällsbyggnadsnämnden 92339 Förråd, Intraprenad

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91103

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Ny lokal, Intraprenad

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

3 628

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 4 000 2 628 2 628 1 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Under hösten 2020 fick Intraprenad bygglov på ett skärmtak på Importgatan 3. Upphandlad entreprenör kontaktades och det 
visar sig att skärmtaket kan tidigast levereras v 25-26 2021. Markarbete ska också göras på Importgatan. För att inte behöver 
gräva upp flera gångar har markarbetet avvaktat färdigställandet av intalation av laddstolpar och byggnation av skärmtaket. 
Arbetet kommer att fördigställas hösten 2021 när skärmtaket har levererats.



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Björn Adlerberth

800 784 660 500

Inkomst 0

1 160

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Gata mindre ombyggnad

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 91111

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

2021 finns det 500 tkr på projekt 91111 varav 450 tkr av dessa ska gå till det eventuella anläggandet av 
parkering och ställplatser vid Sven Jons udde.  
Huvuduppdrag Samhälle har skrivit fram ett ärende till Samhällsbyggnadsnämnden/ SBNAU avseende ändrat 
antal parkeringsautomater inkl inköp av nya automater. Förutsatt att SBN AU beslutar att godkänna förslaget 
från huvuduppdrag samhälle så kommer 710 tkr att användas till inköp och anläggande av nya automater 
samt borttagande av bef automater.

Med anledning av detta behöver överflyttning ske med 660 tkr.



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Björn Adlerberth

Samhällsbyggnadsnämnden 24920 Gc-väg allmänt

Projektnamn

Belopp i tkr Budget Återstår Budget 

Projektstart Driftstart

Gång- och cykelvägar

(år, månad) (år, månad)

- -

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 91450

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

- -

Ursprunglig Ny 

6 225

totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 6 000 3 507 2 725 3 500

Inkomst 0

Objekt 5618 Margretetorp - Fogdarp
Förseningar i projektet har medfört att gc-vägen, som var planerad att anläggas 2020, först kommer anläggas 
under första halvåret 2021. Kostnaderna för anläggandet beräknas vara 10 mnkr, varav kommunen ska 
bekosta 50 %, dvs 5 mnkr.
Objekt 5428 Pomona - Östra Kvarn
Fortsatt arbete med framtagande av vägplan under hela 2021. Kostnaderna är beräknade till 1450 tkr, varav 
kommunen ska bekosta 50 %, dvs 725 tkr.
Objekt Hjärnarp - Munka Ljungby
Medfinansieringsavtal ska godkännas av SBN innan vägplan kan påbörjas. Kostnaderna under 2021 är 
uppskattade till 200 000 tkr för kommunen.
Objekt 5149 Mindre åtgärder
300 tkr för mindre cykelåtgärder på kommunala vägnätet. T ex passager, mindre åtgärder på cykelvägar



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Josefine Karlsson i samråd med Björn Adlerberth

1 600 1 155 1 155 0

Inkomst 0

1 155

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Busshållplatser

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 91511

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Objekt 5149 
En mindre ombyggnad inkl väderskydd vid hpl Skälderviken Errarp skola.

Objekt 5458
Ombyggnad av hållplatser vid Barkåkra station blev inte utförda under 2019-2020 pga icke överrenskomna 
servitutsavtal med privata fastighetsägare. Arbete med att komma överrens med fastighetsagare pågår 
parralellt med projektering och utförande som planeras till 2021. Skånetrafiken kommer medfinansiera 
ombyggnaden med 750 000 kr.

Omfördelning
Objekt 5149 = 200 000 kr 
Objekt 5458 = 955 000 kr 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Helena Persson

Samhälle 24920 Gc-väg allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91541

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Gc-tunnel, stationen

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Ursprunglig Ny 

1 060

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 560 560 560 500

Inkomst 0

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



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Camilla Lundgren

500 500 500 0

Inkomst 0

500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Ombyggnad Havsbadsvägen

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91581

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Detta avser en förprojektering av ombyggnaden av Havsbadsvägen. Denna aktualiseras alltmer ju längre fram man kommer med 
Ängelholmspaketet.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Camilla Lundgren

1 500 1 500 1 500 0

Inkomst 0

1 500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Rönnen 1 allmän plats

(år, månad) (år, månad)

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91582

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

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



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Rickard Dahl

9 590 5 270 5 270 3 500

Inkomst 0

8 770

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Gatubelysning upprustning

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 24963 Armatur, stolpar

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91650

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Pga förseningar med materielleveranser och problem med entreprenörer drar utförandetiden in på 2021 varför resterande budget 
för 2020 behöver föras över till 2021.
Fortsatt utbyte av äldre trästolpar och luftledning som är uppe för beslut hos SNB.
Utbyte av äldre belysningsarmaturer med högtrycksnatrium.
Fortsatt utflyttning av Gatubelysningscentraler från Öresundskrafts nätstationer.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Annica Jörgensen

1 200 87 87 1 300

Inkomst 0

1 489

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Parker upprustning

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 2501 Parker

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91700

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Överskott 2020 pga framskjutna projekt från beställare som istället kommer att beställas/utföras under 2021. 
Överskott 102 tkr i projekt 91720 flyttas hit (inkluderat i "ny totalbudget 2021").



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Annica Jörgensen

300 102 102 0

Inkomst 0

0

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Komposteringsyta för hö

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 2501 Parker

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91720

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektet klart, blev lägre än offert. Önskar flytta återstående 102 tkr till park invest för 2021, dvs till invest proj 91700.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Annica Jörgensen

2 100 116 116 2 500

Inkomst 0

2 616

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Lekplatser, anläggning och inventarier

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 2502 Lekplatser

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91800

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

2020 års lekplatsrenoveringar blev lägre än offert. Större lekplatsrenoveringar väntas under 2021 med bl a uttökad 
tillgänglighetsanpassning och generationsöverskridande åtgärder. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Camilla Lundgren

1 414 1 130 1 130 0

Inkomst 0

1 130

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

500
Projektnamn Projektstart Driftstart

Stortorget

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91926

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

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



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Tony Bohman

6 500 6 443 6 443 0

Inkomst 0

6 443

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Ombyggnad Villanskolan

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91960

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Villanskolans projekt etapp 1 gällande gator och gångvägar har avstämts vad gäller mängder och utförda arbeten.
Denna summa togs upp i slutprognosen för 2019 på 4 850 tkr. Denna summa är vi överens med entreprenören om att 
betala. Dock föreligger en tvist om ett överskjutande belopp gällande en post för belysningsfundament där vi 
motsätter oss Peabs krav helt och hållet.
Den överenskomna summan och tvistesumman ligger i samma faktura vilket lett till att kommunen inte 2019 betalade 
det överenskomna beloppet, ca 2 700 tkr. Därför vill vi föra över denna summa till 2020 för att kunna göra rätt för oss 
i denna fråga samtidigt som tvisten fortsätter. Med hänsyn till osäkerhet kring hur tvisten faller ut behövs ytterligare 
200 tkr. 
Tillkommande pengar för projektet avser ombyggnad av rondell samt färdigställende av etapp 2 som är avhängig 
framdriften på Klippanvägen samt skolan. Därför kunde inte dessa arbeten utföras 2020 utan skjuts till 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Jerry Palm

Samhälle 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91970

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Asfaltsplan

(år, månad) (år, månad)

Löpande Löpande

Ursprunglig Ny 

16 243

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 9 593 243 243 16 000

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
De sista fyra beställningarna år 2020 blev lite billigare än beräknat, och det var för sent på året för fler beställningar. Överskottet 
behövs som komplettering till 2021 års arbeten.  



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Anders Lundin

1 000 455 455 0

Inkomst 0

455

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Strandmatta

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 2507 Badstränder

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92001

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet avslutas 2021 och därför behöver del av överskottet flyttas med.

Resterande överskott önskar vi lägga på ett investeringsprojekt för oförutsett. Stadsmiljö ansvar för många projekt där vi inte har 
full koll på slutkostnaden p g a att det är stora projekt i tidiga skeden och/eller extern aktör som ansvarar och driver projekten 
(oftast Trafikverket) eller att vi är beroende av extern part. Exempel på sådana projekt är medfinansiering av gc-vägar på statliga 
vägar (projekt nr 91450), 90166 Sibirientunnen, Stationsområdet, Ängelholmspaketet. Dialog om detta önskas.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Geraldine Thiere

1 895 1 447 1 447 500

Inkomst 0

1 947

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Strandberedning

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 26315 Klimatanpassning

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92010

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet omfattar ett flertal parallella delprojekt för utredning och genomförande av klimatanpassningsåtgärder/strand. Under 
2019 har utredningar avslutats för skyfallskartering, vågmodell, erosionsskydd Björkhagen. Erosionsskydd skulle byggas med start
2020, men projektet fördröjs p.g.a. omprioritering av projekt 92015. Under 2019 har även bottenmätningen av Rönne å 
genomförts. För 2020 tillkom där utgifter för detaljutredningar av erosion och tekniska skydd, t ex för underhåll av pirarmar 
samt pågående detaljplaner. Även 2021 finns viss behov av kompletterande utredningar som sker till låg kostnad i samarbete med 
Lunds Tekniska Högskola.
Behovet för investeringsmedel för fysiska skydd kvarstår framgent, men är inte aktuellt under 2021. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Geraldine Thiere

1 758 1 458 1 458 500

Inkomst 0

1 958

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Översvämningsåtgärder

(år, månad) (år, månad)

2019 01

Samhälle 26315 Klimatanpassning

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92015

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Utredningar för tekniska översvämningsskydd för Havsbaden påbörjades 2019. 2021 ska ett av skydden byggas med medel som 
ursprungligen avsattes 2021. Överskott på 1 mkr ska flyttas för projekt Flygaretunneln.

I övrigt omfattar budgeten medel för blågrön infrastruktur såsom våtmarker. Genomförande av två projekt har beslutats politiskt 
och börjar 2021. Avsatta medel 2021 avser kommunal medfinansiering till statliga bidrag (ansökan inlämnad dec 2020). 

Behovet för översvämningsutredningar i samband med detaljplanering har ökat betydligt, bland annat finns behov av en 
övergripande risk- och åtgärdsplan för Rönne å.  458 tkr ska flyttas för att ta höjd för de ökade behov för fysiska 
planeringsunderlag för översvämning. 



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Josefin Karlsson

Samhälle 25050 Offentliga toaletter

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92016

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Projektnamn Projektstart Driftstart

Upprustning offentliga toaletter

(år, månad) (år, månad)

Ursprunglig Ny 

4 762

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 6 958 4 762 4 762 0

Inkomst 0

Beskrivning och motivering
Pågående projekt enligt reviderat projektdirektiv. Toalettbyte Råbocka beställt och pågående, leverans mars 2021. 
Ytterligare planerat 2021 - renovering två toaletter, ev ny toalett Stadsparken (inväntar bygglov), ev ny till Skateparken 
(medfinansiering Kultur o Fritid)



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Emely Lindholm

1 376 546 546 500

Inkomst 0

1 046

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Storköksutrustning

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 92321 Måltidsservice övergripande

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92540

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering:
Anpassning av storkök till kylmatsproduktion för matdistribution inom ordinärt boende har inte genomförts under 2020. 
Projektet är pausat för vidare utredning under 2021 inom HU Hälsa. 

Önskar överflytt av 546 tkr att använda för utrustning och anpassning till kylmatsproduktion. 



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Pia Radil

500 39 39 500

Inkomst 0

539

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Inventarier lokalvård

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 9231 Lokalvård

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 92550

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering:
Mopptvättmaskiner som har överlämnats till Ängelholmslokaler medförde ett överskott. Önskar flytta över 39 tkr för 
uppgradering av  hushållstvättmaskiner till mopptvättmaskin.



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Camilla Lundgren

772 771 771 600

Inkomst 0

1 371

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Errarpsvägen

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93630

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Ombyggnaden av Errarpsvägen stoppades och sköts upp.

Många projekt  är i gång i närområdet och dessa kommer med stor sannolikhet att beröra Errarpsvägens 
utformning i någon form. Bl.a. finns planer på skola på Adolfsfält och anslutningsvägarna till denna 
kommer att behöva ses över och åtgärdas i någon form efter att trafikutredningar färdigställts. Mycket 
bebyggelse i anslutning till vägen pågår varför det sannolikt kan komma att behövas åtgärder för denna 
belastning också.

Vi förordar att pengar förs över så att dessa åtgärder kan snabbt projekteras och eventuellt utföras.



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Camilla Lundgren

500 500 500 500

Inkomst 0

1 000

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Södra vägen

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93928

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet var beroende av Lindhagatunneln och därför har det inte påbörjats tidigare. Nu är det klart att 
Lindhagatunneln inte ska utföras. Projektet Södra vägen kommer inte att påbörjas förrän arbeten vid 
stationen är avslutat, då Landshövdingevägen är den mest lämpliga transportvägen för dessa centrala 
projekt. 

Medeln behövs dock till kommande projektering.



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Camilla Lundgren

750 750 750 0

Inkomst 0

750

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Garvaregatan

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93930

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Projektet innebär en anpassning till Rönnen 1 och 2. Kan inte färdigställas förrän Rönnen 1 är klar, vilket 
är planerat våren 2022. Budgeten flyttas med tills dess.



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Hanna Hanzén

100 71 71 1 000

Inkomst 0

1 071

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Villandsgatan Munka VA

(år, månad) (år, månad)

- - - -

Samhällsbyggnadsnämnden 24910 Gata allmänt

Ombudgetering pågående investerings Projektnummer: 93934

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Återstående budget från 2020 behövs till byggfasen av denna VA-sanering vilket sker under 2021. Gata bekostar 
utbyte av överbyggnad och asfalt för den del av gata som inte ingår i VAs projekt.



Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Helena Persson

Inkomst 0

868

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift 886 868 868 0

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Renovering, Magnarps hamn

(år, månad) (år, månad)

Samhälle 3402 Småbåtshamnar

Ombudgetering pågående investeri Projektnummer: 96005

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering
Vid upphandling av muddring 2020 fick vi inte in några anbud. Arbetet med att få ut en ny upphandling har 
påbörjats och förhoppningsvis kan hamnen muddras till hösten 2021. Detta medför att en ombudgetering är 
nödvändig.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

3 500 1 233 400 0

Inkomst 0

400

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Bjärevägen-Lingvägen gc-väg

(år, månad) (år, månad)

20 08 21 06

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 91915

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet avser förnyelse av ledningsnätet i  Bjärevägen och utförs med hjäpl av schktfri metod. På grund av rådande pandemi har
enterprenören inte hunnut slutföra arbetet vilket beräknas vara klart våren 2021. Medel önskas därför medflyttas till 2021. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

2 000 1 392 1 392 1 000

Inkomst 0

2 392

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Risk- & sårbarhetsanalys / beredskapsplan

(år, månad) (år, månad)

20 01 21 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93515

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Fortsatt arbete med att förnya borrhus inom vattentäkten. På grund av rådande pandemi har arbetet tagit längre tid än planerat 
varför medel önskas överföras till år 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

1 224 978 978 0

Inkomst 0

978

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Vattenskyddsområde / vattendom

(år, månad) (år, månad)

20 01 20 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93524

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Fortsatt arbete med utredning av vattenskyddsområde , vattendomar och vattentäkter. På grund av rådande pandemi har arbetet tagit 
längre tid än planerat varför medel önskas överföras till år 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

5 863 550 550 0

Inkomst 0

550

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Bärnstensvägen

(år, månad) (år, månad)

19 01 21 04

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93601

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Under år 2020 genomfördes förnyelse av ledningsnätet i Bärnstensvägen i Strövelstorp, vilket utförts av kommunens 
intraprenadenhet. Dock kvarstår en del av förnyelsen som omfattar del i Trafikverkets väg. Tillståndsprocessen hos Trafikverket 
har lång handläggningstid och projektet erhöll erforderligt tillstånd först i december 2020. Därmed önskas medel överföras till år 
2021 för att kunna avsluta den sista delen av entreprenaden samt utföra kvarvarande asfalteringsarbeten. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

3 000 135 135 2 000

Inkomst 0

2 135

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

VA underhållsplan

(år, månad) (år, månad)

20 01 21 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93710

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet avser kontinuerligt underhåll inom VA-verken. På grund av rådande pandemi har arbetet tagit längre tid än 
planerat varför medel önskas överföras till år 2021. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

800 637 637 10 000

Inkomst 0

10 637

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Haradal VA

(år, månad) (år, månad)

20 08 21 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93935

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet avser förnyelse av ledningsnätet. Utredning och projektering startade år 2020 men på grund av personalvakans 
har detta arbete inte kunnat slutföras under året varför medel önskas medflyttas till 2021. Medel för entreprenad finns 
budgeterad för år 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

10 000 1 473 100 500

Inkomst 0

600

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Ahlefeltsgatan m fl

(år, månad) (år, månad)

19 01 21 04

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93938

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet avser ledningsförnyelse i Ahlefeltsgatan m fl. Den del som omfattar schaktfri förnyelse av servisledningar har inte kunnat 
slutföras av upphandlad entreprenör under år 2020 på grund av hög arbetsbelastning. Ny toppbeläggning för en del av området 
kommer utföras år 2021. 
Merparten av medel för slutförande av entreprenaden finns i 2021 års budget, men 100 tkr önskas överföras till år 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

500 418 418 5 000

Inkomst 0

5 418

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

Svedjegatan m fl VA

(år, månad) (år, månad)

20 09 22 06

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 93939

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet avser förnyelse av ledningsnätet. Utredning och projektering startade år 2020 men på grund av personalvakans har detta
arbete inte kunnat slutföras under året varför medel önskas medflyttas till 2021. 
Medel för entreprenad finns budgeterad för år 2021-2022.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

500 485 485

Inkomst 0

485

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

S1- Ängelholmsvägen

(år, månad) (år, månad)

20 01 24 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99101

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet avser en översyn av spillvattenledningarna mellan Munka Ljungby och Ängelholm. Under 2020 startades en utredning 
vilken har blivit försenad på grund av pågående pandemi. Avsikten är att fortsätta med utredning under år 2021. Medel för 
projektering och entreprenad finns budgeterad för år 2022-2024.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

23 372 10 224 2 000 20 500

Inkomst 0

22 500

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

S4, Strövelstorp-SPU20

(år, månad) (år, månad)

19 01 22 06

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8650 Vattenförsörjning och avloppshantering

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99102

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet avser nya överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Ängelholm och Strövelstorp (uppdelad i två etapper) 
och är en del i den så kallade Stora VA-utbyggnaden.
På grund av en utökad servitutsprocess samt problem med materialleverans  påbörjades entreprenaden för etapp 1 först i 
månadsskiftet maj-juni 2020. Byggtiden för etapp 1 beräknas till nio månader och slutförs därför först i februari 2021. Medel för 
utförande av etapp 2 finns budgeterad för år 2021-2022. 



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

21 462 3 608 3 608 2 000

Inkomst 0

5 608

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

ARV, Avloppsreningsverket

(år, månad) (år, månad)

19 01 21 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8655 Reningsverk

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99116

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Flerårigt projekt. Betalningsplanen löper även under 2021.
Intrimning och färdigställning av avloppsreningsverket kommer att ske under våren 2021. 
Även processprovning av hela avloppsreningsverket kommer att ske under 2021-2022. Olika utredningar ska tas fram enligt 
Länsstyrelsens nya villkor på avloppsreningsverket 2020-2024. Därav önskas kvarvarande medel från 2020 flyttas med till 2021.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Behov av
ombudgetering

2021

Uppgiftslämnare:
Roger Karlsson

1 000 404 404 6 000

Inkomst 0

6 404

Belopp i tkr Budget Återstår Budget totalbudget
2020 2020 2021 2021

Utgift

Ursprunglig Ny 

Projektnamn Projektstart Driftstart

SPU20 Pumpstation Vilhelmsfält

(år, månad) (år, månad)

20 08 21 12

Samhällsbyggnadsnämnden / SHU 8654 Spillvatten

Ombudgetering pågående investeringsprojekt Projektnummer: 99123

Nämnd/huvuduppdrag Verksamhet

Beskrivning och motivering: 
Projektet avser renovering och tillbyggnad av befintlig pumpstation. Projektering påbörjades under 2020 men på grund av 
pågående pandemi samt resursbrist på VA-enheten pga driftsättning av avloppsreningsverket har projekteringen blivit försenad. 
Projekteringen pågår och slutförs februari 2021. Medel för entreprenad finns budgeterad för år 2021.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 61 Dnr. KS 2021/140

Stöd till besöksnäringen under Coronapandemin

Ärendebeskrivning
Sedan Coronapandemins utbrott har ett flertal restriktioner införts för att minska 
spridningen av Covid 19. Gränser för öppethållande och alkoholservering medför 
intäktsbortfall för många företag i besöksbranschen. Flera kommuner i närområdet 
har fattat beslut om eftergifter av avgifter för bland annat livsmedelskontroll, 
serveringstillstånd och markupplåtelse.

Krisledningsnämnden har tidigare fattat beslut om förlängda betaltider för 
företagskunder samt om kortare betaltider till leverantörer. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2021

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Henrik Sandén föredrar ärendet.

Yrkande
Robin Holmberg yrkar bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet med 
förändringen att avgiften för sommarrestaurangerna på Stortorget ska minskas med 
20 % och tillägget att avgifterna ska minskas med 20 % under 2021för de 
restauranger som har nyttjanderätt av kommunen avseende  mark för 
restaurangverksamhet.

Liss Böcker (C), Maija Rampe (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L) instämmer i 
yrkandet från Robin Holmberg (M).

Lars Nyander (S) och Daniel Coloka (S): Ärendet ska återremitteras. 

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
yrkandet avslagits och att ärendet ska avgöras idag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Därpå ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande och finner att yrkandet 
bifallits.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lämna 500 000 kr i extra bidrag till Ängelholms Näringsliv AB att använda till 
åtgärder som främja handel och besöksnäring i hela kommunen,

att tillskjuta 500 000 kr till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för att 
finansiera och stödja initiativ från medborgare och föreningar om aktiviteter, 
evenemang, utsmyckningar eller liknande som kan genomföras med hänsyn till 
rådande rekommendationer,

att inte ta ut någon avgift under 2021 för upplåtelse av allmän plats för 
uteserveringar och torghandel,

att avgiften för sommarrestaurangerna på Stortorget ska minskas med 20 %.

att avgifterna ska minskas med 20 % under 2021för de restauranger som har 
nyttjanderätt av kommunen avseende  mark för restaurangverksamhet.

att tidsbegränsning för torghandel ska ändras och följa samma tidsgräns som 
sommarrestaurangerna på Stortorget

att inte ta ut någon avgift under 2021 för bygglovsansökan för uteserveringar,

att uteserveringar tillåts omgående och får användas under hela år 2021,

att ge möjlighet för butiker att ha varor /kassa utanför butik på allmän platsmark 
utan avgifter,

att ge verksamheter möjlighet till uppskov till och med den 31 december 2021 med 
betalning av fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun, inklusive vatten- 
och avfallshanteringsavgifter,

att ge möjlighet för verksamheter att ansöka om dispens med hämtningsintervall, 
tex tömning av fettavskiljare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för alkoholtillsyn för verksamheter 
med servering,

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för tillsyn livsmedelshantering för 
verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som 
huvudverksamhet),

att inte ta ut någon fast avgift under 2021 för granskning av köldmediekontroll för 
verksamheter med servering,

att inte ta ut någon fast årlig avgift eller timavgift för planerad tillsyn under 2021 för 
tillsyn gällande hygienisk verksamhet,

att tillskjuta 820 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden för att kompensera för 
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor,

att tillskjuta 1 351 000 kr till Miljö- och tillståndsnämnden för att kompensera för 
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2021 med 
3 171 000 kr

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Daniel Coloka (S) lämnar in 
protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna önskade att ärendet skulle återremitteras då det finns flertalet 
frågor kring de förslag som presenteras i förslaget. Flera branscher har under 
pandemin påverkats negativt.  Detta då restriktioner för att minska smittspridning 
och allmän försiktighet påverkat våra vardagliga rutiner.  Vi delar uppfattningen av 
att kommunen i den mån det är möjligt behöver stödja verksamheter inom 
besöksnäringen då det är en viktig del av Ängelholm.

Däremot är vår  uppfattning om besöksnäringen är att den är mer än 
restaurangverksamhet. Vi blir därför förvånade när i stort sett alla delar i paketet är 
riktade stöd ditåt. Vi menar att ett stöd till besöksnäringen bör omfatta fler 
verksamheter såsom camping eller andra besöksmål i kommunen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Vi anser också att den återkommande frågan om subventionen av tillsynen kring 
alkohol är särskilt anmärkningsvärd. Speciellt eftersom orosanmälningar från både 
barn och kvinnor skjutit i höjden under pandemin.”

Beslutet ska expedieras till
• Ängelholms näringsliv
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Ekonomi & Kvalité
• Mark och exploatering
• Planeringschef Kommunstyrelsen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5)

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 2021/140
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-23

Stöd till besöksnäringen under Coronapandemin

Ärendebeskrivning
Sedan Coronapandemins utbrott har ett flertal restriktioner införts för att minska sprid-
ningen av Covid 19. Gränser för öppethållande och alkoholservering medför intäktsbort-
fall för många företag i besöksbranschen. Flera kommuner i närområdet har fattat beslut 
om eftergifter av avgifter för bland annat livsmedelskontroll, serveringstillstånd och 
markupplåtelse.

Krisledningsnämnden har tidigare fattat beslut om förlängda betaltider för företagskun-
der samt om kortare betaltider till leverantörer. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2021

Utredning
Besöksnäringen, vars varor och tjänster i vanliga fall produceras och konsumeras på 
plats, har drabbats hårt av pandemin och de restriktioner som ska hindra smittspridning-
en. Kommunen tar ut avgifter för kontroller och tillstånd som krävs för att många före-
tag i besöksnäringen ska få lov att driva sin verksamhet. Kommunfullmäktige kan genom 
att ändra viss taxa bestämma en lägre avgift 2021 för vissa verksamheter. Varje taxa mås-
te bedömas för sig. Om taxan förändras så att avgiften för 2021 sänks innebär det att 
återbetalningar kan bli aktuella för de som redan betalat sina avgifter. 

I kommunallagen finns ett grundläggande förbud mot att ge stöd till både enskilda och 
näringsidkare, då det normalt sett inte kan anses utgöra ett allmänt intresse att sådant 
stöd lämnas. Vad gäller riktat stöd till enskilda näringsidkare kan undantag göras från för-
budet om det föreligger synnerliga skäl. Den rådande situationen med covid-19 skulle 
kunna anses vara ett synnerligt skäl som ger kommunen rätt att lämna ekonomiskt stöd. 
Frågan är inte prövad i domstol.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Vid en omvärldsbevakning framkommer att kommuner i närområdet beslutat att inte ta 
ut avgifter för bland annat markupplåtelse och bygglov för uteserveringar, alkoholserve-
ring och viss livsmedelskontroll, parkering och tillsyn av hygienisk verksamhet. För att 
stötta besöksnäringen under 2021 kan Ängelholms kommun vidta följande åtgärder:

Åtgärd Kostnad Ansvarig 
att lämna 500 000 kr i extra bidrag till Ängelholms 
Näringsliv AB att använda till åtgärder som främja 
handel och besöksnäring i hela kommunen,

500 000 Ängelholms Näringsliv AB

att tillskjuta 500 000 kr till kommunstyrelsens an-
slag för oförutsedda behov för att finansiera och 
stödja initiativ från medborgare och föreningar om 
aktiviteter, evenemang, utsmyckningar eller liknan-
de som kan genomföras med hänsyn till rådande 
rekommendationer,

500 000 Kommunstyrelsen

att inte ta ut någon avgift under 2021 för upplåtel-
se av allmän plats för uteserveringar och torghan-
del,

620 000 Samhällsbyggnadsnämnden

att avgiften för sommarrestaurangerna på Stortor-
get ska minskas till hälften

350 000 Samhällsbyggnadsnämnden

att tidsbegränsning för torghandel ska ändras och 
följa samma tidsgräns som sommarrestaurangerna 
på Stortorget

0 Samhällsbyggnadsnämnden

att inte ta ut någon avgift under 2021 för bygglov-
sansökan för uteserveringar,

50 000 Samhällsbyggnadsnämnden

att uteserveringar tillåts omgående och får använ-
das under hela år 2021,

0 Samhällsbyggnadsnämnden

att ge möjlighet för butiker att ha varor /kassa ut-
anför butik på allmän platsmark utan avgifter,

0 Samhällsbyggnadsnämnden

att ge verksamheter möjlighet till uppskov till och 
med den 31 december 2021 med betalning av fak-

0 Kommunstyrelsen 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

turor som har utfärdats av Ängelholms kommun, 
inklusive vatten- och avfallshanteringsavgifter,

att ge möjlighet för verksamheter att ansöka om 
dispens med hämtningsintervall, tex tömning av 
fettavskiljare

0 Miljö- och tillståndsnämnden 
respektive Samhällsbyggnads-
nämnden

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för 
alkoholtillsyn för verksamheter med servering,

430 000 Miljö- och tillståndsnämnden

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för 
tillsyn livsmedelshantering för verksamheter med 
servering (restauranger, caféer eller motsvarande 
som huvudverksamhet),

675 000 Miljö- och tillståndsnämnden

att inte ta ut någon fast avgift under 2021 för 
granskning av köldmediekontroll för verksamheter 
med servering,

20 000 Miljö- och tillståndsnämnden

att inte ta ut någon fast årlig avgift eller timavgift 
för planerad tillsyn under 2021 för tillsyn gällande 
hygienisk verksamhet,

226 000 Miljö- och tillståndsnämnden

Totalt 3 371 000

Om avgifterna sätts ned eller tas bort behöver de ansvariga nämnderna kompenseras för 
intäktsbortfallet. 

Remiss till berörda nämnder för yttrande
De föreslagna åtgärderna berör Kommunstyrelsens, Samhällsbyggnadsnämndens och 
Miljö- och tillståndsnämndens verksamhetsområden. Nämnderna har givits möjlighet att 
yttra sig över förslaget och anför följande:

Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att åtgärder sker för att underlätta för närings-
livet och har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Det är vidare positivt att Samhälls-
byggnadsnämnden ersätts för det intäktsbortfall som föreslagna åtgärder innebär.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Miljö- och tillståndsnämnden ser positivt på att åtgärder sker för att underlätta för nä-
ringslivet och har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Det är vidare positivt att Miljö- 
och tillståndsnämnden ersätts för det intäktsbortfall som föreslagna åtgärder innebär.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lämna 500 000 kr i extra bidrag till Ängelholms Näringsliv AB att använda till åtgärder 
som främja handel och besöksnäring i hela kommunen,

att tillskjuta 500 000 kr till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för att finan-
siera och stödja initiativ från medborgare och föreningar om aktiviteter, evenemang, ut-
smyckningar eller liknande som kan genomföras med hänsyn till rådande rekommenda-
tioner,

att inte ta ut någon avgift under 2021 för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar 
och torghandel,

att avgiften för sommarrestaurangerna på Stortorget ska minskas till hälften

att tidsbegränsning för torghandel ska ändras och följa samma tidsgräns som sommarre-
staurangerna på Stortorget

att inte ta ut någon avgift under 2021 för bygglovsansökan för uteserveringar,

att uteserveringar tillåts omgående och får användas under hela år 2021,

att ge möjlighet för butiker att ha varor /kassa utanför butik på allmän platsmark utan av-
gifter,

att ge verksamheter möjlighet till uppskov till och med den 31 december 2021 med betal-
ning av fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun, inklusive vatten- och avfalls-
hanteringsavgifter,

att ge möjlighet för verksamheter att ansöka om dispens med hämtningsintervall, tex 
tömning av fettavskiljare

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för alkoholtillsyn för verksamheter med 
servering,
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att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2021 för tillsyn livsmedelshantering för verk-
samheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som huvudverksamhet),

att inte ta ut någon fast avgift under 2021 för granskning av köldmediekontroll för verk-
samheter med servering,

att inte ta ut någon fast årlig avgift eller timavgift för planerad tillsyn under 2021 för till-
syn gällande hygienisk verksamhet,

att tillskjuta 1 020 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden för att kompensera för minskade 
intäkter till följd av nedsatta taxor,

att tillskjuta 1 351 000 kr till Miljö- och tillståndsnämnden för att kompensera för mins-
kade intäkter till följd av nedsatta taxor,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2021 med 3 371 000 kr

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Diarienummer: SBN 2020/85
Typ av dokument: Delegationsbeslut
Datum: 2021-04-07

Yttrande över förslag till stöd till besöksnäringen 
under Coronapandemin

Ärendebeskrivning
Sedan Coronapandemins utbrott har ett flertal restriktioner införts för att minska 
spridningen av Covid 19. Gränser för öppethållande och alkoholservering medför 
intäktsbortfall för många företag i besöksbranschen. Flera kommuner i närområdet 
har fattat beslut om eftergifter av avgifter för bland annat livsmedelskontroll, 
serveringstillstånd och markupplåtelse.

Kommundirektörens stab har berett ett förslag till åtgärder som kommunen kan 
vidta för att stötta besöksnäringen under 2021.

De förslag som berör Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde är:
 att inte ta ut någon avgift under 2021 för upplåtelse av allmän plats för 

uteserveringar och torghandel,
 att inte ta ut någon avgift under 2021 för bygglovsansökan för 

uteserveringar,
 att uteserveringar tillåts omgående och får användas under hela år 2021,
 att ge möjlighet för butiker att ha varor /kassa utanför butik på allmän 

platsmark utan avgifter.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2021

Nämnd:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Delegat:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Delegationsrätt:
Beslut i ärenden som är så brådskande att Samhällsbyggnadsnämndens eller 
arbetsutskottets avgörande inte kan avvaktas. Detta gäller även i ärenden där den 
lagstadgade handläggningstiden riskerar att överskridas

Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att åtgärder sker för att underlätta för 
näringslivet och har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Det är vidare positivt 
att Samhällsbyggnadsnämnden ersätts för det intäktsbortfall som föreslagna 
åtgärder innebär.

Tomas Fjellner
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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Yttrande över förslag till stöd till besöksnäringen 
under Coronapandemin

Ärendebeskrivning
Sedan Coronapandemins utbrott har ett flertal restriktioner införts för att minska 
spridningen av Covid 19. Gränser för öppethållande och alkoholservering medför 
intäkts-bortfall för många företag i besöksbranschen. Flera kommuner i närområdet 
har fattat beslut om eftergifter av avgifter för bland annat livsmedelskontroll, 
serveringstillstånd och markupplåtelse.

Kommundirektörens stab har berett ett förslag till åtgärder som kommunen kan 
vidta för att stötta besöksnäringen under 2021.

De förslag som berör Miljö- och tillståndsnämndens verksamhetsområde är:
 att inte ta ut någon avgift under 2021 för alkoholtillsyn för verksamheter 

med servering,
 att inte ta ut någon avgift under 2021 för tillsyn livsmedelshantering för 

verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som 
huvudverksamhet),

 att inte ta ut någon avgift under 2021 för köldmediekontroll för 
verksamheter med servering,

 att inte ta ut någon avgift under 2021 för tillsyn gällande hygienisk 
verksamhet.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2021

Nämnd:
Miljö- och tillståndsnämnden
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Miljö- och tillståndsnämnden ser positivt på att åtgärder sker för att underlätta för 
näringslivet och har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Det är vidare positivt 
att Miljö- och tillståndsnämnden ersätts för det intäktsbortfall som föreslagna 
åtgärder innebär.

Staffan Broddesson
Miljö- och tillståndsnämndens ordförande
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krav enligt Lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid ex-
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1 Inledning

1.1 Syfte
Planen för krisberedskap beskriver kommunens övergripande inriktning och 
prioriteringar för kommunens arbete inom krisberedskap för perioden 2021–2022. 

Innehållet syftar till att uppfylla krav om styrdokument enligt Lag om kommuner 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544). Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja 
de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022.

Styrdokumentet syftar till att omhänderta de åtgärdsbehov som framkommer 
genom arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och översätta dessa till de åtgärder 
som ska genomföras 2021-2022 (se figur på sidan 7). Styrdokumentet utgör därmed 
en paraplyfunktion för de dokument som beskriver krisberedskapsarbetet i 
kommunen.

1.2 Avgränsningar
Krav om styrdokument enligt Lag om kommuner och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) omfattar inte 
kommunernas förberedelser inför höjd beredskap, varpå planen fokuserar på 
fredstida krishantering. Därmed omfattas heller inte åtaganden enligt 
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021 av planen. 

Kommentar [MM1]:  Tidigare 2021-2031

Kommentar [MM2]:  Ny del.
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2 Lag och överenskommelse

2.1 Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)

Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och regioner ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera fredstida 
krissituationer. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. 

En extraordinär händelse avses i lagen som en händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller en region. En extraordinär händelse kan kännetecknas av ett antal 
olika egenskaper. Dessa kan vara:

 Snabbhet i förloppet som ger tidspress. 
 Situationen är i något avseende unik och kräver agerande som 

inte helt har kunnat förutses. 
 Ordinarie kommunikationsmöjligheter går inte att använda sig 

av.
 Antalet aktörer - både formella och informella - är stort. 
 Massmediatryck - medierna agerar ofta snabbare än berörda 

myndigheter. 
 När händelseförloppet utvecklas blir informationen snabbt 

inaktuell. 
 En rad informationskanaler liksom ansvariga tjänstemän blir 

överbelastade och blockerade. 

2.2 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner ska ett 
styrdokument för kommuners arbete med krisberedskap innehålla:

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

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
 Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 
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Enligt överenskommelsen om kommunernas krisberedskap ska kommuner även ta 
fram:

 Ett reglemente för krisledningsnämnden.
 En instruktion för kommundirektören som ska ange vilka uppgifter som 

kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.
 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
 En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

 



7 (18)

3 Övergripande styrning av arbetet med 
krisberedskap

Risk- och 
sårbarhetsanalys

Plan för 
krisberedskap

Handlingsplan för 
krisberedskap

Aktivitetsplan för 
krisberedskap

Planerad 
användning av 

ersättningArbete i verksamheterna

Figur 1: Struktur för krisberedskap. 

3.1 Plan för krisberedskap
Planen för beredskap beskriver på en övergripande nivå kommunens prioriteringar 
gällande krisberedskap. En plan för krisberedskap tas fram i början av varje 
mandatperiod och ska beslutas av Kommunfullmäktige. Planen kommuniceras till 
samtliga chefer inom organisationen.

3.2 Risk- och sårbarhetsanalys
En kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys sammanställs i början av varje 
mandatperiod. Risk- och sårbarhetsanalysen resulterar i åtgärdsförslag som syftar 
till att reducera eller avlägsna befintliga risker och sårbarheter. Risk- och 
sårbarhetsanalysen fastställs av Kommunstyrelsen. Den kommuniceras till samtliga 
anställda inom kommunens verksamheter. En praktiskt inriktad folder tas fram 
som skickas ut till hushåll inom kommunens geografiska område samt delas ut 
under krisberedskapsveckan.

3.3 Handlingsplan för krisberedskap 
Handlingsplan för krisberedskap, tidigare kallad Krisledningsplan, beskriver hur 
kommunen ska hantera kriser och extraordinära händelser. Handlingsplanen 
tydliggör den organisation som ska gälla och de olika aktörernas ansvar och 
uppgifter. En stabsinstruktion kompletterar handlingsplanen. I stabsinstruktionen 
definieras vilka lokaler och teknisk utrustning som disponeras vid en extraordinär 
händelse. Handlingsplan för krisberedskap fastställs av Kommunstyrelsen och 
kommuniceras till samtliga chefer inom organisationen.

Kommentar [MM3]:  Tidigare: Planen för krisberedskap 
gäller i tio år. En plan för krisberedskap tas fram i början av 
varje mandatperiod. Plan för krisberedskap ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Planen kommuniceras till samtliga chefer 
inom organisationen.
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3.4 Aktivitetsplan för krisberedskap
Aktivitetsplan för krisberedskap 2019-2022 säkerställer att de åtgärdsbehov som 
identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen tas tillvara genom att konkretisera 
behoven och ange ansvarig enhet och när åtgärden ska vara genomförd. 
Aktivitetsplanen säkerställer också att samtliga delar av krisledningsorganisationen 
får utbildning och övning i hantering av extraordinär händelse och höjd beredskap 
Beslutade åtgärder ska inkluderas i berörda verksamheters årsplaner. Den fastställs 
av säkerhetschefen och kommuniceras till de enheter som står som ansvariga i 
dokumentet.

3.5 Arbete i verksamheterna
Varje huvuduppdrag samt servicestödet arbetar enskilt med krisberedskap inom 
den egna verksamheten. Arbetet inkluderar analys av verksamhetens risker och 
sårbarheter samt telefonlistor och rutiner för krisledning inom verksamheten. Det 
är verksamheterna som ansvarar för att arbetet blir utfört och de resulterande 
dokumenten fastställs av verksamhetens ledningsgrupp eller chef. 
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4 Kommunens övergripande process för risk- och 
sårbarhetsanalys

I kapitlet beskrivs kommunens arbete med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys, 
vilken metod som använts samt hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalys 
fortlöper kontinuerligt under mandatperioden. 

4.1 Lag och överenskommelse
Enligt Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap ska kommuner:

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

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

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

4.2 Arbete i Ängelholms kommun
För huvuduppdrag Hälsa och huvuduppdrag Lärande och Familj har arbetet med 
risker och sårbarheter uppdaterats kontinuerligt under mandatperioden 2015-2018 i 
arbete inom verksamheterna. Eftersom materialet har uppdaterats kontinuerligt 
under lång tid antogs det vara tillräckligt för att säkerställa de huvuduppdragens 
bidrag till kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys. För huvuduppdrag 
Samhälle och servicestöd gjordes under hösten 2018 en större satsning för att ta 
fram verksamheternas risker och sårbarheter.

Risk- och sårbarhetsanalysen för Ängelholms kommun sammanfattar de risk- och 
sårbarhetsanalyser som görs av kommunens verksamheter och inkluderar det som 
framkommit i dialog med utvalda externa aktörer.
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Arbetet har resulterat i åtgärdsförslag, som syftar till att reducera eller avlägsna 
befintliga risker och sårbarheter. Förslagen konkretiseras och tidsbestäms i 
Handlingsplan för krisberedskap. 

4.2.1 Metod

Risk- och sårbarhetsanalysen tas fram genom arbete i de tre huvuduppdragen, 
servicestöd och övriga verksamheter som är intressanta för Ängelholms kommun 
ur ett krisberedskapsperspektiv. Arbetet i respektive verksamhet är indelad i sex 
steg enligt bilden nedan. Vid de årliga revideringarna av arbetet i verksamheterna 
behandlas steg 2-6. Vid en organisationsförändring behöver kartläggningen i steg 1 
uppdateras.

Metoden bygger på Försvarets Forskningsinstituts modell för risk- och 
sårbarhetsanalyser, med inspiration från ”3 steg för ett robustare Malmö” och 
anpassning till Ängelholms kommuns förutsättningar. Utförlig beskrivning av 
metoden finns i Risk- och sårbarhetsanalys för Ängelholms kommun 2019-2022.

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

4.2.2 Deltagare

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

Steg 1
Kartläggning 

av 
verksamheten Steg 3

Händelser 
och 

riskanalys

Steg 4
Sårbarhet och 

förmåga

Steg 2
Kritiska 

beroenden 
och resurser

Steg 5
Åtgärder och 
prioritering

Steg 6
Vidare arbete
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• Huvuduppdrag Hälsa.
• Huvuduppdrag Lärande och familj.
• Huvuduppdrag Samhälle.
• Servicestöd.
• Öresundskraft.
• Nordvästra Skånes renhållning.
• Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

4.2.3 Utvärdering

Kommunen utvärderar inträffade händelser, övningar och utbildningar enligt 
förutbestämda mallar. Inträffade händelser utvärderas endast då den centrala 
krisledningsstaben aktiverats.

Utvärderingarna syftar till att ta till vara på erfarenheter och frågeställningar som 
uppkommit och använda dessa för att öka kommunens förmåga att hantera 
framtida händelser. Utvärderingarna utmynnar oftast i en serie åtgärdsförslag som 
dokumenteras och följs upp av den berörda verksamheten.
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5 Kommunens ambitioner i arbetet med det 
geografiska områdesansvaret

I kapitlet beskrivs hur kommunen arbetar för att uppfylla förväntningarna från 
MSB och SKL avseende det geografiska områdesansvaret.

5.1 Lag och överenskommelse
Enligt Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen verka för att:

• Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- 
och förberedelsearbetet.

• De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas.
• Informationen till allmänheten samordnas.

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap ska kommuner:

1. Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av 
förberedelser inför extraordinära händelser.

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

3. Ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 
extraordinär händelse.

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

5. Säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via 
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.

5.2 Arbete i Ängelholms kommun
I kommande stycken beskrivs det hur kommunen arbetar för att leva upp till de 
fem punkterna och vilka aktiviteter som planeras kopplat till dem.

5.2.1 Samordna av förberedelser inför extraordinära händelser

Ängelholms kommun ska årligen bjuda in till två lokala krishanteringsråd där 
aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens område bjuds 
in. Det lokala krishanteringsrådet syftar till att: 
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 Höja kunskapen om den hotbild som finns inom kommunens geografiska 
område.

 Skapa förståelse för de större organisationer som verkar inom området.
 Höja kunskapen om det nationella och lokala krishanteringsarbetet.
 Förstärka kontaktnätet mellan organisationerna och kommunen.
 Skapa lokal samverkan för att stärka förmågan att hantera 

samhällsstörningar.

5.2.2 Stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion 

Kommunen ska ha en hög kompetens inom gemensamma grunder för samverkan 
och ledning vid samhällsstörningar, ha goda kunskaper om tekniska stödsystem och 
manuella rutiner för att upprätta handlingar, föra dagbok och protokoll samt 
upprätthålla och utöka det nätverk som finns inom området samhällsskydd och 
beredskap för att kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion. 

5.2.3 Ta fram en samlad lägesbild vid en extraordinär händelse

Att ta fram en lägesbild är en viktig del i arbetet vid en samhällsstörning. Momentet 
ska alltid ingå vid övningar och utbildningar av krisledningsorganisationen.

5.2.4 Förbereda inför en extraordinär händelse i samverkan 

Ängelholms kommun ska ha ett gott och nära samarbete med närliggande 
kommuner och relevanta aktörer inom Familjen Helsingborg, bland annat genom 
regelbundna krishanteringsråd, nätverksträffar och veckolig kontakt gällande 
händelser och beredskap i kommunerna.

5.2.5 Säkerställa att viktigt meddelande till allmänheten kan sändas 

Ängelholms kommun har genom avtal ålagt det kommunala räddningstjänst-
förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst att på ett riktigt sätt underhålla 
ljudsändare för Viktigt meddelande till allmänheten inom kommunen.
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6 Sendairamverket för katastrofriskreducering

6.1 Arbete i Ängelholms kommun 
I arbetet med krisberedskap strävar Ängelholms kommun efter att arbeta utifrån 
Sendairamverket för katastrofriskreducering. Kommunen arbetar för att 10 
väsentligheter för att göra städer motståndskraftiga (se nedan) ska genomsyra alla 
kommunens verksamheter och att perspektivet ska finnas med exempelvis i arbetet 
med planläggning och byggnation. Nedan listas de 10 väsentligheterna för att göra 
städer motståndskraftiga:  

1. Organisera för resiliens.
2. Identifiera, förstå och använd dagens och framtidens riskscenarion.
3. Tilldela en budget för katastrofriskreducering.
4. Bedriv resilient stadsutveckling.
5. Skydda naturliga buffertsystem.
6. Stärk arbetet med resiliens i hela organisationen.
7. Förstå och stärk medvetenhet och förmåga hos befolkningen.
8. Underhåll och investera i kritisk infrastruktur.
9. Säkra effektiv krishantering.
10. Stöd snabb återhämtning och bygg upp bättre efter en händelse.

Kommunens representanter deltar regelbundet i det svenska nätverket Making 
Cities Resilient tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och övriga deltagande kommuner i landet.
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7 Definitioner

7.1 De 10 väsentligheterna för att göra städer motståndskraftiga
Vanligtvis används begreppet ”The 10 Essentials for Making Cities Resilient” som 
kan översättas till de 10 väsentligheterna att för att göra städer motståndskraftiga.

7.2 Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse avses i Lag om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap som en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller en region och terrorism.

7.3 Försvarets Forskningsinstituts modell för risk- och sårbarhetsanalys 
Försvarets forskningsinstitut är ett forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. 
De har tagit fram en modell som kallas FORSA-modellen. Alla nivåer i samhällets 
krisberedskapssystem ska kunna använda modellen för att upprätta en risk- och 
sårbarhetsanalys av god kvalitet. 

7.4 Höjd beredskap
Höjd beredskap består av skärpt beredskap och högsta beredskap, vilket kan 
beslutas av regeringen för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Höjd beredskap 
råder om Sverige är i krigsfara eller om det råder särskilda förhållanden på grund av 
krig utanför Sverige. Högsta beredskap råder om Sverige är i krig. Vid höjd 
beredskap ska kommuner och landsting vidta särskilda åtgärder som behövs för att 
de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter i 
totalförsvaret.

7.5 Making Cities Reslient
Kampanjen Making Cities Resilient lanserades i maj 2010 av FN:s organ för 
internationell katastrofriskreducering, UNDRR. Syftet med kampanjen är att främja 
genomförandet av Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 på 
lokal nivå.

7.6 Sendairamverket
Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015-2030 antogs vid FN:s tredje 
världskonferens i Sendai, Japan, den 18 mars 2015. Ramverket syftar till att 
reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer.

Kommentar [MM4]:  Ny del.
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7.7 Samhällsstörning
Med samhällsstörning avses i detta dokument en sådan händelse som antingen tros 
kunna utvecklas till en extraordinär händelse eller en händelse med liknande men 
mildare konsekvenser än en extraordinär händelse.
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8 Bilagor
Bilaga 1: Användning av ersättning 2019-2022. 

Bilaga 2: Dokumentet innehåller en uppskattad kalkyl för användning av ersättning 
för krisberedskapsarbete. 



    
  2019-08-15  
    
  
 
 
 
Krisberedskapssamordnare  Bilaga II 
Maria Stengard   
0431-870 00   
maria.stengard@engelholm.se  
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Användning av ersättning för 
krisberedskap

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

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

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

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

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

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

via Rakel fastställs till 625 kr per år. 
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2018 fick Ängelholms kommun ersättning för kostnader för krisförberedande 
uppgifter enligt nedan: 
 

Ersättning  

Grundbelopp  280 000 

Verksamhetsersättning 532 963 

Samverkansersättning 87 782 

Drift och underhåll av ljudsändare för 
utomhusvarning 

23 100 

Summa efter KPI-omräkning 963 838 

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

Utgifter  

Lön till funktioner för samordning av 
kommunens uppgifter i 
krisberedskapssystemet  

600 000 

Övning och utbildning av 
krisledningsorganisationen 

100 000 

System och teknik för ledning, 
samverkan mm 

 

90 000 

Aktivt deltagande i 
Krisberedskapsveckan och andra 
kunskapshöjande insatser för 
kommunmedborgare 

20 000 

Drift och underhåll av ljudsändare för 
utomhusvarning 

23 100 

Konsultativa tjänster 100 000 

Summa 943 100 

 
 
  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 20 Dnr. KS 2020/553

Plan och handlingsplan för krisberedskap

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

Handlingsplan för krisberedskap utgör kommunens plan för hantering av 
extraordinära händelser vilket kommunen åtagit sig att ta fram genom 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-
09779). Handlingsplanen beskriver hur Ängelholms kommun organiserar sitt arbete 
med extraordinära händelser och andra större samhällsstörningar

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021.
• Tjänsteutlåtande 2020-11-27
• Plan för krisberedskap 2020-2023
• Handlingsplan för krisberedskap 2020-2023
• Bilaga: Användning av ersättning 2019-2022

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa Plan för krisberedskap inklusive bilaga om användning av ersättning

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa Handlingsplan för krisberedskap

Beslutet ska expedieras till
• Krisberedskapssamordnare
• Säkerhetschef



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Krisberedskapssamordnare
Maria Stengard
0431-468159
Maria.stengard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/553
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-11-27

Plan och Handlingsplan för krisberedskap

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

Handlingsplan för krisberedskap utgör kommunens plan för hantering av extraor-
dinära händelser vilket kommunen åtagit sig att ta fram genom Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-09779). Handlingspla-
nen beskriver hur Ängelholms kommun organiserar sitt arbete med extraordinära 
händelser och andra större samhällsstörningar

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 2020-11-27
• Plan för krisberedskap 2020-2023
• Handlingsplan för krisberedskap 2020-2023
• Bilaga: Användning av ersättning 2019-2022

Utredning
Plan för krisberedskap har tagits fram enligt uppdrag utifrån riktlinjer om styrdoku-
ment. Plan för krisberedskap ersätter tidigare Plan för krisberedskap och mindre 
redaktionella ändringar har gjorts i samband med det. 

Förslag sökord för Plan: Krisberedskap, beredskap, krishantering, kris, risk- och 
sårbarhetsanalys, RSA, MSB

Handlingsplan för krisberedskap har tagits fram enligt uppdrag utifrån riktlinjer om 
styrdokument. Handlingsplanen ersätter tidigare Plan för krisledning och i sam-



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

band med det har dokumentets struktur ändrats något och nya lärdomar från den 
pågående pandemin har tagits tillvara, exempelvis har de olika rollerna i krisled-
ningsorganisationen tydliggjorts. Stabschef har haft möjlighet att påverka ändring-
arna i handlingsplanen.

Förslag sökord för Handlingsplan: Krisberedskap, beredskap, krishantering, kris-
ledning, krisledningsstab, stab, extraordinär händelse, krisledningsgrupp, krisled-
ningsnämnd

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

att fastställa Plan för krisberedskap inklusive bilaga om användning av ersättning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Handlingsplan för krisberedskap

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Lena Östblom
HR-chef

Beslutet expedieras till:
• Krisberedskapssamordnare
• Säkerhetschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 63 Dnr. KS 2021/112

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021

Ärendebeskrivning
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att i ett regleringsbrev till Skolverket ge dem i uppdrag att fördela en 
miljard kronor till landets kommuner. Syftet är att kunna säkerställa att alla barn 
och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket beslutade 
den 28 januari 2021 om en fördelning till landets kommuner.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens samverkansutskott 2021-03-24
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterade den 8 mars 2021
• Beslut Skolmiljarden, Skolverket, daterat den 28 januari 2021
• Bilaga 1, Skolmiljarden
• Bilaga 2, Skolmiljarden

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut arbetsutskottet från Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), 
Christina Hanstål (M), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och 
Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att det statliga stödet på 4 065 920 kronor tillskjuts Familje- och 
utbildningsnämndens budget för 2021.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge chefen för Lärande och familj i uppdrag att fördela den tillfälliga 
förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”, i enlighet med 
intentionerna för stödet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Familje-  och utbildningsnämnden
• Lärande och familj



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 36 Dnr. KS 2021/112

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021

Ärendebeskrivning
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att i ett regleringsbrev till Skolverket ge dem i uppdrag att fördela en 
miljard kronor till landets kommuner. Syftet är att kunna säkerställa att alla barn 
och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket beslutade 
den 28 januari 2021 om en fördelning till landets kommuner.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterade den 8 mars 2021
• Beslut Skolmiljarden, Skolverket, daterat den 28 januari 2021
• Bilaga 1, Skolmiljarden
• Bilaga 2, Skolmiljarden

Föredragande tjänsteperson
Chef Lärande och familj Lars-Ola Olsson föredrar ärendet. 

Även presidiet i Familje- och utbildningsnämndens deltar vid diskussionerna av det 
här ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtande från Lars Nyander (S), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens samverkansutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

att det statliga stödet på 4 065 920 kronor tillskjuts Familje- och 
utbildningsnämndens budget för 2021.

Kommunstyrelsens samverkansutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att ge chefen för Lärande och familj i uppdrag att fördela den tillfälliga 
förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”, i enlighet med 
intentionerna för stödet. 

Beslutet ska expedieras till
• Familje-  och utbildningsnämnden
• Lärande och familj
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Jonas Trulsson
468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/112
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-08

Skolmiljarden – Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021

Ärendebeskrivning
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att i ett regleringsbrev till Skolverket ge dem i uppdrag att fördela en mil-
jard kronor till landets kommuner. Syftet är att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket beslutade den 
28 januari 2021 om en fördelning till landets kommuner.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterade den 8 mars 2021
• Beslut Skolmiljarden, Skolverket, daterat den 28 januari 2021
• Bilaga 1, Skolmiljarden
• Bilaga 2, Skolmiljarden

Utredning
För Ängelholms del innebär det ett statsbidrag med 4 065 920 kronor. Medlen får 
användas brett för insatser i hela skolväsendet.
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. 
Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, 
grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till en-
skilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
För att ge goda förutsättningar för att säkerställa att barn och elever få den utbild-
ning de har rätt till, trots covid-19-pandemin behöver chefen för Lärande och fa-
milj (Skolchef enligt skollagen) i uppdrag att fördela den tillfälliga förstärkningen av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”, i enlighet med intentionerna för 
stödet.
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0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige besluta 

att det statliga stödet på 4 065 920 kronor tillskjuts Familje- och utbildnings-
nämndens budget för 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att ge chefen för Lärande och familj i uppdrag att fördela den tillfälliga för-
stärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”, i enlighet med 
intentionerna för stödet. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
• Familje-  och utbildningsnämnden
• Lärande och familj
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021.  

Skälen för beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i skolväsendet. 

Fördelning av medel 

1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2 
skolmiljarden”. 
 

 

På Skolverkets vägnar 

 Beslut

 2021-01-28
Dnr 2021:283 

 



Skolverket Beslut
Dnr 2021:283
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Jonas Krantz 

Avdelningschef  Johanna Freed 

   Enhetschef 

 

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen 
av ärendet. 

Bilagor  

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 



Bilaga 1 
21-01-28  Dnr: 2021:283 

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021  
 

Bakgrund  

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår 
att Skolverket ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förut-sättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt 
till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i kommunen.  
 

Hämtning av statistik  

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast 
tillgängliga (november 2020). Länk: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/ 
 

 
Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken 

 

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun 

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de 
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det 
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1 
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen 
multipliceras med anslaget för bidraget (1 000 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger 
varje kommun en del av statsbidraget.  
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Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en 
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns 
tilldelning, detta ska få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle 
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 999 999 997 kronor, alltså 3 kronor under 
anslaget. I det här fallet adderas 0,006 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning, 
som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 000 000 000 kronor efter 
avrundning till heltal. 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr

 



2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  2 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr
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MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr
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SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr

 



2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  6 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr
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ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr

Totalt 1 000 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 64 Dnr. KS 2021/78, VN 2021/4

Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av 
valdistrikt i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000 
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen 
under valdagen på röstmottagarna och på hur snabbt ett valresultat kan presenteras.  
Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enklaver, 
sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallokal.

Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av 
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.  Det är Länsstyrelsens som på 
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsens 
beslut ska ske senast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.

Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten  12920106 
Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s väg från 
Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å från 
Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian II:s 
väg.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-24
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 12 februari 2021
• Beslut från Valnämnden den 4 februari 2021
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 28 januari 2021
• Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
• Bild 1 valdistrikt Ängelholms kommun - Nuvarande valdistriktsindelning
• Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindelning
• Bild 3 valdistrikt Ängelholms kommun - Områdeskarta Höken, Ugglan, Tranan



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Lars Nyander (S) och Christina Hanstål (M).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen i Skåne 
län

att valdistriktsindelning gällande gränsen mellan 12920106 Ängavången och 
12920108 Nya Torg ändras, från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å.  
Det innebär att kvarteren Höken, Tranan och Ugglan ska tillhöra valdistrikt Nya 
Torg, enligt Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen 
valdistriktsindelning. 

Beslutet ska expedieras till
• Nämndsekreterare för Valnämnden för vidare expediering.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 47 Dnr. KS 2021/78, VN 2021/4

Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av 
valdistrikt i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000 
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen 
under valdagen på röstmottagarna och på hur snabbt ett valresultat kan presenteras.  
Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enklaver, 
sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallokal.

Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av 
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.  Det är Länsstyrelsens som på 
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsens 
beslut ska ske senast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.

Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten  12920106 
Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s väg från 
Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å från 
Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian II:s 
väg.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 12 februari 2021
• Beslut från Valnämnden den 4 februari 2021
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 28 januari 2021
• Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
• Bild 1 valdistrikt Ängelholms kommun - Nuvarande valdistriktsindelning
• Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindelning
• Bild 3 valdistrikt Ängelholms kommun - Områdeskarta Höken, Ugglan, Tranan



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen i Skåne län

att valdistriktsindelning gällande gränsen mellan 12920106 Ängavången och 
12920108 Nya Torg ändras, från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å.  
Det innebär att kvarteren Höken, Tranan och Ugglan ska tillhöra valdistrikt Nya 
Torg, enligt Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen 
valdistriktsindelning. 

Beslutet ska expedieras till
• Nämndsekreterare för Valnämnden för vidare expediering.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/78
Ytterligare dnr: VN 2021/4
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-02-23

Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av 
valdistrikt i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000 
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen 
under valdagen på röstmottagarna och på hur snabbt ett valresultat kan presente-
ras.  Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enkla-
ver, sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallo-
kal.

Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av 
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.  Det är Länsstyrelsens som på 
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsens 
beslut ska ske senast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.

Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten  
12920106 Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s 
väg från Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å 
från Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian 
II:s väg.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 12 februari 2021
• Beslut från Valnämnden den 4 februari 2021
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 28 januari 2021
• Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
• Bild 1 valdistrikt Ängelholms kommun - Nuvarande valdistriktsindelning
• Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindelning
• Bild 3 valdistrikt Ängelholms kommun - Områdeskarta Höken, Ugglan, Tranan



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Valnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 4 februari 2021 och 
föreslår att det ska göras en viss justering av valdistriktsindelningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige att föreslå Länsstyrelsen i Skåne län

att valdistriktsindelning gällande gränsen mellan 12920106 Ängavången och 
12920108 Nya Torg ändras, från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å.  
Det innebär att kvarteren Höken, Tranan och Ugglan ska tillhöra valdistrikt Nya 
Torg, enligt Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindel-
ning. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Nämndsekreterare för Valnämnden för vidare expediering.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VN § 4 Dnr. VN 2021/4, 

Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av 
valdistrikt i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000 
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen 
under valdagen på röstmottagarna och på hur snabbt ett valresultat kan presenteras.  
Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enklaver, 
sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallokal.

Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av 
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.  Det är Länsstyrelsens som på 
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsens 
beslut ska ske senast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.

Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten  12920106 
Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s väg från 
Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å från 
Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian II:s 
väg. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-28
• Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
• Bild 1 valdistrikt Ängelholms kommun - Nuvarande valdistriktsindelning
• Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindelning
• Bild 3 valdistrikt Ängelholms kommun - Områdeskarta Höken, Ugglan, Tranan



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige föreslår 
Länsstyrelsen i Skåne län

att valdistriktsindelning gällande gränsen mellan 12920106 Ängavången och 
12920108 Nya Torg ändras, från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å.  
Det innebär att kvarteren Höken, Tranan och Ugglan ska tillhöra valdistrikt Nya 
Torg, enligt Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen 
valdistriktsindelning.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige
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Om den här manualen

Denna manual riktar sig till både kommunerna och till länsstyrelserna och gäller för valen 2022. 
I varje kapitel finns följande avsnitt: Ansvariga, Beskrivning och Gör så här. 

Med kommunallagen avses SFS 1991:900 och med vallagen avses SFS 2005:837. SFS-numren 
skrivs inte ut i löptext. 

Symboler i marginalen
Hänvisning 
till lag

Arbete ska 
utföras i 
Valid

Viktigt 
datum
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1. Kalender 2021-2022

Datum Lag Sid

2021 

Februari Valmyndigheten hanterar fastigheter i Valid. 14-15

Mars Valmyndigheten sammanställer statistik över antalet 
röstberättigade per valområde, valkrets och valdistrikt. 

KL 5 kap 2 § 4, 13

31 oktober Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändrad 
indelning i valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla 
ska det vara fastställt av länsstyrelsen.
Sista dag för regionfullmäktige att besluta om ändrad indelning i 
valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla ska det vara 
fastställt av länsstyrelsen.

VL 4 kap. 13 §

VL 4 kap. 8 §

8-9

8-9

1 december Sista dag för länsstyrelsen att besluta om kommunfullmäktiges 
förslag om ändrad indelning i valdistrikt. 

VL 4 kap. 18 § 10-13

2022
Januari–
februari

Länsstyrelsen ska senast ha gått igenom placeringsdistrikten. 16

28 februari Sista dag för kommun- och regionfullmäktige att fatta beslut om 
ändringar av totalt antal mandat i valområdet.
Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändringar av 
ersättarkvoten. Länsstyrelsen underrättas omedelbart. 

KL 5 kap. 3 §

KL 5 kap. 4 §

6-7

7

Februari Länsstyrelsen hanterar fastigheter i Valid. 14-15
Mars Valmyndigheten sammanställer statistik över antalet 

röstberättigade per valområde, valkrets och valdistrikt. 
VL 4 kap 1 §
VL 6 kap 8 §

4

30 april Sista dag för Valmyndigheten att fatta beslut om fördelning av 
fasta mandat mellan riksdagsvalkretsar.
Sista dag för länsstyrelsen att fatta beslut om fördelning av fasta 
mandat mellan kommun- och regionvalkretsar. 

VL 4 kap. 3 §

VL 4 kap. 10 §
VL 4 kap. 15 §

9

8-9

Augusti Länsstyrelsen hanterar fastigheter i Valid. 14-15
11 september Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

VL = Vallagen  
KL = Kommunallagen

Samordning

Kommunen och länsstyrelsen bör ha en dialog om när kommunen planerar att vara färdig med 
valkretsar och valdistrikt. Även om sista dag är 1 december för länsstyrelsen att fatta beslut om 
valdistrikt kan det göras tidigare om kommunen kommer in med sitt förslag tidigare.

Kommunen ska granska sina valdistrikt i god tid innan den 1 december året före valåret. Tänk 
på att om valdistrikten ändras kan också valkretsarna behöva ändras. 
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Till  
innehållsförteckning

2. Inledande om statistik över röstberättigade

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valområde, valkrets 
och valdistrikt vid tre tillfällen inför valen 2022:

• 1 mars 2021: Statistiken används enligt 4 kap. 12 § vallagen som underlag för 
kommun- och regionfullmäktiges beslut om valkretsindelning. Enligt 5 kap. 1 
§ kommunallagen används statistiken som underlag till kommun- och region-
fullmäktiges beslut om antal mandat för valområdet. Statistiken kan även 
användas som underlag till länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning.

• 1 mars 2022: Statistiken används enligt 4 kap. 1 § vallagen som underlag vid 
Valmyndighetens beslut om fördelning av fasta mandat mellan riksdagsval-
kretsarna och vid länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta mandat mellan 
kommun- och regionvalkretsar.

• Kvalifikationsdag för rösträtt (30 dagar före respektive valdag): 
Uppgifterna tas fram enligt 5 kap. 1 § vallagen för Valmyndighetens arbete 
med att framställa röstlängder med alla röstberättigade. 

Observera att statistiken som tas fram den 1 mars speglar förhållandena för de röstberättigade 
just vid det tillfället, det är inte en prognos för vad som kommer gälla för den riktiga valdagen. 

Statistiken presenteras på www.val.se.

GIS-kartor med röstberättigade per fastighet

Efter statistikframställningen året före valåret skapar Valmyndigheten GIS-kartor med fastig-
hetspunkter, där uppgifter om antal röstberättigade per fastighet och koordinater finns med. 
Dessa publiceras i Valid för att hjälpa kommuner och länsstyrelser i arbetet med valdistrikt och 
valkretsar året innan valåret, se vidare i kap. 5, 6 och 7. 

Eftersom GIS-kartorna med röstberättigade anses utgöra personregister omfattas de av 
särskilda regler i fråga om utlämnande och handhavande. 

http://www.val.se
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Till  
innehållsförteckning

3. Valgeografin - inledande definitioner

Valgeografin har fyra nivåer. På den översta nivån finns valområdet som är hela det 
område som valet gäller, t.ex. en kommun. Valområdet är sedan indelat i valkretsar 
och det är för valkretsarna som det väljs ledamöter. Valkretsarna är i sin tur indelade i 
valdistrikt, med en vallokal per valdistrikt. Valdistriktet består av ett antal fastigheter och 
det är på fastigheterna som röstberättigade personer är folkbokförda.

 

Valområde 
Totalt 61 mandat

Valdistrikt

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valkretsar

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat
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Till  
innehållsförteckning

 4. Valområde, totalt antal mandat och ersättarkvot

4.1 Ansvariga

• Kommun- och regionfullmäktige beslutar om totalt antal mandat. Även Europaparla-
mentet och riksdagen fattar beslut om detta.

• Kommunfullmäktige beslutar om andel ersättare som ska utses. 
• Valnämnden och länsstyrelsen uppdaterar i Valid.

4.2 Beskrivning

Valområdenas geografiska utformning är relativt statiska till sin natur, dvs. de ändras inte så 
ofta. Däremot kan det tillkomma valområden t.ex. när en ny kommun bildas eller gränser 
mellan kommuner justeras. Beslut om ändringar i valområdena, t.ex. nya kommuner, fattas av 
riksdagen. Ändringar av det totala antal mandat i riksdagen är en grundlagsändring och kräver 
två riksdagsbeslut.

Vid val till riksdagen är valområdets totala antal mandat fastställt i 3 kap. 2 § regeringsformen. 
Vid region- och kommunfullmäktigval fastställs det totala antalet mandat av respektive 
fullmäktige. Antal mandat i Europaparlamentet fastställs av Europaparlamentet.

Det totala antalet mandat i kommun- och regionfullmäktige ska vara inom de ramar som 
fastställs i 5 kap. 1 § kommunallagen. Där framgår att antalet mandat ska vara ett udda antal 
och att antalet mandat beror på antalet röstberättigade (baserat på statistik från den 1 mars året 
före valåret) i valområdet, enligt följande:

Antal mandat Kommun 
röstberättigade

Antal mandat Region 
röstberättigade

Minst 21 Upp till 8 000 Minst 31 Upp till 140 000
Minst 31 8 001 – 16 000 Minst 51 140 001 – 200 000
Minst 41 16 001 – 24 000 Minst 71 200 001 – 300 000
Minst 51 24 001 – 36 000 Minst 101 Över 300 000
Minst 61 Över 36 000
Minst 101 Stockholms kommun

Valområdet är det område inom vilket ett val ska hållas. Det kan vara en kommun, region 
eller hela landet. För varje valområde bestäms ett totalt antal mandat som ska tillsättas. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 
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Till  
innehållsförteckning

Ersättare

Kommunfullmäktige kan enligt 5 kap. 4 § kommunallagen besluta om ersättarkvot dvs. hur 
stor andel ersättare som ska utses för ledamöterna. Kvoten ska vara fastställd till högst 1/2, 
vilket betyder att det utses hälften så många ersättare som ledamöter. 

Antal ersättare för ledamöter i riksdagen, Europaparlamentet och regionerna är fastställda i  
14 kap. 14-15 §§ vallagen.

4.3 Gör så här

Ändringar av totala antalet mandat i kommun- och regionfullmäktige och ändringar i 
kommunfullmäktiges ersättarkvot går till så här:

1. Senast den sista februari valåret ska kommun- respektive regionfullmäktige besluta 
om ändringar av totalt antal mandat. Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om 
ändringar av ersättarkvoten. 

2. Kommun- respektive regionfullmäktige ska genast meddela länsstyrelsen om 
beslutet.

3. Valnämnden för in de ändringar i antal mandat och andel ersättare som kommun-
fullmäktige beslutat om i Valid.

4. Länsstyrelsen för in de ändringar i antal mandat som regionfullmäktige beslutat om i 
Valid.

Senast  
28 feb 2022
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Till  
innehållsförteckning

5. Valkretsar och mandat per valkrets

5.1 Ansvariga

• Kommun- respektive regionfullmäktige beslutar om valkretsarnas utformning.
• Länsstyrelsen fastställer fullmäktiges beslut och uppdaterar i Valid.
• Länsstyrelsen beslutar om antal fasta mandat i kommun- och regionvalkretsar.
• Valmyndigheten beslutar om antal fasta mandat i riksdagsvalkretsar.

5.2 Beskrivning

Valområdets totala antal mandat fördelas mellan valkretsarna utifrån antalet röstberättigade. 
Mandaten som fördelas till varje valkrets kallas valkretsmandat. I riksdags- och kretsindelade 
region- och kommunalval finns utöver fasta valkretsmandat också utjämningsmandat. Utjäm-
ningsmandaten fördelas mellan kretsarna och partierna efter valet.

Olika typer av valkretsar

Vid riksdagsval bestäms valkretsarnas namn, antal och omfattning i 4 kap. 2 § vallagen. I 
huvudsak utgör varje län en valkrets, men Stockholms, Skånes och Västra Götalands län är 
indelade i flera valkretsar. Sammanlagt finns det 29 riksdagsvalkretsar. 

Vid val till region- och kommunfullmäktige är hela valområdet en enda valkrets om inte 
fullmäktige har beslutat om att de ska vara kretsindelade. Kommuner som har färre än  
36 000 röstberättigade får dock bara kretsindelas om det finns särskilda skäl för detta. De som 
beslutar sig för att vara kretsindelade ska också besluta om hur kretsgränserna ska dras.

Sammanhängande gränslinje

En regionvalkrets bör, och en kommunvalkrets ska, enligt 4 kap. 6 och 12 §§ vallagen, ha en 
sammanhängande gränslinje. Det betyder att en valkrets inte får delas upp i enklaver, dvs. 
de får inte ha en geografiskt bruten yta. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som 
ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun- och länsenklaver. 

Valområdet delas in i en eller flera valkretsar och i varje valkrets tillsätts ett visst antal 
mandat. Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av valområdet ska bli representerade. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 
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Till  
innehållsförteckning

Rätt storlek

Om en kommun är kretsindelad bör varje krets vara utformad så att den kan få minst 13 
mandat (vallagen 4 kap. 12 §).

Om en region är kretsindelat bör varje krets vara utformad så att den kan få minst åtta mandat 
(vallagen 4 kap. 6 §).

Beskrivande namn på valkretsarna

Namnet på en valkrets ska väljas på ett sådant sätt att det så enkelt som möjligt kan knytas 
till det aktuella området. Till exempel framgår det vilket område som utgörs av kommunval-
kretsen ”Östersund utom Staden”, medan ”Första valkretsen” är svårare att placera.

Administrativ kod

Länsstyrelsen ger valkretsarna en administrativ tvåställig kod, t.ex. 01, 02 och 03 i Valid. Om 
valområdet inte är indelat i valkretsar anges koden 00. 

5.3.1 Gör så här med valkretsar

1. Kommun- respektive regionfullmäktige ska se över valkretsarna i god tid och besluta 
hur de ska se ut senast den 31 oktober året innan valåret. Beslutet baseras på 
statistikuppgifterna från den 1 mars året före valåret. I beslutet anges vilka valdistrikt 
som ingår i respektive valkrets. Observera att om en kommun ingår i flera regionval-
kretsar så måste gränserna för kommun- och regionvalkretsarna sammanfalla.

2. För att gälla ska beslutet om valkretsar fastställas av länsstyrelsen. För att möjliggöra 
beslut om valdistrikt den 1 december (se kap. 6) ska fastställandet vara klart innan 
dess. 

3. Länsstyrelsen kungör beslutet.
4. Beslut om valkretsindelning kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande 

ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter kungörelsedatum.
5. Länsstyrelsen genomför ändringarna i Valid. Det kan vara lämpligt att vänta tills 

dess att överklagandetiden gått ut.

5.3.2 Gör så här med valkretsmandat

Länsstyrelsen ska besluta om fördelning av fasta valkretsmandat mellan valkretsarna. Besluten 
ska baseras på statistiken över röstberättigade från den 1 mars valåret.

1. Valmyndigheten genomför de beräkningar som behövs som underlag för samtliga 
beslut, för att underlätta för länsstyrelserna.

2. Valmyndigheten publicerar beräkningar av fasta valkretsmandat för alla valområden i 
Valid. Länsstyrelserna kan använda dem som underlag för sina beslut.

3. Senast den 30 april valåret beslutar Valmyndigheten om antal fasta mandat i riksdags-
valkretsarna och länsstyrelserna beslutar om antal fasta mandat i kommun- och region-
valkretsarna. 

4. Valmyndighetens och länsstyrelsernas beslut ska kungöras. 
5. Valmyndigheten publicerar fördelningen av valkretsmandat på val.se.
6. Länsstyrelsen ska kontrollera på val.se att det är rätt antal mandat.
7. Beslut om valkretsmandat kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande, när 

det gäller kommun- respektive regionvalkretsar ska ha kommit till länsstyrelsen senast 
tre veckor efter kungörelsedatum.

30 apr 
2022

31 okt 
2021

http://val.se
http://val.se
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6. Valdistrikt

 

6.1 Ansvariga

• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen.
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt.
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor.

6.2 Beskrivning

1000-2000 röstberättigade

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Uppgift om antal röstberättigade kan t.ex. basera sig på de uppgifter Valmyndigheten tar fram 
den 1 mars året innan valåret. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom 
utflyttningar, nybyggnationer etc. 

Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade endast om det finns 
särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt 
(t.ex. en ö med begränsade färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka eller minska sin 
folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 
300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten 
ska kunna bibehållas.

Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt och utgör grunden för valkretsarna och 
valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och omfattning 
anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 
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Beskrivande namn på valdistrikten

Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska 
kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. 

Valdistrikten sorteras alltid alfabetiskt och inte i kodordning i de publikationer som 
Valmyndigheten ger ut – t.ex. på webben. 

Vid namngivning av valdistrikt bör följande prioriteringsordning gälla:

1. I första hand ska valdistriktet ges namn efter det område som valdistriktet 
innefattar, t.ex. ”Valby”, ”Röstberga” eller ”Mandatviken”. Att namnge 
valdistrikt efter församlingar rekommenderas inte eftersom församling-
arnas utformning är utanför valadministrationens kontroll och kan ändras. 
Förkortningar av namn är inte tillåtna utom S:t och S:ta samt väderstrecks-
tillägg och liknande.

2. Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå 
i namnet, med det mest centrala namnet först, t.ex. ”Valby-Röstberga-
Mandatviken” eller ”Valby, Röstberga och Mandatviken”.

3. Om det finns för många distinkta områden i valdistriktet, så att namnet blir 
fler än 36 tecken, ska det mest centrala området väljas, följt av ”m.fl.”, enligt 
”Valby m.fl.”.

4. Är valdistriktet för litet för att ges ett distinkt namn, kan det dela namn 
med de angränsande valdistrikten, men särskiljas av ett väderstreckstillägg. 
Väderstrecket skrivs med en bokstav efter namnet, enligt ”Valby N”, ”Valby 
S”, ”Valby Ö”, ”Valby V” och ”Valby C”. Om så skulle behövas kan också 
”NV” etc. användas. 

5. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte. 
Sådana namn är omöjliga att förstå var de ligger och kan dessutom sorteras 
konstigt vid olika datorgenererade presentationer, eftersom t.ex. 10 alfanu-
meriskt läggs före 2.

Inga enklaver

Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta, i likhet med valkretsarna. Det betyder att 
ett valdistrikt inte ska delas upp i enklaver. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som 
ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun- och länsenklaver.

NEJ JA
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De röstberättigade har en bra väg till vallokalen

Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg 
till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till sin 
egen vallokal.

      

Räta gränser

Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag 
och vägar, som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t.ex. 
kommunens statistikområden. Gränserna ska inte gå i sick-sack över andra gränser utan helst 
helt och hållet följa befintliga gränser. Tänk på att kartorna används i olika grafiska presenta-
tioner och därmed bör hållas välordnade.

      

Valdistrikskod

Varje valdistrikt ska ges en åttaställig kod, där de första två siffrorna beskriver län, de andra två 
kommun och de fyra sista valdistrikt. Koden är främst till för internt bruk, men visas i statistik 
över valresultat och liknande. För de röstberättigade är koden ett komplement till numret i 
röstlängden och den kompletta sifferkombinationen trycks på röstkortet. Kommunen kan 
föreslå valdistriktskod i sitt underlag till länsstyrelsen.

01 14  0101 
Län Kommun Valdistrikt 
 

NEJ

JA

NEJ

JA
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6.3 Gör så här

1. Kommunen kan från juni 2020 hämta valdistriktskartor från valdatasystemet RKL 2018:s 
Bibliotek. Det är GIS-kartor med valdistrikten från 2019. Filformat är GeoJSON. Tidigare 
var det Shape. 

2. Från mars året innan valår finns dessutom filer med antal röstberättigade för varje 
fastighet och koordinater. Valmyndigheten kan inte tillhandahålla bakgrundskartor, men det 
går med fördel att ta hjälp av kartorna på www.val.se. 

3. Om granskningen leder till ändringar bör dessa sammanställas i en lista. Se bilaga 1 hur en 
sådan lista kan se ut. Ändringar i geografiska gränser bör illustreras med kartor. Kommunen 
ska helst skicka sina ändringar i GIS-filer till länsstyrelsen, men om det inte är möjligt måste 
kartbilderna vara tydliga och inzoomade. Det kan vara svårt att tolka ändringar utifrån t.ex. 
tjocka penndragningar på en kartbild.

4. Kommunfullmäktige föreslår nya valdistrikt till länsstyrelsen innan den 1 december året 
före valåret. Listan innehållande alla ändringar och eventuella kartor läggs som bilaga till 
länsstyrelsen. Kommunen ska även skicka med GIS-filer om sådana finns. 

5. Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före valåret. 
Beslut om valdistriktsindelning gäller tills ny indelning beslutas. Länsstyrelsen kan på egen 
hand fatta beslut om valdistriktens utformning, men då måste kommunfullmäktige först få 
möjlighet att yttra sig. 

6. Länsstyrelsen kungör beslut om valdistriktsindelning i både ortstidning och Post- och 
Inrikes tidningar.

7. Beslut om valdistriktsindelning kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande ska 
ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter kungörelsedatum.

8. Länsstyrelsen utför ändringar av valdistriktens gränser, namn och koder i GIS-kartorna. Det 
är viktigt att namn och koder registreras in korrekt eftersom det som registreras in finns i 
original i Valid och används för att publiceras på www.val.se, skickas till media och SCB, 
trycks på röstkort m.m.

9. Länsstyrelsen klarmarkerar valdistrikten i Valid.

Tidigare än 
1 dec 2021

Från juni 
2020

Från mars 
2021

Senast  
1 dec 2021

http://www.val.se
http://www.val.se
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7. Fastigheter

I varje valdistrikt finns ett antal fastigheter och på varje fastighet finns ett antal 
röstberättigade personer folkbokförda. 

 

7.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen fattar beslut om valfastigheter och delade fastigheter. 
• Valmyndigheten utför doppning, se beskrivning nedan.
• Länsstyrelsen och Valmyndigheten hanterar fastigheter som saknar valdistriktsbeteckning.

7.2 Beskrivning

Folkbokföring sker på fastigheter. Alla fastigheter representeras av en fastighetspunkt och 
alla dessa fastighetspunkter finns angivna i specifika GIS-kartor. Fastighetspunkten innehåller 
koordinater, fastighetsbeteckning och uppgift om antal röstberättigade på fastigheten. 
Det nuvarande referenssystemet är SWEREF99TM, men kommer eventuellt ändras, mer 
information kommer i så fall angående det.

Doppning

Valmyndigheten samkör fastighetsregistret och valdistriktskartorna (GIS-kartor) för att kunna 
avgöra till vilket valdistrikt en fastighet ska höra. Den här samkörningen kallas doppning. Syftet 
är att varje röstberättigad ska kunna föras till ett valdistrikt. Efter doppningen innehåller fastig-
hetspunkten även en valdistriktskod. Valmyndigheten utför doppning tre gånger inför ett val. 
Dessa är: inför den 1 mars året före valåret, 1 mars valåret samt inför kvalifikationsdagen för 
rösträtten 12 augusti 2022.

 
 

Doppning

Fastighetsbeteckning, koordinater för 
fastighetspunkt, antal röstberättigade

Fastighetsbeteckning, koordinater för 
fastighetspunkt, antal röstberättigade, 
valdistriktskod: 05801201

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 
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Fastigheterna kan inte ändras av valadministrationen. Däremot måste de hanteras i olika 
sammanhang. De fastigheter som vid doppning inte automatiskt kan föras till ett valdistrikt 
måste hanteras manuellt av länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Länsstyrelsen skapar även 
valfastigheter och delar fastigheter vid behov. 

Valfastigheter

För vissa fastigheter kan fastighetspunkten ligga fel ur valsynpunkt. Om t.ex. en fastighet består 
av flera ytor som ligger i flera kommuner måste länsstyrelsen ibland peka ut ett ställe, dvs. ange 
specifika koordinater, där fastighetspunkten ska ligga. Punkten kan placeras där det finns en 
byggnad. De fastigheter som har utpekade koordinater kallas valfastigheter. Detta är ganska 
sällsynt. Valmyndigheten administrerar ett register med valfastigheter, men det kan komma att 
ändras till att länsstyrelsen gör ändringarna direkt i Valid, mer information kommer i så fall 
angående det. 

Delade fastigheter

Det förekommer också fastigheter med flera tusen röstberättigade eller stor yta. I dessa fall har 
länsstyrelsen, enligt 4 kap 16 § andra stycket vallagen, rätt att dela upp fastigheten så att delarna 
förs till olika valdistrikt. Undvik att dela upp en fastighet så att en valdistriktsgräns går genom 
en byggnad. Detta är mycket sällsynt.

7.3 Gör så här

Särskilda fastighetsbeslut

1. Länsstyrelsen kan besluta om valfastigheter eller delade fastigheter.  
2. Länsstyrelsen ska genast meddela Valmyndigheten beslutet, så att Valmyndigheten kan 

uppdatera i Valid.

Hantera fastigheter

Länsstyrelsen ska hantera de fastigheter som efter doppning saknar valdistriktsbeteckning två 
gånger: inför första mars valår och innan kvalifikationsdag för rösträtt 30 dagar innan valdagen. 
Valmyndigheten hanterar fastigheter en gång: inför 1 mars året innan valår. Valmyndigheten 
kommer att meddela exakta datum för detta.

3. En lista på berörda fastigheter visas i Valid.
4. Utred vilket valdistrikt fastigheterna ska höra till 
5. Fyll i uppgifterna i Valid. 
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8. ”Placeringsdistrikt”

”Placeringsdistrikt” är inte en egen typ av valdistrikt, utan vissa existerande geografiska 
valdistrikt pekas ut som placeringsdistrikt. Placeringsdistrikten ersätter det som tidigare 
kallades ”rubrikdistrikt”.

8.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen pekar ut placeringsdistrikt.

8.2 Beskrivning

För att vara röstberättigad måste en person finnas i en röstlängd. Vilken röstlängd personen tas 
upp i bestäms av vilken fastighet som personen är folkbokförd på och i vilket valdistrikt denna 
fastighet ligger. 

Det finns ca. 40 000 personer som inte är folkbokförda på någon fastighet alls. De är istället 
folkbokförda på en s.k. rubrikfastighet – ”på kommunen skriven”, ”utan känt hemvist” eller 
”utvandrad”.

Lösningen är att länsstyrelsen väljer ut ett eller flera valdistrikt per kommunvalkrets där dessa 
röstberättigade ska placeras. De utvalda valdistrikten kallas placeringsdistrikt. Placeringsdi-
strikten från tidigare val ligger kvar i Valid. Om länsstyrelsen behöver peka ut nya eller fler 
placeringsdistrikt är det bra att tänka på att de bör vara centralt belägna eller att det är lätt att ta 
sig dit.

Valid placerar sedan ut de fastighetslösa röstberättigade slumpmässigt på placeringsdistrikten. 
När detta är gjort har samtliga röstberättigade kunnat föras in i en röstlängd. 

8.3 Gör så här

Första mars valåret ska Valmyndigheten ta fram statistik över röstberättigade per valdistrikt (se 
sid. 4). Därför måste listan med placeringsdistrikt ses över av länsstyrelsen innan dess. Exakt tid 
meddelas inför varje val, men det brukar vara januari-februari valåret.

6. I Valid ska länsstyrelsen se till så att minst ett valdistrikt, gärna centralt beläget, finns 
utpekat som placeringsdistrikt i länets alla kommunvalkretsar. Placeringsdistrikt från 
tidigare val ligger kvar.

jan–feb 
2022
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9. ”Uppsamlingsdistrikt”

Uppsamlingsdistrikten är fiktiva valdistrikt som skapas automatiskt vid val. De följer alltid 
kommunvalkretsarna eller kommungränsen om kommunen inte är valkretsindelad.

9.1 Ansvariga

Uppsamlingsdistrikten behöver ingen särskild tillsyn, utan skapas automatiskt vid val. De följer 
alltid kommunvalkretsarna och kan inte ändras.

9.2 Beskrivning

Onsdagen efter valdagen börjar valnämnderna räkna de förtidsröster som vallokalerna inte 
hunnit få och därmed inte kunnat räkna under valdagen. Dessa är främst röster från utlandet 
och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen. Förrättningen heter valnämndens 
preliminära rösträkning, men kallas kort för uppsamlingsräkning. Räkningen börjar på onsdagen 
men kan om det behövs även fortsätta på torsdagen.

Vid valnämndens preliminära rösträkning räknas inte rösterna per valdistrikt utan i något som 
kallas ”uppsamlingsdistrikt”. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en 
kommun, om kommunen inte är valkretsindelad. Eftersom valkretsindelning kan ändras mellan 
val kan antal uppsamlingsdistrikt också ändras mellan val. Rösterna räknas på detta sätt för att 
valhemligheten inte ska röjas.
Uppsamlingsdistrikten tillkommer vid rösträkningen först på onsdagen efter valet och antalet 
valdistrikt skiljer sig därmed mellan den preliminära rösträkningen och den slutliga rösträk-
ningen. 

 

OLIKA ANTAL VALDISTRIKT VID DEN PRELIMINÄRA RÖSTRÄK-
NINGEN PÅ VALNATTEN OCH SLUTLIGA RÖSTRÄKNINGEN?

För riksdagsval och kommunfullmäktigeval är antal valdistrikt samma vid 
den preliminära rösträkningen i vallokalerna och den slutliga rösträkningen 
hos länsstyrelserna, men för regionfullmäktigeval är antalet ett annat. Det 
beror på att det inte finns någon region för Gotland. Därmed är det totala 
antalet valdistrikt och antal uppsamlingsdistrikt i landet lägre för val till 
regionfullmäktige. 

EXEMPEL: Vid valet till riksdagen och kommunfullmäktige 2014 fanns 
det 5837 valdistrikt, dvs. faktiska geografiska områden. 41 av dessa var i 
Gotlands kommun. Antal valdistrikt i val till landstingsfullmäktige (region-
fullmäktige) 2014 var därmed 5796. Till den slutliga rösträkningen tillkom 
sedan ett uppsamlingsdistrikt per kommunvalkrets. För val till riksdagen 
och kommunfullmäktige var det 390 uppsamlingsdistrikt, och därmed var 
det 6227 valdistrikt i det slutliga resultatet. För val till landstingsfullmäktige 
tillkom 387 uppsamlingsdistrikt, eftersom de 3 uppsamlingsdistrikten 
för Gotland inte tillkom för val till landstingsfullmäktige, och det slutliga 
antalet valdistrikt för val till landstingsfullmäktige var därmed 6183 stycken.
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10. Vad gäller vid omval och extra val?

I händelse av omval eller extra val gäller samma valgeografi som vid närmast föregående 
ordinarie val. Eventuellt kan det dock bli aktuellt med hantering av fastigheter.

10.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen hanterar (eventuellt) fastigheter.

10.2 Beskrivning

Det är inte specifikt reglerat i vallagen vad som ska gälla för indelning i valdistrikt och valkretsar 
i händelse av omval eller extra val. Valmyndigheten gör bedömningen att samma valdistrikt och 
valkretsar gäller vid eventuellt omval eller extra val som vid närmast föregående ordinarie val. 
Det betyder att ändringar i valkrets- och valdistriktsindelningen som görs mellan valen, endast 
ska gälla vid nästa ordinarie val och således ej vid omval eller extra val. 

Även om inte indelning i valdistrikt och valkretsar ska göras inför ett omval eller ett extra val 
kan det bli aktuellt att hantera fastigheter.

10.3 Gör så här

1. Eventuellt meddelar Valmyndigheten att det behövs hanteras fastigheter. Om så är 
fallet, läs mer om detta i kapitel 7, Fastigheter.
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Bilaga 1: Underlag till beslut om valdistriktsändringar

Under beredningen kan följande lista göras för att underlätta arbetet, samt underlätta för 
mottagaren av beslutet. Gör en lista med samtliga valdistrikt och eventuella valkretsar med kod 
och namn: 

Förändringskolumner
Kod före 
beslut

Namn före 
beslut

Ny kod 
efter 
beslut

Nytt namn 
efter 
beslut 

Gränsändring 
efter 
beslut

Beräknat antal 
röstberättigade
efter beslut

17800001 Första 
17800002 Andra 
17800006 Valby 
17800001 Röstberga
17800132 Mandatviken

Skriv i tabellen hur varje valdistrikt påverkats i och med beslutet, enligt nedanstående:

Ändrat namn

Skriv nytt namn i kolumnen ”Nytt namn efter beslut”, maximalt 36 tecken inklusive mellanslag.

Ändrad kod

Skriv ny kod i kolumnen ”Ny kod efter beslut”. Kom ihåg att stora förändringar av koderna kan 
innebära mycket arbete, eftersom varje valdistrikt med ny kod och dess vallokal måste läggas in 
på nytt i Valid. 

Ändrad gräns

Ange kortfattat hur gränsen ändrats i ”Gränsändring efter beslut” och bifoga alltid en karta, där 
man på detaljnivå kan se hur gränsen dragits. En person utan lokalkännedom ska kunna förstå 
hur gränsen ska dras.

 

Borttaget valdistrikt

Betyder egentligen att distriktet slagits ihop med ett annat distrikt. Ange om valdistriktet har 
slagits ihop i kolumnen ”Gränsändring efter beslut”. Om det behövs, bifoga en karta, där man 
på detaljnivå kan se hur gränsen dragits.
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Nytt valdistrikt

Sätt in en ny rad, lämna ”Kod innan beslut” och ”namn innan beslut” tomma. Skriv in kod och 
namn på det nya valdistriktet och ange hur distriktet uppkommit i kolumnen ”gränsändring”, 
bifoga alltid en karta, där man på detaljnivå kan se hur gränsen dragits.

Ska vissa valdistrikt vara oförändrade?

Lämna förändringskolumnerna för de oförändrade valdistrikten helt tomma. På så sätt är det 
enkelt att se var det finns förändringar i listan.

Beräknat antal röstberättigade per valdistrikt

Avsluta med att ange det beräknade antalet (kommunalt) röstberättigade för de valdistrikt som 
ska gälla tills vidare efter beslutet. 

Klart!

Så här kan en färdig lista se ut: 

Förändringskolumner
Kod före 
beslut

Namn före 
beslut

Ny kod 
efter 
beslut

Nytt namn 
efter 
beslut 

Gränsändring 
efter beslut

Beräknat antal 
röstberättigade
efter beslut

01 Norra 
valkretsen

12910

17800001 Första Bengtstaden 1703

17800132 Mandatviken 17800003 1113

17800002 Andra Slås ihop med 
17800001 
Bengtstaden.

17800004 Bullelunden Nytt valdistrikt, 
Valbys östra 
delar, se karta 1.

1021

17800006 Valby Justering av 
gräns mot 
nytt valdistrikt 
Bullelunden, se 
karta 2.

1232

17800012 Röstberga 1232
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Nämndsekreterare
Mattias Fyhr
468165
Mattias.Fyhr@engelholm.se

Till: Valnämnden
Diarienummer: VN 2021/4
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-02-03

Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av 
valdistrikt i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000 
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen 
under valdagen på röstmottagarna och på hur snabbt ett valresultat kan presente-
ras.  Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enkla-
ver, sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallo-
kal.

Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av 
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.  Det är Länsstyrelsens som på 
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsens 
beslut ska ske senast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.

Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten  
12920106 Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s 
väg från Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å 
från Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian 
II:s väg.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-28
• Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
• Bild 1 valdistrikt Ängelholms kommun - Nuvarande valdistriktsindelning
• Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindelning
• Bild 3 valdistrikt Ängelholms kommun - Områdeskarta Höken, Ugglan, Tranan
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Utredning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000 
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen 
under valdagen på valarbetarna och på hur snabbt ett valresultat kan presenteras.  
Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enklaver, 
sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallokal.

Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av 
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.  Det är Länsstyrelsen som på 
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Det ska ske se-
nast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.

Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten  
12920106 Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s 
väg från Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å 
från Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian 
II:s väg.  Den föreslagna gränsen ska dras i Rönne å enligt den streckade linjen i 
bild 2. Det är det markerade området på bild 2 (kvarteren Höken, Tranan och Ugg-
lan) som föreslås tillhöra Nya Torg istället för Ängavången. Det berör i dagsläget 
214 röstberättigade och ett antal fastigheter öster om Kristian II:s väg mot Rönne 
å.

Den föreslagna gränsen är mer naturlig då de röstberättigade inte behöver korsa 
Rönne å för att nå sin nya vallokal, som vid tidigare val varit på Rönneskolan. Det 
är även en mer naturlig gräns att dra längs med Rönne å och området har en mer 
naturligt tillhörighet mot området Nya Torg samt den tilltänkta vallokalen i Rönne-
skolan.

Valdistriktsändringen föranleds av en översyn som valkansliet har genomfört till-
sammans med GIS-ingenjören som var delaktig i framtagandet av nuvarande indel-
ning och med ansvarig tjänsteperson för kommunens befolkningsprognos. Ut-
gångspunkten för utredningen har varit att se över nuvarande valdistriktsindelning 
men att indelningen ska vara hållbar fram till och med minst de allmänna valen 
2030. Samt att i möjligaste mån inte ändra valdistrikten om inte utredningen visar 
att det är nödvändigt.

Tabellen nedan visar samtliga nuvarande valdistrikt med antal röstberättigade i va-
let 2018, prognos för 2022 samt prognos för 2029. Prognosen utifrån våra underlag 
sträcker sig fram till 2029. Kolumnen för röstberättigade 2022 bygger på befintliga 
uppgifter i folkbokföring och med en uppräkning i ålder. Den kolumnen tar inte 
hänsyn till nybyggnation eller in/utflyttningar. I kolumnen nya röstberättigade åter-
finns antalet röstberättigade som prognosticeras att bosätta sig i respektive valdi-
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strikt fram till 2029. Denna kolumn bygger på den information som finns kring på-
börjad och planerad nybyggnation i respektive valdistrikt och i vilken takt den ny-
byggnationen planeras ske de närmaste 5+5 åren. Den sammanlagda siffran, allt 
annat lika, av nya röstberättigade och antal röstberättigade 2022 finns i den högra 
kolumnen prognos 2029 röstberättigade.

Nr Valdistriktsnamn Antal 
2018

Prognos 
2022

Nya 
lägen-
heter

Nya hus Nya röst-
berättiga-
de

Prognos 
2029 röstbe-
rättigade

1
Ausås-Strövel-
storp 1 699 1631 16 10 39 1 670

2 Skörpinge 1 281 1 363 438  569 1 932
3 Södra Utmarken 1 908 1 882   0 1 882
4 Höja-Starby 1 134 1 073 60 10 96 1 169
5 Willan 1 714 1 608   0 1 608
6 Ängavången 1 943 1 927   0 1 927
7 Centrum S 1 333 1 431 22  29 1 460
8 Nya Torg 1 289 1 223   0 1 223
9 Centrum N 1 570 1 470  115 207 1 677

10 Sockerbruket 1 367 1 313 370  481 1 794

11 Danielslund 1 313 1 425 154 32 258 1 683
12 Munka Ljungby S 1 481 1 554 58 192 421 1 975
13 Munka Ljungby N 1 548 1 508  10 18 1 526
14 Tåssjö-Össjö 1 870 1 818  10 18 1 836
15 Kungsgården 1 917 1 826   0 1 826
16 Rebbelberga 1 762 1 729 40  52 1 781
17 Pomona 1 025 1 224 50 75 200 1 424
18 Skälderviken 1 233 1 264   0 1 264
19 Magnarp 1 536 1 647 60 70 204 1 851
20 Vejbystrand 1 619 1 656 27 32 93 1 749
21 Hjärnarp S 1 033 1 050  16 29 1 079
22 Hjärnarp N 1 211 1 221  10 18 1 239

Som tabellen ovan visar finns det flera valdistrikt som närmar sig den övre gränsen 
på 2000 personer vid 2029: Munka Ljungby S, Skörpinge och Ängavången. I valdi-
striktet Skörpinge är det mycket planerad nybyggnation och hur stort utfallet blir i 
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slutändan är inte säkert varför någon förändring inte föreslås där. Det finns inga in-
dikationer idag på att det blir en större ökning av antal röstberättigade i valdistriktet 
så att gränsen om 2000 inte kommer överstigas. Samma förhållande gäller för 
Munka Ljungby S men där finns nu en stark geografisk gräns utmed Ängelholms-
vägen/Östra storgatan/Ljunggårdsleden. Det saknas en ny naturlig gräns för att 
dela upp de tre valdistrikten kring Munka Ljungby och det saknas en naturlig ny 
vallokal om valdistrikten skulle ändras. Därför föreslås de valdistrikten att inte änd-
ras utan att de får ses över inför kommande val om antalet röstberättigade visar sig 
öka i enlighet med eller mer än prognosen. 

I Ängavången finns ingen prognostiserad nybyggnation eller andra skäl att anta att 
en folkökning kommer att ske. Snarare förväntas antalet röstberättigade sjunka, om 
än i små nivåer, från valet 2018 till valet 2022. Men eftersom antalet röstberättigade 
påverkar arbetsbelastningen på valdistriktets röstmottagare bör ett maximalt antal 
röstberättigade undvikas. Eftersom Nya Torg har ett relativt litet antal röstberätti-
gade och att Ängavångens valdistrikt sträcker sig över Rönne Å föreslås gränsen 
mellan valdistrikten att flyttas från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å. 
Kvarteren Höken, Ugglan och Tranan ska då tillhöra valdistriktet Nya Torg.

Utredningens prognos visar också att antalet röstberättigade 2030 kommer ha pas-
serat 36 000. Allt annat lika innebär det, enligt kommunalgen 5 kap 5 § andra styc-
ket punkt 5, att kommunfullmäktige i Ängelholms kommun behöver fatta beslut 
om att antalet ledamöter måste ändras till minst 61 stycken ledamöter till skillnad 
från dagens 51 ledamöter. 

Förslag till beslut
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige föreslår 
Länsstyrelsen i Skåne län

att valdistriktsindelning gällande gränsen mellan 12920106 Ängavången och 
12920108 Nya Torg ändras, från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å.  
Det innebär att kvarteren Höken, Tranan och Ugglan ska tillhöra valdistrikt Nya 
Torg, enligt Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindel-
ning. 

Malin Lundberg
Kanslichef

Mattias Fyhr
Valsamordnare
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Beslutet expedieras till:
• Kommunfullmäktige
• Länsstyrelsen i Skåne län



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 71 Dnr. KS 2019/584

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om 
uppdaterad återplanteringspolicy

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 17 december 2019 lämnat in en motion om att 
kommunen ska utreda om nuvarande återplanteringspolicy är realistisk och 
uppdatera återplanteringspolicyn med mål att den ska vara realistisk och 
uppföljningsbar.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott 2021-03-24
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad den 18 mars 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) daterad den 17 december 2019.

Yrkande
Ola Carlsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag dvs. att anse motionen 
besvarad.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om att motionen ska anses vara besvarad bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill anse motionen vara besvarad röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 11 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), 
Linda Persson (KD), BrittMarie Hansson (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Ola Carlsson (M), Daniel Coloka (S), Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och 
Robin Holmberg (M). 

NEJ-röster: Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anse motionen som besvarad.

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig Patrik 
Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD)

”Vi är glada över att ha fått gehör för motionens intention i stort, i och med att ett 
uppdrag nu getts i föregående ärende till kommundirektören att genomföra en 
översyn av gällande trädplan och regler för återplantering. 

Vi finner dock att ett bifall till motionen hade gett bättre tydlighet till det uppdraget 
och säkrat att politiken framledes får regelbunden återkoppling kring utvecklingen 
av antalet träd i kommunens tätorter. Det vore viktigt icke minst mot bakgrund av 
att kommunen växer befolkningsmässigt och allt större ytor som följd exploateras 
för bostäder, verksamheter och infrastruktur.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 51 Dnr. KS 2019/584

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om 
uppdaterad återplanteringspolicy

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 17 december 2019 lämnat in en motion om att 
kommunen ska utreda om nuvarande återplanteringspolicy är realistisk och 
uppdatera återplanteringspolicyn med mål att den ska vara realistisk och 
uppföljningsbar.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad den 18 mars 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) daterad den 17 december 2019.

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att motionen ska anses besvarad.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att motionen ska anses besvarad bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill anse motionen besvarad röstar JA;
Ledamot om vill bifalla motionen röster NEJ.

Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Robin Holmberg (M) och 
Linda Persson (KD).

NEJ-röst: Patrik Ohlsson (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige

att anse motionen som besvarad.

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig Patrik 
Ohlsson (SD):

”Vi är glada över att ha fått gehör för motionens intention i stort, i och med att ett 
uppdrag nu getts i föregående ärende till kommundirektören att genomföra en 
översyn av gällande trädplan och regler för återplantering. 

Vi finner dock att ett bifall till motionen hade gett bättre tydlighet till det uppdraget 
och säkrat att politiken framledes får regelbunden återkoppling kring utvecklingen 
av antalet träd i kommunens tätorter. Det vore viktigt icke minst mot bakgrund av 
att kommunen växer befolkningsmässigt och allt större ytor som följd exploateras 
för bostäder, verksamheter och infrastruktur.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/584
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-18

Svar på motion från Sverigedemokraterna om åter-
planteringspolicy

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 17 december 2019 lämnat in en motion om att kom-
munen ska utreda om nuvarande återplanteringspolicy är realistisk och uppdatera 
återplanteringspolicyn med mål att den ska vara realistisk och uppföljningsbar.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad den 18 mars 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) daterad den 17 december 2019.

Utredning
Återplanteringsfrågan kommer att ingå som en del i styrdokumentet ”handlings-
plan för grönstruktur”. Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen 
att genomföra en översyn av gällande trädplan och regler för återplantering. Utred-
ningen bör belysa hur nuvarande regler tillämpas och en uppföljning av utfallet. 
Utredningen bör lämna förslag på åtgärder och förhållningssätt som kan ligga till 
grund för det kommande arbetet att införliva återplanteringen i en ny handlings-
plan för grönstruktur

I motionen finns det detaljer om hur återplanteringspolicyn ska utformas vilket gör 
att motionen inte kan bifallas då det föregår kommundirektörens utredning. 
Motionen föreslås därför besvaras. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige

att anse motionen som besvarad.
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Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Motionären



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSlYRELSEN Ängelholms kommun 

Kundtjänst 

2019 -12- 1 7 

Motion om uppdaterad återplanteringspolicy 

Ängelholms kommun befinner sig i en period av kraftig tillväxt av befolkning och infrastruktur. 
Ständigt innebär detta att tätorternas grönska får maka på sig. Ett färskt och väldigt synligt 
exempel är området vid Klippanvägen mitt emot Statoil, där ett stort centrumnära 
grönområde har huggits ner för att ge plats åt en transformatorstation. 

Kommunen har en trädplan från 2010. Denna innehåller ett kort stycke kallat 
"Aterplanteringspolicy". l detta stycke finns en "bör"-formulering att träd som tas bort ersätts 
med 21ikvärdiga träd. 

Sverigedemokraterna ställde i september 2019 en interpellation till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, bl.a om hur hög återplanteringsgraden varit och 
om kommunen nått upp till att ersätta varje fällt träd med 2 nya. Det konkreta svaret på den 
frågan uteblev. Vår tolkning kan endast bli att det är oklart om nuvarande policy efterlevs. 

Den 1 oktober 2019 hölls en politikerutfrågning av Naturskyddsföreningen på temat om hur 
Ängelholms kommun ska kunna bidra till att minska påverkan på det globala klimatet. Även 
om vi i Sverigedemokraterna anser att frågan i första hand är internationell , så menar vi att 
kommunen bör ge sitt rimliga bidrag för att motverka problemet. Att värna grönskan i vår 
närmiljö är enligt vår uppfattning bland det bästa vi kan göra i den riktningen, som enskild 
kommun. 

Sverigedemokraterna yrkar därför 

att en utredning fastslår om 2 återplanterade träd för varje fällt träd, enligt nuvarande 
återplanteringspolicy, är realistiskt, sett till parametrar som historisk erfarenhet, tillgång på 
lämplig mark, etc. Om svaret är Nej , så ska utredningen föreslå en annan 
återplanteringsgrad som kan motiveras som realistisk. 

att Ängelholms kommun uppdaterar sin återplanteringspolicy, med mål att den skall vara 
realistisk och uppföljningsbar. 

att nämnda plan skall innehålla ett mål om återplantering enligt den återplanteringsgrad 
nämnd utredning föreslår som realistisk, dock lägst 1 återplanterat träd per fällt träd. 

att en årlig redovisning sker till lämpligt politiskt forum av vilka träd som fällts under året, var 
och varför de fällts, samt hur återplanteringsplanen för dessa fällda träd ser ut. 

För Sverigedemokraterna i Ängelholm, 191215 

(j?u@L___ 
Patrik Ohlsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 17                  Dnr   KS  2019/584  

Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppdaterad återplanterings-
policy

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en motion 17 december 2019 om genomförande av 
utredning för att fastslå om nuvarande återplanteringspolicy är realistisk och om inte, ta fram 
uppdaterad och uppföljningsbar återplanteringspolicy.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 17 december 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till Miljö- och tillståndsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och tillståndsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 72 Dnr. KS 2019/253

Svar på motion från Mikael von Krassow m fl (S) om 
belysta väderskydd

Ärendebeskrivning
En motion från Mikael Krassow m.fl. (S) inkom den 29 april 2019. Mikael von 
Krassow m. fl. (S) föreslår att flera belysta väderskydd byggs ute på landsbygdens 
tätorter, byar eller samlingspunkter för skolbarn. 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 8 juli 2019 att remittera 
motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen ordförande beslutade på delegation den 7 november 2019 att 
remittera motionen till Lärande och familj i samverkan med Huvuduppdrag 
Samhälle för yttrande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott 2021-03-24
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterad den 5 mars 2021
• Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 7 november 2019
• Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 8 juli 2019
• Beslut Kommunfullmäktige, KF §92, daterad den 29 april 2019
• Motion Mikael Krassow m.fl. daterad den 29 april 2019

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, dvs. att motionen ska 
bifallas. Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), BrittMarie Hansson (S), 
Eric Sahlvall (L) och Daniel Coloka (S) instämmer i yrkandet.

Maija Rampe (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Robin Holmberg (M) yrkar 
bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att motionen ska avslås.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om att avslå motionen bifallits. Omröstning begärs.
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Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå motionen röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 6 JA-röster och 7 NEJ-röster enligt följande:

JA-röster: 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP),  Ola Carlsson (M), 
Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M). 

NEJ-röster: Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), 
Patrik Ohlsson (SD), BrittMarie Hansson (S), Johan Wifralius (SD), 
Daniel Coloka (S),

Beslut
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Reservation
Robin Holmberg (M), Christina Hanstål (M), Maija Rampe (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagit. Linda Persson (KD) 
instämmer i reservationen.

Karl-Otto Rosenqvist (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig 
reservation: ”Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att bifalla motionen från 
Socialdemokraterna om belysta väderskydd på kommunstyrelsens sammanträde i 
ärende 15.
Utredningen visar att efterfrågan på belysta väderskydd för elever som har 
skolskjuts är väldigt låg. Därför vill Miljöpartiet hellre att man utreder vilka andra 
åtgärder som skulle kunna göras för elever med skolskjuts för att öka deras säkerhet 
till liknande kostnad.

Exempelvis finns det mycket förbättringar som kan göras för att vägen till och från 
busshållplatser ska bli säkrare liksom möjligheten att på ett säkert sätt cykla till och 
från skolan.

Genom att skifta perspektiv något kan vi ge fler invånare på landsbygden säkrare 
resor till och från kollektivtrafiken och med cykel vilket ökar självständigheten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Lärande och familj
• Samhälle
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KSAU § 52 Dnr. KS 2019/253

Svar på motion från Mikael von Krassow m fl (S) om 
belysta väderskydd

Ärendebeskrivning
En motion från Mikael Krassow m.fl. (S) inkom den 29 april 2019. Mikael von 
Krassow m. fl. (S) föreslår att flera belysta väderskydd byggs ute på landsbygdens 
tätorter, byar eller samlingspunkter för skolbarn. 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 8 juli 2019 att remittera 
motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen ordförande beslutade på delegation den 7 november 2019 att 
remittera motionen till Lärande och familj i samverkan med Huvuduppdrag 
Samhälle för yttrande.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterad den 5 mars 2021
• Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 7 november 2019
• Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 8 juli 2019
• Beslut Kommunfullmäktige, KF §92, daterad den 29 april 2019
• Motion Mikael Krassow m.fl. daterad den 29 april 2019

Deltar inte i beslutet
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) deltar inte i beslutet.

Yrkande
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) yrkar bifall till motionen.

Robin Holmberg (M) yrkar avslag på motionen.

Proposition
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att 
yrkandet om bifall till motionen bifallits.
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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 sitt eget yrkande 
om att avslå motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Lärande och familj
• Samhälle
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Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/253
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-05

Motion från Mikael von Krassow m.fl. (S) om belysta 
väderskydd

Ärendebeskrivning
En motion från Mikael Krassow m.fl. (S) inkom den 29 april 2019. Mikael von 
Krassow m. fl. (S) föreslår att flera belysta väderskydd byggs ute på landsbygdens 
tätorter, byar eller samlingspunkter för skolbarn. 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att remittera motionen till Kom-
munstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 8 juli 2019 att remitte-
ra motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen ordförande beslutade på delegation den 7 november 2019 att re-
mittera motionen till Lärande och familj i samverkan med Huvuduppdrag Samhälle 
för yttrande.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterad den 5 mars 2021
• Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 7 november 2019
• Beslut kommunstyrelsens ordförande daterad den 8 juli 2019
• Beslut Kommunfullmäktige, KF §92, daterad den 29 april 2019
• Motion Mikael Krassow m.fl. daterad den 29 april 2019

Utredning
Skolskjutsen bedrivs idag både genom upphandlade entreprenörer (bussbolag och 
taxi) och av lokal- och länstrafiken (Skånetrafiken). Skolskjuts bedrivs bara för 
grundskolan samt grund- och gymnasiesärskolans elever. Elever i gymnasieskolan 
tilldelas företrädesvis ”busskort” på Skånetrafiken inom ramen för lagen om sär-
skilda elevresor. I utredningen berörs bara de skolskjutshållplatser som de upp-
handlade bussbolagen trafikerar. Taxi hämtar företrädesvis utanför elevens bostad.

Skolskjutsområden
I Ängelholms kommun finns tre skolskjutsområden. Dessa områden är indelade ef-
ter de skolområden som har flest elever som bor på sådant avstånd till skolan att de 
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är berättigade till skolskjuts (minst 2km för elever i F-klass - åk6 och minst 5 km 
för elever i åk 7-9). Skolområdena är Magnarps/Hjärnarps, Munka Ljungbys och 
Nyhems/Villans/Strövelstorps skolområde.

Hållplatser
Hållplatserna kan grovt indelas i mer eller mindre permanenta och de som kan va-
riera från ett år till ett annat beroende på var eleverna bor. Totalt finns idag ca 200 
hållplatser. Av dessa är ca 80-100 hållplatser de som räknas som permanenta, d.v.s. 
att de trafikeras i princip varje år. Övriga kan trafikeras under en 3- till 6-årsperiod 
för att sedan avslutas då eleven ej längre är skolskjutberättigad eller slutar i grund-
skolan.
Av de ca 80-100 ”permanenta” hållplatserna är 8 st väderskyddade varav 2 saknar 
belysning (2 i Spannarp, Hjärtelyckehus, Höja, Lerbäckshult, 2 i Lerbäckshult och 
Margretetorp). Alla övriga ca 190 hållplatser saknar således väderskydd, dock har ca 
35 av dessa hållplatser gatubelysning enligt uppgifter från Skolskjutssamordnare 
och från GIS-kartor. Dessa hållplatser återfinns således på landsbygden

Kostnader
Enligt uppgifter från kommunens belysningsingenjör kostar en belysning ca 35 – 
40 tkr per hållplats beroende på om det krävs solceller eller om ström finns till-
gänglig.
Enligt uppgifter från kommunens trafikingenjör kostar ett väderskydd till hållplats 
ca 70 – 80 tkr med tillkommande entreprenad på ca 50 – 70 tkr.
Det innebär en totalkostnad för en belyst väderskyddad hållplats på mellan 155 och 
190 tkr beroende på mängd och upphandling.

Markägare och tillstånd
Denna fråga är inte utredd i detalj utan kräver en fördjupad studie beroende på be-
slut i frågan. Ängelholms kommun äger i princip ingen mark där hållplatserna 
finns. Det innebär att avtal i så fall skulle behöva upprättas med varje berörd mar-
kägare. Vidare är det enligt uppgift från trafikingenjören en lång process att få till-
stånd längs det statliga vägnätet.

Bedömningsalternativ
Det finns idag ingen undersökning gjord bland skolskjutselever om hur de upple-
ver hållplatserna. De senaste åren har det inte inkommit några formella klagomål 
till Lärande och familj om att det saknas väderskyddade hållplatser. Endast någon 
enstaka synpunkt har framförts till skolskjutssamordaren. Så ur det perspektivet 
finns inget behov.

Om kommunen trots detta vill utöka antalet väderskydd har Lärande och familj 
gjort en beräkning på två alternativ.
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A. Om kommunen vill väderskydda de ”permanenta” hållplatserna så är det beräk-
nat på de lägre siffrorna på de 70 hållplatser som i dag saknar väderskydd. Då blir 
totalkostnaden som lägst ca 11 miljoner kronor . 

B. Om väderskydden ska begränsas till tätorterna och byarna är Sventorp, Tull-
storp, Starby, Össjö, Axtorp, Hillarp, Tåstarp, Toarp, Bassholma, Lärkeröd, Sta-
vershult och Ljungabolet utvalda som de största. Då blir det ca 25-30 stycken ef-
tersom det är flera hållplatser på några ställen. Kostnaden blir då som lägst ca 4 
miljoner kronor.

I dessa beräkningar är inte markarrende,  tillståndsprövning och underhållskostna-
der inräknade. Dessutom är möjligheterna med hänsyn till detta inte heller utrett.
Då innebär det fortfarande att långt mer än hälften av hållplatserna saknar väder-
skydd vilket ur ett likvärdighets- och rättviseperspektiv för eleverna bör tas hänsyn 
till.

Bedömning av förslag
Eftersom Lärande och familj inte fått några klagomål från elever eller vårdnadsha-
vare samt att fler väderskydd svårligen kan bli likvärdigt för eleverna bedöms det 
inte finnas något behov av fler . Om Kommunstyrelsen trots det bedömer att en 
utökning av antalet väderskyddade hållplatser är nödvändig föreslår vi att väder-
skydda de mest permanenta hållplatserna (alternativ A) som mest rättvist för ele-
verna. Slutsatsen av utredningen är då att motionen ska avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäk-
tige beslutar

att avslå motionen.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
• Lärande och familj
• Samhälle
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Våra barn och ungdomar som bor ute på landsbygden får åka skolbuss till skolan. 
På många ställen är det brist på belysta väderskydd där många barn samlas. 
Exempelvis Orrekärrsvägen i tätorten Lerbäckshult som är en del av skolbusslinjen 
som går från Västersjön till Hjärnarp. 
Det är viktigt att ett väderskydd ska ha belysning, det ger trygghet för barnen, 
busschauffören och övriga trafikanter i trafiken. 

Vi socialdemokraterna vill 
att flera belysta väderskydd byggs ute på landsbyg ns tätorter, byar eller 
samlingspunkter för våra skolbarn. 

·~~~ 
Mikael von Krassow 

J-)!A/~~~ 
Kjell-Arne ilsson 

Gånarp Lerbäckshult 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 
a n ge l hol m @socia Id emokraterna .se, www .soda Idemak raterna a n gel hol m .se 
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Motion från Mikael von Krassow m.fl. (S) om belysta väderskydd

Ärendebeskrivning
Inkommen motion daterad den 29 april 2019

Beslutsunderlag
Motion från Mikaels von Krassow m.fl. (S) om belysta väderskydd

Nämnd: Kommunstyrelsen

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande

Delegationsrätt: Beslut att remittera motioner till berörd instans för yttrande.

Beslut: Att remittera motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 
senast den 31 januari 2019.

För Kommunstyrelsen

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

Nämndsekreterare
Elisabeth Alm
0431- 46 91 45
Elisabeth.Alm@engelholm.se Kommunstyrelsen
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Motion från Mikael von Krassow m.fl. (S) om belysta väderskydd

Ärendebeskrivning
Inkommen motion daterad den 29 april 2019

Beslutsunderlag
Motion från Mikaels von Krassow m.fl. (S) om belysta väderskydd

Nämnd: Kommunstyrelsen

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning antagen den 17 december 2018, § 375, Dnr 
2018/910

Delegationsrätt: Beslut att remittera motioner till berörd instans för yttrande, p. 60 i 
kommunstyrelsens delegeringsbestämmelser

Beslut: Att remittera motionen till Lärande och familj i samverkan med 
Huvuduppdrag Samhälle för yttrande senast den 28 februari 2020.

För Kommunstyrelsen

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande

Nämndsekreterare
Elisabeth Alm
0431- 46 91 45
Elisabeth.Alm@engelholm.se Kommunstyrelsen
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 73 Dnr. KS 2020/51

Svar på motion från  Jim Brithén m.fl (EP) Begäran 
om att införa insynsplatser i styrelser och nämnder

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har den 12 januari 2020 inkommit med en motion om att de 
partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen och 
olika nämnder ska beredas insynsplats i styrelser och nämnder.

Enligt kommunallagen 4 kap. 28 § kan kommunfullmäktige besluta att en 
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara 
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott 2021-03-24

• Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, den 17 mars 2021.

• Motion från Jim Brithén (EP) m fl. om insynsplatser i kommunstyrelsen och 
nämnder, 12 januari 2020

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag, dvs. att avslå motionen från Christina Hanstål 
(M), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen
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Beslutet ska expedieras till
Motionären

~ Ängelholms 
f.;.i kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 53 Dnr. KS 2020/51

Svar på motion från  Jim Brithén m.fl (EP) Begäran 
om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har den 12 januari 2020 inkommit med en motion om att de 
partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen och 
olika nämnder ska beredas insynsplats.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, den 17 mars 2021.

• Motion från Jim Brithén (EP) m fl. om insynsplatser i kommunstyrelsen och 
nämnder, 12 januari 2020

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och 
Linda Persson (KD) yrkar att motionen ska avslås.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2021-03-17 
Diarienummer: KS 2020/51
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Motion om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen 
och nämnderna

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har den 12 januari 2020 inkommit med en motion om att de 
partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen och 
olika nämnder ska beredas insynsplats.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, den 17 mars 2021.

Motion från Jim Brithén (EP) m fl. om insynsplatser i kommunstyrelsen och 
nämnder, 12 januari 2020

Utredning
Enligt kommunallagen 4 kap. 28 § kan kommunfullmäktige besluta att en förtroen-
devald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämn-
dens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening an-
tecknad i protokollet.

Att inför insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna är därmed möjligt att 
göra, men det är en politisk fråga för kommunfullmäktige att avgöra.

Förslag till beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för övervägan-
de och beslut.
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Eva Sturesson
Stadsjurist

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Motionären



Ängelholm 2020-01-12 

- = • Till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun Engalholm•Partlet 

MOTION 

Begäran att införa insynsplatser i styrelser och nämnder. 

Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det 

en nackdel om inte samtliga partier, som är representerade i kommunfullmäktige, får ha direkt 

insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. 

Protokollen från de olika sammanträdena redovisar besluten, men inte de framförda argumenten. 

l debatten i kommunfullmäktige förekommer hänvisningar till föregående diskussioner i 

kommunstyrelse och nämnder. Bristande insyn skapar sämre beslutsunderlag, och det kan inte 

vara önskvärt, varken ur ett demokratiskt eller kommunpolitiskt perspektiv. 

Alla ledamöterna i kommunfullmäktige har i slutändan lika ansvar för de beslut som fattas, 

oavsett vilket parti man tillhör. Att alla ges lika möjlighet till en fullständig bild av de i kommun

styrelsen och nämnderna framförda besluten, inkl. de underliggande argumenten, är nödvändiga 

för en optimal beslutsprocess i kommunens högsta beslutande organ. 

Sett till arbetet i kommunfullmäktige kan insynsplatser betyda ökad effektivitet och kvalite. 

Insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är inte ovanliga och inte heller någon kontroversiell 

fråga. Det förekommer i många kommuner. 

Kommunallagen beskriver i 4 kap, 23§* hur insynsplatser får införas. 

EngelholmsPartiet motionerar därför kommunfullmäktige att snarast besluta: 

• att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier ska beredas 
insynsplats i kommunstyrelsen samt i de kommunala nämnderna. 

Ängelholm den 12 januari 2020 - för Kommuns bästa och för de flestas bästa 

EngelholmsPartiet 

~--c&~ 
/ ~~ J3rrllni: 

~~ 

*Kommunallagen 4 kap. 
Närvarorätt 
23 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och 
delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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Sammanträdesdatum 2020-01-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 18                  Dnr   KS  2020/51  

Motion från Jim Brithén m.fl. (EP) gällande begäran att införa 
insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har inkommit med en motion 17 januari 2020 om att samtliga i kommun-
fullmäktige representerade partier ska beredas insynsplats i kommunstyrelsen samt i de 
kommunala nämnderna.  

Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 17 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 67 Dnr. KS 2021/107

Entledigande samt val av ny ledamot i kommun-
fullmäktiges beredning 2 efter Torgny Bergström (S)

Ärendebeskrivning
Torgny Bergström (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktiges beredning 2. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Torgny Bergström, inkommen den 1 mars 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Torgny Bergström (S) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktiges beredning 2, samt

att lämna ovanstående uppdrag vakant tillsvidare.  

Beslutet ska expedieras till
• Torgny Bergström
• Beredningskoordinator
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 68 Dnr. KS 2021/101

Entledigande samt val av ersättare efter Eva Thell 
Svarén (S) gällande uppdrag som personlig ersättare i 
överförmyndarnämnden och ersättare i nämnden för 
omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
Eva Thell Svarén (S) har lämnat in avsägelse från uppdragen som personlig 
ersättare i överförmyndarnämnden och ersättare i nämnden för omsorg och stöd. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Eva Thell Svarén (S), inkommen den 26 februari 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Eva Thell Svarén (S) uppdraget som personlig ersättare i 
överförmyndarnämnden, 

att entlediga Eva Thell Svarén (S) från uppdraget som ersättare i nämnden för 
omsorg och stöd, samt

att lämna ovanstående uppdrag vakanta tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Eva Thell Svarén
• Överförmyndarnämnden
• Nämnden för omsorg och stöd
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-03-10 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunrevisionen 

Digitalt via Teams, 2021 -03-10, kl. 16:30- 20:00 

Bengt Sävström, sammankallande 
Oskar Funes Galindo 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
RolfEkberg 
Kurth Engwall 
Ragnar Steen 
Gunilla Hildestrand 

Staffan Broddesson, ordf miljö- och tillståndsnämnden samt 
Anders Davidsson, 1 :e vice ordf miljö- och tillståndsnämnden, 
§ 22 
Kristina Magnusson, kommundirektör, § 23 
Lena Östblom, HR-chef, Filippa Kurdve, chef huvuduppdrag 
hälsa samt Björn Klemedsson, verksamhetchef 
huvuduppdrag hälsa, § 24 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 

Oskar Funes Galindo Paragrafer: § 20 - § 30 

U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-03-1 O 

Kommunrevisionen 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum: 2021-03-10 

Datum för anslags uppsättande: 2021- O) -.lq 

Datum för anslags nedtagande: 2021- OY -20 

Förvaringsplats för protokollet: stadshuset i Ängelholm 

U n derskrift ~bJ~~~ 

Just. sign. Utdrags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 20 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-03-1 O 

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 

§ 21 Justering 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Oskar Funes Galindo till att justera dagens protokoll 

§ 22 Möte med miljö- och tillståndsnämnden 
Möte med miljö- och tillståndsnämnden enligt särskild dagordning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 23 Information 
Information från Kristina Magnusson som är ny kommundirektör i kommunen. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 24 Information 
Information från Lena Östblom angående aktuella frågor inom personalområdet. 
Information från Filippa Kurdvesamt Björn I<lemedsson angående aktuella frågor inom 
huvuduppdrag hälsa. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-03-10 

Kommunrevisionen 

§ 25 Granskning av samordning kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser 
Föreligger utkast avseende granskningsrapport samordning kring barn och unga med behov 
av samordnade insatser. 

Kommunrevisionen beslutar 
att rapporten avseende granskning av samordning kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser ska översändas till kommunfullmäktige och familje- och 
utbildningsnämnden. Kommunrevisionen önskar svar från familje- och utbildningsnämnden 
senast till den 31 maj. 

§ 26 Lekmannarevision 
Revisionens sammankallande informerade om aktuella frågor i de kommunala bolagen. 
Noterades att Bengt Sävström och Ragnar Steen har blivit utsedda som lekmannarevisorer i 
holdingbolaget Ängelholm Flygplats AB. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Föreligger utkast avseende granskning av intern kontroll inom AB Ängelholmshem och AB 
Ängelholmslokaler. 

Kommunrevisionen beslutar 
att rapporten avseende granskning av intern kontroll ska översändas till kommunfullmäktige 
och styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. Kommunrevisionen 
önskar svar från styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler senast till den 
31 maj. 

§ 27 Omvärldsbevakning 
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 28 Revisionsplan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-03-1 O 

Kommunrevisionen 

Information om pågående granskningar lämnades. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Föreligger förslag att en projektplan avseende granskning av VA-verksamheten tas fram till 
maj månads sammanträde. 

Kommunrevisionen beslutar 
att en projektplan tas fram enligt ovanstående förslag 

§ 29 Rapporter 
ÖF- ingen utbildning för ställföreträdare under år 2020 pga pandemin 
FUN - budget i balans, ökad andel elever med behörighet till gymnasium. 
NOS -redovisning av kö till särskilt boende 
Beredning 1-nytt uppdrag för medborgardialog 
Beredning 2 - social hållbarhet 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 30 Övrigt 
Föreligger ekonomisk rapport avseende revisionen per februari månad. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



Postadress 

MEDDELANDE 1(1) 

Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-3799-2021 

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 

Anna-Britt D. Adell 

010-2241203 (9.00-12.00) 

skane@lansstyrelsen. se 

Kommunens revisorer 

Ängelholms kommun 
Östra vägen 2 ÄNGELHOLM~ KOMMUN 
262 80 Ängelholm KOMMUI\ISl YRELSEN 

Z021 -03- 1 8 

Protokoll över inspektion av kommunens 
Dnr ...... ........... ... ....... .... . 

ö ve rfö rmyn d arve r k sa m h et 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av 

protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 

ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och 

ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen 

granska om Överförmyndarens handläggning följ er reglerna i föräldrabalken och 

förmynderskapsförordningen ( 1995: 379) och att handläggningen även i övrigt sker 

på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 

Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska 

upprätta protokoll över inspektionen. 

A~(,Adell 
Länsassessor 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www Jansstyr lsen .se / dataskydd . 

Besöksadress Telefon J Fax Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 

O Boulevarden 62 A 010-224 1110 

Bankgiro 

102-2847 

E-post och webb 

skane@lansstyrel sen .se 

www.lansstyrelsen.se/skane 

Facebook: lansstyrelsenskane 

Twitter: @lstskane 291 86 Kristianstad 



Postadress 

PROTOKOLL 1(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2021-03-11 Dnr 203-3799-2021 

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 
Anna-Britt D. Adell 
010-2241203 (9. 00-12.00) 
skane@ lansstyrelsen. se 

Överförmyndarnämnden i Ängelholms kommun 

Östra vägen 2 
262 80 Ängelholm 

Inspektion av Överförmyndarnämnden i 

Ängelholms kommun 

Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska 

länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följ er reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförrn yndaren förda r egistr·et, dels stickprovsvis u tv al da akter. (Se 21 § 
förmynderskapsförordningen [ 199 5:3 79].) 

Inspektionen har genomförts genom att överförmyndarnämnden anmodats att 
besvara frågor om verksamheten (se bilaga). Överförmyndarnämnden har 

uppmanats att till vissa frågor bifoga myndighetens skriftliga rutiner eller 
checklistor. Länsstyrelsen har genom att ta del av det av överförmyndarnämnden 
förda r egistret gjort stickprovsvis urval av akter, vilka rekvirerats från 
överförmyndarnämnden. Efter granskning av register och akter har dessa skickats 
tillbaka till överförmyndarnämnden. 

Granskade akter 

Förmynderskap : Akt nr 2455, 2471 och 2592 
Godmanskap: Akt nr 2035, 2126, 2187, 2255, 2344, 2352, 2369 och 2384, 
Förvaltarskap: Akt nr 2319,2425 och 2491 

Utöver dessa akter granskades akt 2720 särskilt med anledning av uppgifter som 
inkommit till Länsstyrelsen. Granskningen föranleder ingen anmärkning mot 
överförrnyn darnämnden. 

Generella synpunkter 
Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta . Varje akt är 
försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller 
på annat lämpligt sätt, i förekommande fall ankomststämplade, försedda med 

Besoksadress Telefon l Fax Bankgiro Sociala medler 

20515 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 102-2847 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrel senskane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 



PROTOKOLL 2(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2021-03-11 Dnr 203-3799-2021 

aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboks blad. N o teringarna på 

dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i S kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas 
som tre separata händelser. 

Kritik 
Akt 203S. Akten avser god man för bortavarande. Av handlingarna framgår att 

överförmyndarnämnelen inte utövat någon tillsyn av ärendet sedan anorduandet i 

mars 2016 fram till dess Länsstyrelsen begärt att få granska akten. Först i början av 

mars 2021 har nämnden kontaktat god man för att få upplysningar. Därvid 

framkommer att god man ganska omgående efter anorduandet fått kontakt med sin 

huvudman. Huvudmannen har, såvitt framgår, inte lidit niigon rättsförlusl. 

Överförmyndarnämnelen kan dock inte undgå att få viss kritik på grund av bristen 

på tillsyn av godmanskapet. 

Akt 2491. Akten avser ett förvaltarskap. Förvaltarskap är en åtgärd som är mycket 

ingripande för den enskilde. Därför ska överförmyndaren årligen särskilt granska 

samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av 

förvaltarskapet ( S § andra stycket förmynderskapsförordningen). A v handlingarna i 

akten framgår att överförmyndarnämnelen under 2020 inhämtat uppgifter för sin 

särskilda granskning av akuelit förvaltarskap. Det finns dock ingen notering i akten 

om att nämnden också tagit ställning till om det finns skäl att ansöka om upphörande 

eller inte. Det är därför oklart om granskningen genomförts 2020. Länsstyrelsen, 

som noterar att den särskilda granskningen genomförts under 2019, ger nämnden 
viss kritik för bristen. 

Akt 242S. Akten avser ett förvaltarskap. Av handlingarna i ärendet framgår att två 

byten av ställföreträdare genomförts. Ställföreträdare nr 2 (förordnad 2019-0S-28-
2019-12-31) har aldrig fått del av ställföreträdare nr l :s förteckning ( aktbilaga 28), 
årsräkning (aktbilaga 67, inkommen till överförmyndarnämnelen 2019-04-29) eller 

sluträkning (aktbilaga 88, inkommen till överförmyndarnämnelen 2019-10-29). 
Såvitt framgår har vare sig års- eller sluträkning krävt komplettering från 

ställföreträdaren. Såväl årsräkning som sluträkning har granskats utan anmärkning av 

överförmyndarnämnelen 2020-03-27. sluträkningen från ställföreträdare nr l har 

således granskats först efter det ställföreträdare nr 2 entledigats från sitt uppdrag. 

Sedan Överförmyndaren har granskat en förvaltarens sluträkning, ska räkningen samt 

de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt lS kap. 3 och 8 §§som förvaras 

hos överförmyndaren, lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning 

för förvaltningen. (Se 16 kap 8 §föräldrabalken.) 

A v handlingarna i akten framgår att ställföreträdare nr 3 har fått del av samtliga 
redovisningshandlingar. 

Överförmyndaren ska se till att granskningen av redovisningshandlingarna sker så 
snabbt och enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (jfr 9 § 

förvaltningslagen). En snabb handläggning hos överförmyndaren är av 



PROTOKOLL 3(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2021-03-11 Dnr 203-3799-2021 

rättssäkerhetsskäl viktig för huvudmannen som annars kan riskera att dennes 

personliga eller ekonomiska förhållanden försämras. Handläggningstiden för 

granskning av årsräkningar bör i normala fall inte överstiga sju månader (se JO:s 
beslut dnr S 172-2008). 

Överförmyndarnämnelen får kritik för att det gått ca 11 månader från det 

årsräkning ( aktbilaga 67) inkommit till dess att den granskats. Någon förklaring till 

tidsutdräkten framgår inte av handlingarna i ärendet. Länsstyrelsen anser även att 

tiden för granskning av sluträkningen är lång, S månader, inte minst med tanke på 

att denna handling är utgångspunkt för en ny ställföreträdares redovisningar. 

övriga påpekanden 
Akt 2384. Länsstyrelsen noterar att granskning av årsräkning ( aktbilaga 22) och 

sluträkning ( aktbilaga 36) dragit ut på tiden. Årsräkningen har granskats först i 
februari 2020, 11 månader efter ankomst, och sluträkningen i september 2020, i 

princip ett år efter att den kom in till myndigheten. Detta har medverkat till att ny 
ställföreträdare fått del av handlingarna först i november 2020. Även om 

överförmyndarnämnelen behövt kräva komplettering av ställföreträdaren framstår 

tidsutdräkten som alltför lång. Länsstyrelsen rekommenderar att nämnden ser över 

sina rutiner för till exempel begäran om komplettering för att utreda om det finns 

möjligheter att förkorta handläggningstiderna för granskning av års- och 

sluträkningar. Länsstyrelsen noterar vidare att det finns en notering 2018-10-17 

Anordnande, Förvaltare enligt FB 11:7. Den handling noteringen härrör från är 

tingsrättens avgörande om anordnande av godmanskap. Noteringen är således 
felaktig. Länsstyrelsen kan dock inte se att ställföreträdarskapets art varit eller är 

felaktigt noterat i registret. 

Protokollet har upprättats av länsassessorn Anna-Britt D. Adell och justerats av 

länsassessorn Ulf Andersson. Handlingen har bekräftats digitalt. 

Bilaga: 

1. Frågor inför inspektionsbesök 2021 

Kopia till: 

Justitieombudsmannen, IOkanslil@jo.se (enligt stående begäran) 
Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun 

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 

Kommunens revisorer i Ängelholms kommun 
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Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-3799-2021 

Överförmyndarverksamhet 

Frågor inför inspektion 2021 

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utlörliga svar 
eftersom de utgör underlag rör inspektionen. Rutorna "växer" efter 
hand som de fylls i. 

Ange myndighetens namn: 

Överförmyndarnämnelen i Ängelholms kommun 

1. Myndighetens organisation 

l. l Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2020, ange avgående och nya ledamöters/suppleanters 
namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte 
skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st föräldrabalken.) 

l -

Postadress 

205 15 Malmö 

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder: 

11 ggr/år 

1. 3 Överlörmyndare och överlörmyndarens ersättare: Om det skett 

förändringar på posterna sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange ny 
överförmyndares/ ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande 

och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st 
föräldrabalken.) 

1.4 Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad: 

Besöksadress 

Kungsgatan 13 

Telefon Telefax 

010-224 10 00 vx 010-224 11 00 

Bankgiro E-post www 

102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 
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Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-3799-2021 

1.5 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter 

Län ss t r elsens ins )ektion 2020 an e namn och datum för sista arbetsdagen . 

Clara Kampe, 25 augusti 2020 (vikariat) 

1.6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion 

2020 an e namn, utbildnin /bak ·und/ erfarenhet och anställnin sdatum. 

Emma Persson åter efter föräldraledighet den l december 2020 

l. 7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter 

avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten . 

-Ida Harleflo, 100%- fokus på ensamkommande samt övrig administration på 

kontoret utanför det typiska överförmyndarområdet ex. digitalisering och ekonomi. 

-T or ben Kolnig, 100% - huvudansvaret för rekrytering av nya ställföreträdare samt 

digitalisering. 

- Emma Persson, l 00 % (90 %from l april 2021) - Ansvar för nämndarbetet samt 

sammanträden vid tingsrätten, fokus på det juridiska. 

-Anna-Klara Strandvad- 75% sedan årsskiftet. Tidigare enbart som extra personal. 

Granskar slut- och årsräkningar. 

Samtliga handläggare, utom Anna-Klara, utför alla förekommande arbetsuppgifter 

såsom löpande handläggning och beslut enligt delegationsorclning, granskning av 

redovisningar, utbildning av nya och gamla ställföreträdare och information till 

andra verksamheter. 

l. 8 Tjänstemän: Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som 

tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef. 

Enheten för juridik och kansli, Malin Lundberg 

1.1 O Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t. ex. arbetstoppar 

sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange namn, tjänstgöringsperiod, 

tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter: 

l -
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Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-3799-2021 

1.11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/ sjukdom etc. för ordinarie 

överförrn yndare/ tjänsteman? 

Handläggarna tar semester växelvis och täcker upp för varandra vid eventuell 

sjukdom. Om samtliga handläggare är borta öppnas post och akuta ärenden 

handläggs av personal på enheten som har kännedom/kunskap om verksamheten. 

1.12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/ 

överförmyndarnämnder , i så fall vilka? 

Ja. Höganäs, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, 

Halmstad. Nätverksträffar normalt sett två ggr årligen . 

1.13 Samorganisation och annan samverkan 
a) Förekommer samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation, med andra 

överförrn n dare/ överförrn ndarnämnder, i så fall vilka? 

b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer på 

samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation eller andra typer av samverkan, 

med andra överförrn ndare/ överförrn rndarnämnder , i så fall vilka? 

nej 

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning 

2 .l Redogör för vilka utbildningar l fortbildningar som nämndsledamöterna/ 

överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens 

inspektion 2020 : 

Nämndsledamöter : 

Överförmyndaren: 

Överförmyndarens ersättare: 

Tjänstemän: 

Ida Harleflo: Seminarium SKR "Barn och barnärenden" 

2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut-/fortbildning sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2020, ange anledningen till detta. 
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l Blivit lite utbildning pga Covid. 

2.3 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som planeras framöver för 
nämndsledamöterna/ överförrn ndar n, ersättaren och tjän t männen: 

Oklart i dagsläget. 

3. Besöks- och telefontider m.m. 

3 .l Besöks- och telefontider 

a) An 

Ingen mottagningstid, utan bokas enligt överenskommelse. 

Telefontid måndag-fredag l O. 00-12.00 

3.2 W ebb och mejl 
a) Har överförmyndaren/ överförmyndarnämnden information på kommunens 

webbplat? 

b) Har överförmyndaren/ överförmyndarnämnden en mej la dress till myndigheten? 
An e adressen i så fall . 

overformyndarnamnden@engelholm. se 

c) Finns möjlighet till säker elektronisk överföring av känsliga eller 
integritetskänsliga personuppgifter till och från överförmyndaren/ 
överförmyndarnämnden? 

E-tjänster som är säkra finns för ansökan, redovisning etc. Är även i uppstart att 
kunna skicka ut digitala rekommenderade brev som är tänkta att användas när vi 

skickar information med kontaktuppgifter till nya uppdrag t. ex. 

4. Verksamhetens omfattning 

Om ni rapporterat överlörmyndarstatistik avseende verksamhetsåret 
2020 tilllänsstyrelsen senast samma dag som denna enkät ska ges in till 
Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt. 

4.1 Ange antalet kommuninvånare : 



5(10) 

Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-3799-2021 

4.2 Hur många godmanskap var aktuella den 31 december 2020? 

Ensamkommande barn: 

Godmanskap enligt 11 kap 1-3 §§föräldrabalken: 

Godmanskap nligt 11 kap 4 § föräldrabalken: 

4.3 Hur många förvaltarskap var aktuella den 31 december 2020? 

4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2020? 

Totalt antal : 

- Varav med konn·ollåtgärder enligt 13 och 15 kap föräldrabalken: 

5. Granskning 

5 .l I hur mån a tälJföre trädarska ska/ skulle årsräknin avseende år 2020 

392 

5.2 

a) Hur många årsräkningar hade inte inkommit per den l mars vid senaste 
inlämningstillfållet? 

b) För hur många av dessa hade anstånd beviljats? 

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på grund av att de 
inte inkommit med årsräkning i rätt tid? 

5.3 
a) Rutiner för granskning av års- och slun·äkningar. 

Om myndigheten beslutat nya rutiner eller riktlinjer, eller tagit fram nya checklistor 
för granskning av års- och sluträkningar sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ska 

dessa bifogas. 

b) Beskriv särskilt hur överförmyndaren/ -nämnden granskar och säkerställer att 
sammanblandning av ställföreträdarens och huvudmannens medel inte sker. 
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Granskning av kontoutdrag, begära ut handlingar från bank för att härleda var 

pengarna gått. 

c) Vilka åtgärder vidtas om överförmyndaren/ -nämnden upptäcker att 
sammanblandning av medel skett? 

Upplyser STF att sammanblandning är förbjuden enligt lag, eventuellt beslut om 
granskning med anmärkning, vid upprepade tillfållen eventuellt frågan om det finns 
skäl att entledigande STF tas upp. 

? 

S.4 När var flertalet av årsräkningarna avseende inkomståret 2019 (och i 
förekommande fall 2020) granskade? 

2019: 31 augusti 

2020: ej relevant 

S .S När var _granskningen av å:rst·äkninga:rna helt avslutad? 

För inkomståret 2019: 3 kvar 

För inkomståret 2020 (i förekommande fall): -

S.6 Hur lång är handläggningstiden i genomsnitt för att granska ingivna 
sluu·äknin ar? (Från inkommen sluträknin till ·anskad sluu·äknin ) 

68 dagar 

S. 7 Redogör för vilka handlingar som överlämnas till behörig mottagare vid byte av 
ställföreträdare respektive avslut av ställföreträdarskap (16 k<T._ 8 §föräldrabalken). 

Avslutat ärende - skickar originalhandlingar rekommenderat till dödsbo eller 
huvudman. 

Byte -kopior på originalhandlingar till ny STF med möjlighet att granska original i 
stadshuset. 
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Allt skickas rekommenderat för att treårsfristen ska börja löpa. 

Ensamkommande ungdomar utan PUT kan ej hämta rekommenderade brev och får 

då komma till stadshuset och kvittera till sig handlingarna. 

S. 8 Finns rutin/ checklistor för hur myndigheten granskar hur uppdragen att bevaka 

rätt och sörja för person genomförs? (Se 12 kap 2, S och 9 §§föräldrabalken). 

Om rutin/ checklista ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 ska handlingen 

bifogas . 

I samband med att årsräkningen lämnas in ska ställföreträdare även fylla i 

redogörelseblankett. Samma blankett som förra året. 

S. 9 Finns rutin/ checklistor l frågeformulär till förvaltare avseende myndighetens 

årliga särskilda granskning av förvaltarskap? (Se S § 2 st förmynderskaps

förordningen.) 

Om rutin/ checklista/ frågeformulär ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 
ska handlingen bifogas . 

Ja, skickar varje höst ut blanketten "omprövning av förvaltarskap" där förvaltarna får 

redogöra för huvudmannens situation och om något förändrats under året som kan 

föranleda en förändring. 

S. l O Redogör för eller bifoga rutiner l checklistor som visar hur överförmyndarens 

tillsyn av förmynderskap säkerställs . 

Förmyndare som är redovisningsskyldiga- tillsyn via främst årsräkningar. 

Vid begäran om uttag från spärrat konto- kontroll av förmyndarna (KRM, soc, 

polisen), föreligger skäl för att spärra pengarna eller annan åtgärd? 

Skickar ut information till förmyndare med vad vår kontroll innebär och information 

om kontrollerad förvaltning om det är aktuellt i ärendet. 

Bifogar de checklistor /rutiner vi har angående förmyndarskap. 

S .11 Redogör för eller bifoga rutiner l checklistor för överförmyndarens hantering 

när huvudman är delägare i dödsbo . 

A v ansökan om samtycke till arvskifte framgår vilka handlingar som ska skickas med 

ansökan, det blir också som en checklista för oss om alla handlingar är med. 

Bifogar ansökan samt vår checldista/ administrativa rutin laing detta. 

6. ställföreträdare 

6.1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort? 
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Nej 

6.2 
a) Hur rekryteras ställföreträdare? 

Via formulär på kommunens hemsida, genom annons i tidningen och digitala 
medier. 

b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t. ex. till 

mer komplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2020? 

Riktade samtal till befintliga STF, kontakter med andra kommuner. Riktade brev 

till arbetsplatser där specifikkompetens inompsykiskvård/ omsorg finns . 

c) Vilka aktiviteter planeras för att r ekrytera lämpliga ställföreträdare under 2021? 

Undersöker kring möjligheter att göra fördjupad undersökning bland nuvarande 
ställföreträdare (ev. telefonintervjuer med nuvarande stf). 

6.3 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som 

har flest uppdrag? 

6.4 
a) Anlitas personer som är kopplade till företag/ organisation/kommunal 
förvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som god man eller förvaltare? 

b) I hur många ärenden i så fall? 

l 1 

6.5 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i vems regi 
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndar
verksamheter. 

Inledande personlig informationsträff är obligatorisk. När ställföreträdaren har blivit 
förordnad f'ar denne en informationsskrift som har upprättats av 
överförmyndarnämnden. De får även handboken "God man och förvaltare -en 
handbok" skriven av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt i vilken det även finns en 
webbutbildning att tillgå. 

De f'ar utbildning inför årsredovisning och kan gå en grundläggande 
juridikutbildning. 
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6.6 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens 
inspektion 2020? Ange särskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i 
samarbete med andra öv rförm ndar-verksamheter. 

Mycket har stått still pga Covid-19 . 

6. 7 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna kommer att erbjudas 
under det kommande året. 

Utbildningsmaterial för digital tillgänglighet har i viss utsträckning utformats men 
blivit stoppat p. g. a. tillgänglighetsdirektivet. Fortsatt önskan att utveckla detta. 
Detta rör sig då främst om utbildning kring årsräkning, juridisk grund- & 

fortsättning samt kontakt med extern föreläsare . Svårt att planera i dagsläget. 

6.8 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne inte 

skött sitt uppdrag- sedan Länsstyrelsens inspektion 2020? I förekommande fall, 
unelen för entl di ande och antal uppdra : 

7. Övrigt 

7. l Har det sedan förra inspektionstillfållet skett något i övrigt som Länsstyrelsen 

som tillsynsmyndighet bör känna till? 

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som fyllt i uppgifterna: 

Ida Harleflo, 0431-468163 
Emma Persson, 0431-468084 

overformyndarnamnden@engelholm . se 

Länsstyrelsen 
Skåne 



Länsstyrelsen 
Skåne 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 

www . lansstyrelsen . se l dataskydd . 
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Postadress 

20515 Malmö 

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 

Anna-Britt D. Adell 

010-2241203 (9.00-12.00) 

skane@lansstyrelsen. se 

Kommunfullmäktige 

Ängelholms kommunÄNGr::- r t .. • 
.. .. L ._ ,() l tVi~ ' "'n 
Ostra v~~en 2 _ KOMMUNSTYR,'E .. Li\St1MUN 
262 80 Ang !halm - , EN 

2021 -03- 1 8 _, 

Dnr .......... .... ... . 

Protokoll över inspektion av kommunens .. ........... . 

ö ve rfö rmyn d arve r k sa m h et 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av 

protokoll över inspektionen översänds hänned till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 

ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och 

ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen 

granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och 

förmynderskapsförordningen (1995: 379) och att handläggningen även i övrigt sker 

på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 

Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska 

upprätta protokoll Över inspektionen. 

(/}v 
Anna-Britt Adell 

Länsassessor 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www Jansstyr lsen .se/ dataskydd . 

Besöksadress Telefon l Fax Bankgiro Sociala medier 

Södergatan 5 010-224 10 00 102-2847 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 010-224 1110 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/skane 

Facebook: lansstyrelsenskane 

Twitter: @lstskane 
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Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 
Anna-Britt D. Adell 
010-2241203 (9.00-12.00) 

skane@lansstyrelsen. se 

Överförmyndarnämnden i Ängelholms kommun 

Östra vägen 2 
262 80 Ängelholm 

Inspektion av Överförmyndarnämnden i 
Ängelholms kommun 

Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska 

länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. (Se 21 § 
förmynderskapsförordningen [1995:379].) 

Inspektionen har genomförts genom att överförmyndarnämnden anmodats att 
besvara frågor om verksamheten (se bilaga). Överförmyndarnämnden har 

uppmanats att till vissa frågor bifoga myndighetens skriftliga rutiner eller 
checklistor. Länsstyrelsen har genom att ta del av det av överförmyndarnämnden 
förda registret gjort stickprovsvis urval av akter, vilka rekvirerats från 
överförmyndarnämnden. Efter granskning av register och akter har dessa skickats 
tillbaka till överförmyndarnämnden. 

Granskade akter 

Förmynderskap: Akt nr 2455,2471 och 2592 
Godmanskap: Akt nr 2035, 2126, 2187, 2255, 2344, 2352, 2369 och 2384, 
Förvaltarskap: Akt nr 2319,2425 och 2491 

Utöver dessa akter granskades akt 2720 särskilt med anledning av uppgifter som 
inkommit till Länsstyrelsen. Granskningen föranleder ingen anmärkning mot 

överförmyndarnämnden. 

Generella synpunkter 
Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är 
försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller 
på annat lämpligt sätt, i förekommande fall ankomststämplade, försedda med 

Telefon l Fax Bankgiro Sociala medier 

20515 Malmö 

Besöksadress 

Södergatan 5 010-224 10 00 102-2847 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen .se/skane 

Facebook: lansstyrelsenskane 

Twitter: @lstskane 291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 010-224 1110 
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aktbilage-och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på 

dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas 

som tre separata händelser. 

Kritik 
Akt 2035. Akten avser god man för bortavarande. Av handlingarna framgår att 

överförmyndarnämnden inte utövat någon tillsyn av ärendet sedan anordnandet i 

mars 2016 fram till dess Länsstyrelsen begärt att få granska akten. Först i början av 

mars 2021 har nämnden kontaktat god man för att få upplysningar. Därvid 

framkommer att god man ganska omgående efter anordnandet fått kontakt med sin 

huvudman. Huvudmannen har, såvitt framgår, inte lidit någon rättsförlust. 

Överförmyndarnämnden kan dock inte undgå att få viss kritik på grund av bristen 

på tillsyn av godmanskapet. 

Akt 2491. Akten avser ett förvaltarskap. Förvaltarskap är en åtgärd som är mycket 

ingripande för den enskilde. Därför ska överförmyndaren årligen särskilt granska 

samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av 

förvaltarskapet (5 §andra stycket förmynderskapsförordningen). Av handlingarna i 

akten framgår att överförmyndarnämnden under 2020 inhämtat uppgifter för sin 

särskilda granskning av akuellt förvaltarskap. Det finns dock ingen notering i akten 

om att nämnden också tagit ställning till om det finns skäl att ansöka om upphörande 

eller inte. Det är därför oklart om granskningen genomförts 2020. Länsstyrelsen, 

som noterar att den särskilda granskningen genomförts under 2019, ger nämnden 

viss kritik för bristen. 

Akt 2425. Akten avser ett förvaltarskap. Av handlingarna i ärendet framgår att två 

byten av ställföreträdare genomförts. ställföreträdare nr 2 (förordnad 2019-05-28-
2019-12-31) har aldrig fått del av ställföreträdare nr l :s förteckning ( aktbilaga 28), 
årsräkning (aktbilaga 67, inkommen till överförmyndarnämnden 2019-04-29) eller 

sluträkning (aktbilaga 88, inkommen till överförmyndarnämnden 2019-10-29). 
Såvitt framgår har vare sig års- eller sluträkning krävt komplettering från 

ställföreträdaren. Såväl årsräkning som sluträkning har granskats utan anmärkning av 

överförmyndarnämnden 2020-03-27. sluträkningen från ställföreträdare nr l har 

således granskats först efter det ställföreträdare nr 2 entledigats från sitt uppdrag. 

Sedan överförmyndaren har granskat en förvaltarens sluträkning, ska räkningen samt 

de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§som förvaras 

hos överförmyndaren, lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning 

för förvaltningen. (Se 16 kap 8 §föräldrabalken.) 

A v handlingarna i akten framgår att ställföreträdare nr 3 har fått del av samtliga 

redovisningshandlingar. 

Överförmyndaren ska se till att granskningen av redovisningshandlingarna sker så 

snabbt och enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (jfr 9 § 

förvaltningslagen). En snabb handläggning hos överförmyndaren är av 
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rättssäkerhetsskäl viktig för huvudmannen som annars kan riskera att dennes 

personliga eller ekonomiska förhållanden försämras. Handläggningstiden för 

granskning av årsräkningar bör i normala fall inte överstiga sju månader (se JO:s 

beslut dnr 5172-2008). 

Överförmyndarnämnden får kritik för att det gått ca 11 månader från det 

årsräkning ( aktbilaga 67) inkommit till dess att den granskats. Någon förklaring till 

tidsutdräkten framgår inte av handlingarna i ärendet. Länsstyrelsen anser även att 

tiden för granskning av sluträkningen är lång, 5 månader, inte minst med tanke på 

att denna handling är utgångspunkt för en ny ställföreträdares redovisningar. 

övriga påpekanden 
Akt ?1R4. T.~n.~styrf'l~f'n notf'nr ;~tt gr:m.~kning ;~v årsr~kning (;~kthilaga 22) och 

sluträkning ( aktbilaga 36) dragit ut på tiden. Årsräkningen har granskats först i 

februari 2020, 11 månader efter ankomst, och sluträkningen i september 2020, i 

princip ett år efter att den kom in till myndigheten. Detta har medverkat till att ny 

ställföreträdare fått del av handlingarna först i november 2020. Även om 

överförmyndarnämnden behövt kräva komplettering av ställföreträdaren framstår 

tidsutdräkten som alltför lång. Länsstyrelsen rekommenderar att nämnden ser över 

sina rutiner för till exempel begäran om komplettering för att utreda om det finns 

möjligheter att förkorta handläggningstiderna för granskning av års- och 

sluträkningar. Länsstyrelsen noterar vidare att det finns en notering 2018-10-17 

Anordnande, Förvaltare enligt FB 11:7. Den handling noteringen härrör från är 

tingsrättens avgörande om anordnande av godmanskap. Noteringen är således 

felaktig. Länsstyrelsen kan dock inte se att ställföreträdarskapets art varit eller är 

felaktigt noterat i registret. 

Protokollet har upprättats av länsassessorn Anna-Britt D. Adell och justerats av 

länsassessorn Ulf Andersson. Handlingen har bekräftats digitalt. 

Bilaga: 

l. Frågor inför inspektionsbesök 2021 

Kopia till: 

Justitieombudsmannen, JOkanslil @ jo.se (enligt stående begäran) 

Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun 

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 

Kommunens revisorer i Ängelholms kommun 
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Öve rfö rmynd a rverksa m het 

Frågor inför inspektion 2021 

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utiörliga svar 
eftersom de utgör underlag lår inspektionen. Rutorna "växer" efter 
hand som de fylls i. 

Ange myndighetens namn: 

Överförmyndarnämnden i Ängelholms kommun 

1. Myndighetens organisation 

l. l Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2020, ange avgående och nya ledamöters/suppleanters 

namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte 

skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st föräldrabalken.) 

l -

Postadress 

20515 Malmö 

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder: 

11 ggt·/ år 

1. 3 Överlörmyndare och överlörmyndarens ersättare: Om det skett 

förändringar på posterna sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange ny 

överförmyndares/ ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande 

och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st 

föräldrabalken. ) 

1.4 Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad: 

Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 
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1.5 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter 

Länsst r Is ns ins ektion 2020 an namn och datum för sista arbetsda en. 

Clara Kampe, 25 augusti 2020 (vikariat) 

1.6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion 

2020 an e namn, utbilclnin /bak ·und/ erfarenhet och anställnin sdalum. 

Emma Persson åter efter förälch·aledighet den l december 2020 

l. 7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter 

avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten. 

-Ida Harleflo, 100%- fokus på ensamkommande samt övrig achninistration på 

kontoret utanför det typiska överförmyndarområdet ex. digitalisering och ekonomi. 

-Torben Kolnig, 100%- huvudansvaret för rekrytering av nya ställföreb·ädare samt 

digitalisering. 

- Emma Persson, 100 % (90 %from l april 2021) - Ansvar för nämndarbetet samt 

sammanträden vid tingsrätten, fokus på det juridiska. 

-Anna-Klara Sb·andvad- 75 %sedan årsskiftet. Tidigare enbart som extra personal. 

Granskar slut- och årsräkningar. 

Samtliga handläggare, utom Anna-Klara, utför alla förekommande arbetsuppgifter 

såsom löpande handläggning och beslut enligt delegationsordning, granskning av 

redovisningar, utbildning av nya och gamla ställföreb·ädare och information till 

andra verksamheter. 

l. 8 Tjänstemän: Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som 

tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef. 

Enheten för juridik och kansli, Malin Lundberg 

1.10 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t.ex. arbetstoppar 

sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange namn, tjänstgöringsperiod, 

tjänst örin s ·ad och huvudsakli a arb tsup · ter: 
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l. 11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/ sjukdom etc. för ordinarie 

överförmyndare/ tjänsteman? 

Handläggarna tar semester växelvis och täcker upp för varandra vid eventuell 
sjukdom. Om samtliga handläggare är borta öppnas post och akuta ärenden 
handläggs av p rsonal på enheten som har kännedom/kunskap om verksamheten. 

1.12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/ 
överfönnyndarnämnder, i så fall vilka? 

Ja. Höganäs, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, 

Halmstad. Nätverksträffar normalt sett två gg:r rligen. 

1.13 Samorganisation och annan samverkan 
a) Förekommer samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation, med andra 

överförmyndare/ överförmyndarnämnder , i så fall vilka? 

l nej 

b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer på 
samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation eller andra typer av samverkan, 
med andra överförrn ndare/ överförrn n darnämnder, i så fall vilka? 

nej 

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning 

2. l Redogör för vilka utbildningar l fortbildningar som nämndsledamöterna/ 
överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens 

inspektion 2020: 

Nämndsledamöter : 

Överförmyndaren: 

Överförmyndarens ersättare: 

Tjänstemän: 
Ida Harleflo: Seminarium SKR "Barn och barnärenden" 

2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut-/fortbildning sedan 
Länsstyrelsens inspektion 2020, ange anledningen till detta. 
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l Blivit lite utbildning pga Covid. 

2. 3 Redogör för vilka utbildningar l fortbildningar som planeras framöver för 

nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen: 

l Oklart i dagsläget . 

3. Besöks- och telefontider m.m. 

3.1 Besöks- och telefontider 

3.2 W ebb och mejl 

a) Har överförmyndaren/ överförmyndarnämnden information på kommunens 

webbplats? 

Ja 

b) Har överförmyndaren/ överförmyndarnämnden en mejladress till myndigheten? 

An e adressen i så fall. 

overformynda:rnamnden@ engelholm . se 

c) Finns möjlighet till säker elektronisk överföring av känsliga eller 

integritetskänsliga personuppgifter till och från överförmyndaren/ 
överförmyndarnämnden? 

E-tjänster som är säkra finns för ansökan, redovisning etc. Är även i uppstart att 

kunna skicka ut digitala rekommenderade brev som är tänkta att användas när vi 

skickar information med kontaktuppgifter till nya uppdrag t. ex. 

4. Verksamhetens omfattning 

Om ni rapporterat överiOrmyndarstatistik avseende verksamhetsåret 
2020 tilllänsstyrelsen senast samma dag som denna enkät ska ges in till 
Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt. 

4.1 Ange antalet kommuninvånare: 
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4. 2 Hur många godmanskap var aktuella den 31 december 2020? 

Ensamkommande barn: 

Godmanskap enligt 11 kap 1-3 §§föräldrabalken: 

Godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken: 

4. 3 Hur många förvaltarskap var aktuella den 31 december 2020? 

4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2020? 

Totalt antal: 

- Varav med kontrollåtgärder enligt 13 och 15 kap föräldrabalken : 

5. Granskning 

a ställföreträdarska ska/ skulle årsrälmin avseende år 2020 es in? 

5.2 

a) Hur många årsräkningar hade inte inkommit per den l mars vid senaste 

inlämningstillfall et? 

b) För hur m ånga av dessa hade anstånd beviljats? 

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på grund av att de 

inte inkommit med år sräkning i rätt tid? 

5.3 

a) Rutiner för granskning av års- och sluträkningar . 

Om myndigheten beslutat nya rutiner eller riktlinjer, eller tagit fram nya checklistor 

för granskning av års- och sluträkningar sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ska 

dessa bifogas. 

b) Beskriv särskilt hur överförmyndaren/ -nämnden granskar och säkerställer att 

sammanblandning av ställföreträdarens och huvudmannens medel inte sker. 
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Granskning av kontoutdrag, begära ut handlingar från bank för att härleda var 

pengarna gått. 

c) Vilka åtgärder vidtas om överförmyndaren/ -nämnden upptäcker att 

sammanblandning av medel skett? 

Upplyser STF att sammanblandning är förbjuden enligt lag, eventuellt beslut om 
granskning med anmärkning, vid upprepade tillfållen eventuellt frågan om det finns 
skäl att entledigande STF tas upp. 

? 

5 .4 När var flertalet av årsräkningarna avseende inkomståret 2019 (och i 

förekommande fall 2020) granskade? 

2019: 31 augusti 

2020: ej relevant 

5.5 När var granskningen av årsräkningarna helt avslutad? 

För inkomståret 2019: 3 kvar 

För inkomståret 2020 (i förekommande fall): -

5.6 Hur lång är handläggningstiden i genomsnitt för att granska ingivna 
sluträkningar? (Från inkommen sluträknin till ·anskad sluträlmin ) 

68 dagar 

5. 7 Redogör för vilka handlingar som överlämnas till behörig mottagare vid byte av 
ställföreträdare respektive avslut av ställföreträdarskap (16 kap 8 §föräldrabalken). 

Avslutat ärende - skickar originalhandlingar rekommenderat till dödsbo eller 
huvudman. 

Byte -kopior på originalhandlingar till ny STF med möjlighet att granska original i 
stadshuset. 
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Allt skickas rekommenderat för att treårsfristen ska börja löpa. 

Ensamkommande ungdomar utan PUT kan ej hämta rekommenderade brev och får 

då komma till stadshuset och kvittera till sig handlingarna. 

S. 8 Finns rutin/ checklistor för hur myndigheten granskar hur uppdragen att bevaka 

rätt och sörja för person genomförs? (Se 12 kap 2, S och 9 §§föräldrabalken). 

Om rutin/ checklista ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 ska handlingen 

bifogas. 

I samband med att årsräkningen lämnas in ska ställföreträdare även fylla i 

r dogör lseblankett . Samma blankett som förra året. 

S. 9 Finns rutin/ checklistor l frågeformulär till förvaltare avseende myndighetens 

årliga särskilda granskning av förvaltarskap? (Se S § 2 st förmynderskaps

förordningen.) 

Om rutin/ checklista/frågeformulär ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 
ska handlingen bifogas. 

Ja, skickar varje höst ut blanketten "omprövning av förvaltarskap" där förvaltarna får 

redogöra för huvudmannens situation och om något förändrats under året som kan 

föranleda en förändring. 

S .1 O Redogör för eller bifoga rutiner l checklistor som visar hur överförmyndarens 

tillsyn av förmynderskap säkerställs. 

Förmyndare som är redovisningsskyldiga- tillsyn via främst årsräkningar. 

Vid begäran om uttag från spärrat konto- kontroll av förmyndarna (KRM, sac, 

polisen), föreligger skäl för att spärra pengarna eller annan åtgärd? 

skickar ut information till förmyndare med vad vår kontroll innebär och information 

om kontrollerad förvaltning om det är aktuellt i ärendet. 

Bifogar de checklistor/rutiner vi har angående förmyndarskap . 

S. 11 Redogör för eller bifoga rutiner l checklistor för överförmyndarens hantering 

när huvudman är delägare i dödsbo. 

A v ansökan om samtycke till arvskifte framgår vilka handlingar som ska skickas med 

ansökan, det blir också som en checklista för oss om alla handlingar är med. 

Bifogar ansökan samt vår checklista/ administrativa rutin hin g detta. 

6. ställföreträdare 

6.1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort? 
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Nej 

6.2 

a) Hur rekryteras ställföreträdare? 

Via formulär på kommunens hemsida, genom annons i tidningen och digitala 
medier. 

b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t. ex. till 

mer komplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2020? 

Riktade samtal till befintliga STF, kontakter med andra kommuner. Riktade brev 

till arbetsplatser där specifikkompetens inom psykiskvård l omsorg finns. 

c) Vilka aktiviteter planeras för att r ekrytera lämpliga ställföreträdare under 2021? 

Undersöker kring möjligheter att göra fördjupad undersökning bland nuvarande 
ställföreträdare (ev. telefonintervjuer med nuvarande stf). 

6. 3 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som 

har flest uppdrag? 

6.4 
a) Anlitas personer som är kopplade till företag/ organisation/kommunal 
förvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som od man eller förvaltare? 

ja 

b) I hur m ånga ärenden i så fall? 

6.5 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i vems regi 
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndar
verksamheter. 

Inledande personlig informationsträff är obligatorisk. När ställföreträdaren har blivit 
förordnad far denne en informationsskrift som har upprättats av 
överförmyndarnämnden. De får även handboken "God man och förvaltare -en 
handbok" skriven av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt i vilken det även finns en 
webbutbildning att tillgå. 

De f'ar utbildning inför årsredovisning och kan gå en grundläggande 
juridikutbildning. 
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6.6 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens 
inspektion 2020? Ange särskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i 
samarbete med andra överförmyndar-verksamheter . 

l Mycket har stått still pga Covid-19 . 

6. 7 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna kommer att erbjudas 
under det kommande året. 

Utbildningsmaterial för digital tillgänglighet har i viss utsträckning utformats men 
blivit stoppat p.g.a. tillgänglighetsdirektivet. Fortsatt önskan att utveckla detta. 
Detta rör sig då främst om utbildning kring årsräkning, juridisk grund- & 

fortsättning samt kontakt med extern föreläsare. Svårt att planera i dagsläget. 

6.8 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne inte 

skött sitt uppdrag- sedan Länsstyrelsens inspektion 2020? I förekommande fall, 
u p e ·unden för entledi ande och antal uppdra : 

Ej längre lämplig som god man (närstående, osämja i närmsta kretsen), ett uppdrag 

7. Övrigt 

7. l Har det sedan förra inspektionstillfåll et skett något i övrigt som Länsstyrelsen 

som tillsr smyndighe bör känna till? 

Namn, telefonnummer och e-postadr ess till den som fyllt i uppgifterna: 

Ida Harleflo, 0431-468163 
Emma Persson, 0431-468084 

ovcrformyndarnamnden@ engelholm . se 

Länsstyrelsen 
Skåne 



Länsstyrelsen 
Skåne 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 

www. lansstyrelsen . se l dataskydd. 

10(10) 

Dnr 203-3799-2021 



MEDDELANDE 1(1) 

Länsstyrelsen 
Skåne Dnr 203-3799-2021 

Postadress 

20515 Malmö 

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 

Anna-Britt D. Adell 

010-2241203 (9.00-12.00) 
skane@lansstyrelsen. se 

Kommunstyrelsen 

Ängelholms kommun 

Östra vägen 2 

262 80 Ängelholm 

Protokoll över inspektion av kommunens 
ö ve rfö rmyn d arve r k sa m h et 

2021 -03- 1 8 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av 

protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 

ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och 

ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen 

granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och 

förmynderskapsförordningen (1995: 379) och att handläggningen även i övrigt sker 

på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 

Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska 

upprätta protokoll över inspektionen. 

/h-v/ 
Anna-Britt Adell 

Länsassessor 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd . 

Besöksadress Telefon l Fax Bankgiro 

102-2847 

Sociala medier 

291 86 Kristianstad 

södergatan 5 010-224 10 00 

ö Boulevarden 62 A 010-224 1110 

E-post och webb 

skane@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/skane 

Facebook: lansstyrelsenskane 

Twitter: @lstskane 
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PROTOKOLL 1(4) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2021-03-11 Dnr 203-3799-2021 

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 
Anna-Britt D. Adell 
010-2241203 (9.00-12.00) 

skane@lansstyrelsen. se 

Överförmyndarnämnden i Ängelholms kommun 

Östra vägen 2 
262 80 Ängelholm 

Inspektion av Överförmyndarnämnden i 
Ängelholms kommun 

Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska 
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. (Se 21 § 
förmynderskapsförordningen [ 199 5: 3 79].) 

Inspektionen har genomförts genom att överförmyndarnämnden anmodats att 
besvara frågor om verksamheten (se bilaga). Överförmyndarnämnden har 

uppmanats att till vissa frågor bifoga myndighetens skriftliga rutiner eller 
checklistor. Länsstyrelsen har genom att ta del av det av överförmyndarnämnden 
förda registretgjort stickprovsvis urval av akter, vilka rekvirerats från 
överförmyndarnämnden. Efter granskning av register och akter har dessa skickats 

tillbaka till överförmyndarnämnden. 

Granskade akter 

Förmynderskap: Akt nr 2455,2471 och 2592 
Godmanskap: Akt nr 2035, 2126, 2187, 2255, 2344, 2352, 2369 och 2384, 

Förvaltarskap: Akt nr 2319, 2425 och 2491 

Utöver dessa akter granskades akt 2720 särskilt med anledning av uppgifter som 
inkommit till Länsstyrelsen. Granskningen föranleder ingen anmärkning mot 
överförmyndarnämnden. 

Generella synpunkter 
Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är 
försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller 
på annat lämpligt sätt, i förekommande fall ankomststämplade, försedda med 

BesOksadress Telefon l Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

20515 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 102-2847 skane@lansstyrelsen .se Facebook: lansstyrelsenskane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 010-224 1110 www.lansstyrelsen .se/skane Twitter: @lstskane 
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Länsstyrelsen 
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aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. N o teringarna på 

dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas 
som tre separata händelser. 

Kritik 
Akt 2035. Akten avser god man för bortavarande. Av handlingarna framgår att 

överförmyndarnämnden inte utövat någon tillsyn av ärendet sedan anon:lnandet i 

mars 2016 fram till dess Länsstyrelsen begärt att få granska akten. Först i början av 

mars 2021 har nämnden kontaktat god man för att få upplysningar. Därvid 

framkommer att god man ganska omgående efter anordnandet fått kontakt med sin 

huvudman. Huvudmannen har, såvitt framgår, inte lidit någon rättsförlust. 

Överförmyndarnämnden kan dock inte undgå att 1a viss kritik på grund av bristen 

på tillsyn av godmanskapet. 

Akt 2491. Akten avser ett förvaltarskap. Förvaltarskap är en åtgärd som är mycket 

ingripande för den enskilde. Därför ska överförmyndaren årligen särskilt granska 

samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av 

förvaltarskapet ( 5 § andra stycket förmynderskapsförordningen). A v handlingarna i 

akten framgår att överförmyndarnämnden under 2020 inhämtat uppgifter för sin 

särskilda granskning av akuelit förvaltarskap. Det finns dock ingen notering i akten 

om att nämnden också tagit ställning till om det finns skäl att ansöka om upphörande 

eller inte. Det är därför oklart om granskningen genomförts 2020. Länsstyrelsen, 

som noterar att den särskilda granskningen genomförts under 2019, ger nämnden 
viss kritik för bristen. 

Akt 2425. Akten avser ett förvaltarskap. Av handlingarna i ärendet framgår att två 

byten av ställföreträdare genomförts. ställföreträdare nr 2 (förordnad 2019-05-28-
2019-12-31) har aldrig !att del av ställföreträdare nr l :s förteckning ( aktbilaga 28), 
årsräkning (aktbilaga 67, inkommen till överförmyndarnämnden 2019-04-29) eller 

sluträkning (aktbilaga 88, inkommen till överförmyndarnämnden 2019-10-29). 
Såvitt framgår har vare sig års- eller sluträkning krävt komplettering från 

ställföreträdaren. Såväl årsräkning som sluträkning har granskats utan anmärkning av 

överförmyndarnämnden 2020-03-27. sluträkningen från ställföreträdare nr l har 

således granskats först efter det ställföreträdare nr 2 entledigats från sitt uppdrag. 

Sedan överförmyndaren har granskat en förvaltarens sluträkning, ska räkningen samt 

de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§som förvaras 
hos överförmyndaren, lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning 

för förvaltningen. (Se 16 kap 8 §föräldrabalken.) 

Av handlingarna i akten framgår att ställföreträdare nr 3 har fått del av samtliga 

redovisningshandlingar. 

Överförmyndaren ska se till att granskningen av redovisningshandlingarna sker så 
snabbt och enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (jfr 9 § 

förvaltningslagen). En snabb handläggning hos överförmyndaren är av 
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rättssäkerhetsskäl viktig för huvudmannen som annars kan riskera att dennes 

personliga eller ekonomiska förhållanden försämras. Handläggningstiden för 

granskning av årsräkningar bör i normala fall inte överstiga sju månader (se JO:s 

beslut dnr 5172-2008). 
Överförmyndarnämnden får kritik för att det gått ca 11 månader från det 

årsräkning ( aktbilaga 67) inkommit till dess att den granskats. Någon förklaring till 

tidsutdräkten framgår inte av handlingarna i ärendet. Länsstyrelsen anser även att 

tiden för granskning av sluträkningen är lång, 5 månader, inte minst med tanke på 

att denna handling är utgångspunkt för en ny ställföreträdares redovisningar. 

övriga påpekanden 
Akt 2384. Länsstyrelsen noterar att granskning av årsräkning ( aktbilaga 22) och 

sluträkning ( aktbilaga 36) dragit ut på tiden. Årsräkningen har granskats först i 

februari 2020, 11 månader efter ankomst, och sluträkningen i september 2020, i 
princip ett år efter att den kom in till myndigheten. Detta har medverkat till att ny 

ställföreträdare fått del av handlingarna först i november 2020. Även om 

överförmyndarnämnden behövt kräva komplettering av ställföreträdaren framstår 

tidsutdräkten som alltför lång. Länsstyrelsen rekommenderar att nämnden ser över 

sina rutiner för till exempel begäran om komplettering för att utreda om det finns 

möjligheter att förkorta handläggningstiderna för granskning av års- och 

sluträkningar. Länsstyrelsen noterar vidare att det finns en notering 2018-10-17 
Anordnande, Förvaltare enligt FB 11:7. Den handling noteringen härrör från är 

tingsrättens avgörande om anordnande av godmanskap. Noteringen är således 

felaktig. Länsstyrelsen kan dock inte se att ställföreträdarskapets art varit eller är 

felaktigt noterat i registret. 

Protokollet har upprättats av länsassessorn Anna-Britt D. Adell och justerats av 

länsassessorn Ulf Andersson. Handlingen har bekräftats digitalt. 

Bilaga: 

1. Frågor inför inspektionsbesök 2021 

Kopia till: 

Justitieombudsmannen, IO kanslil @ jo .se (enligt stående begäran) 

Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun 

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 

Kommunens revisorer i Ängelholms kommun 
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Överförmynda rverksa m het 

Frågor inför inspektion 2021 

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utförliga svar 
eftersom dc utgör underlag rör inspektionen. Rutorna "växer" efter 
hand som de fylls i. 

Ange m yndighetens namn: 

Överförmyndarnämnden i Ängelholms kommun 

1. Myndighetens organisation 

1. 1 Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2020, ange avgående och nya ledamöters/ suppleanters 

namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte 

skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st föräldrabalken.) 

l -

Postadress 

20515 Malmö 

1. 2 Ange hur ofta nämnden sammanträder : 

11 ggr/år 

1.3 Överförmyndare och överförmyndarens ersättare: Om det skett 

förändringar på posterna sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange ny 

överförmyndares/ ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande 

och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st 

föräldrabalken.) 

1.4 Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad: 

Besoksadress 

Kungsgatan 13 

Telefon Telefax 

010-224 10 00 vx 010-224 11 00 

Bankgiro E-post w.NW 

102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 
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l. 5 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter 

Länsst ·clsens ins ektion 2020 an e namn och datum för sista < rb t da en . 

Clara Kampe, 25 augusti 2020 (vikariat) 

1.6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion 

2020 an e namn, utbildnin /bak ·und/ erfarenhet och anställnin sdatum . 

Emma Persson åter efter föräldra ledigh t den l december 2020 

l. 7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter 
avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten. 

-Ida Harleflo, 100%- fokus på ensamkommande samt övrig administration på 

kontoret utanför det typiska överförmyndarområdet ex. digitalisering och ekonomi. 

-Torben Kolnig, l 00% - huvudansvaret för rekrytering av nya ställföreträdare samt 

digitalisering. 

- Emma Persson, l 00 % (90 %from l april 2021) - Ansvar för nämndarbetet samt 

sammanträden vid tingsrätten, fokus på det juridiska. 

-Anna-Klara Strandvad- 7 5 %sedan årsskiftet. Tidigare enbart som extra personal. 

Granskar slut- och årsräkningar. 

Samtliga handläggare, utom Anna-Klara, utför alla förekommande arbetsuppgifter 

såsom löpande handläggning och beslut enligt delegationsordning, granskning av 

redovisningar, utbildning av nya och gamla ställföreträdare och information till 

andra verksamheter. 

l. 8 Tjänstemän: Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som 

tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef. 

Enheten för juridik och kansli, Malin Lundberg 

1.10 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t. ex. arbetstoppar 

sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange namn, tjänstgöringsperiod, 

tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter : 

l -
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1.11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/ sjukdom etc. för ordinarie 

överförmyndare/ tjänsteman? 

Handläggarna tar semester växelvis och täcker upp för varandra vid eventuell 

sjukdom. Om samtliga handläggare är borta öppnas post och akuta ärenden 

handläggs av personal på enheten som har l änn dom/kunsl ap om verksamheten. 

1.12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/ 

överförmyndarnämnder, i så fall vilka? 

Ja. Höganäs, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, 

Halmstad. Nätverksträffar normalt sett två ggr årligen. 

1. 13 Samorganisation och annan samverkan 
a) Förekommer samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation, med andra 

överförrn n dar j öv rförm ndarnämnder, i så fall vilka? 

b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer på 

samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation eller andra typer av samverkan, 

med andra överförmyndare/ överförmyndarnämnder , i så fall vilka? 

l nej 

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning 

2.1 Redogör för vilka utbildningar l fortbildningar som nämndsledamöterna/ 

Överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens 

inspektion 2020: 

Nämndsledamöter: 

Överförrn yndaren: 

Överförmyndarens ersättare: 

Tjänstemän: 

Ida Harleflo: Seminarium SKR "Barn och barnärenden" 

2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut-/fortbildning sedan 

Länsstyrelsens inspektion 2020, ange anledningen till detta. 
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l Blivit lite utbildning pga Covid. 

2.3 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som planeras framöver för 
nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersättaren och tjänst männ n: 

l Oklart i dagsläget. 

3. Besöks- och telefontider m.m. 

3 .l Besöks- och telefontider 

a) An 

3.2 W ebb och mejl 
a) Har överförmyndaren/ överförmyndarnämnden information på kommunens 

webbplats? 

b) Har överförmyndaren/ överförmyndarnämnden en mejladress till myndigheten? 
An adressen i så fall. 

overformyndarnamnden@engelholm. se 

c) Finns möjlighet till säker elektronisk överföring av känsliga eller 
integritetskänsliga personuppgifter till och från överförmyndaren/ 
överförmyndarnämnden? 

E-tjänster som är säkra finns för ansökan, redovisning etc. Är även i uppstart att 
kunna skicka ut digitala rekommenderade brev som är tänkta att användas när vi 

skickar information med kontaktuppgifter till nya uppdrag t. ex. 

4. Verksamhetens omfattning 

Om ni rapporterat överf"örmyndarstatistik avseende verksamhetsåret 
2020 tilllänsstyrelsen senast samma dag som denna enkät ska ges in till 
Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt. 

4.1 Ange antalet kommuninvånare: 
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4.2 Hur mån_ga godmanskap var aktuella den 31 december 2020? 

Ensamkommande barn: 

Godmanskap enligt 11 kap 1-3 §§föräldrabalken: 

Godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken: 

4.3 Hur många förvaltarskap var aktuella den 31 december 2020? 

4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2020? 

Totalt antal: 

-Varav med kontrollåtgärder enligt 13 och 15 kap föräldrabalken: 

5. Granskning 

ska/ skulle årsräknin avseende år 2020 es in? 

5.2 

a) Hur många årsräkningar hade inte inkommit per den l mars vid senaste 

inlämningstillfållet? 

b) För hur m ånga av dessa hade anstånd beviljats? 

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på grund av att de 
inte inkommit med årsräkning i rätt tid? 

5.3 
a) Rutiner för granskning av års- och sluträkningar. 

Om myndigheten beslutat nya rutiner eller riktlinjer, eller tagit fram nya checklistor 
för granskning av års- och sluträkningar sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ska 

dessa bifogas. 

b) Beskriv särskilt hur överförmyndaren/ -nämnden granskar och säkerställer att 
sammanblandning av ställföreträdarens och huvudmannens medel inte sker. 
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Granskning av kontoutdrag, begära ut handlingar från bank för att härleda var 

pengarna gått. 

c) Vilka åtgärder vidtas om överförmyndaren/ -nämnden upptäcker att 
sammanblandning av medel skett? 

Upplyser STF att sammanblandning är förbjuden enligt lag, eventuellt beslut om 
granskning med anmärkning, vid upprepade tillfållen eventuellt frågan om det finns 
skäl att entledigande STF tas upp. 

? 

Huvudmans födelsedag och efter behov. 

S .4 När var flertalet av årsräkningarna avseende inkomståret 2019 (och i 
förekommande fall 2020) granskade? 

2019: 31 augusti 

2020: ej relevant 

5.5 När var granskningen av årsräkningarna helt avslutad? 

För inkomståret 2019: 3 kvar 

För inkomståret 2020 (i förekommande fall): -

S.6 Hur lång är handläggningstiden i genomsnitt för att granska ingivna 
sluträlmin ar? (Från inkommen sluträl<.nin till ·anskad slutJ"äknin ) 

68 dagar 

S. 7 Redogör för vilka handlingar som överlämnas till behörig mottagare vid byte av 
ställföreträdare respektive avslut av ställföreträdarskap (16 kap 8 §föräldrabalken). 

Avslutat ärende - skickar originalhandlingar rekommenderat till dödsbo eller 
huvudman. 

Byte - kopior på originalhandlingar till ny STF med möjlighet att granska original i 
stadshuset. 
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Allt skickas rekommenderat för att treårsfristen ska börja löpa. 

Ensamkommande ungdomar utan PUT kan ej hämta rekommenderade brev och får 

då komma till stadshuset och kvittera till sig handlingarna. 

5. 8 Finns rutin/ checklistor för hur myndigheten granskar hur uppdragen att bevaka 

rätt och sö1ja för person genomförs? (Se 12 kap 2, S och 9 §§föräldrabalken). 

Om rutin/ checklista ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 ska handlingen 

bifogas. 

I samband med att årsräkningen lämnas in ska ställföreträdare även fylla i 

redogörels -blankett. Samma blankett som förra året . 

5. 9 Finns rutin/ checklistor l frågeformulär till förvaltare avseende myndighetens 

årliga särskilda granskning av förvaltarskap? (Se 5 § 2 st förmynderskaps

förordningen.) 

Om rutin/ checklista/ frågeformulär ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 
ska handlingen bifogas. 

Ja, skickar varje höst ut blanketten "omprövning av förvaltarskap" där förvaltarna får 

redogöra för huvudmannens situation och om något förändrats under året som kan 

föranleda en förändring. 

S. l O Redogör för eller bifoga rutiner l checklistor som visar hur överförmyndarens 

tillsyn av förmynderskap säkerställs. 

Förmyndare som är redovisningsskyldiga- tillsyn via främst årsräkningar. 

Vid begäran om uttag från spärrat konto- kontroll av förmyndarna (KRM, soc, 

polisen), föreligger skäl för att spärra pengarna eller annan åtgärd? 

skickar ut information till förmyndare med vad vår kontroll innebär och information 

om kontrollerad förvaltning om det är aktuellt i ärendet. 

Bifogar de checklistor /rutiner vi har angå n de förmyndarskap . 

5. 11 Redogör för eller bifoga rutiner l checklistor för överförmyndarens hantering 

när huvudman är delägare i dödsbo . 

Av ansökan om samtycke till arvskifte framgår vilka handlingar som ska skickas med 

ansökan, det blir också som en checklista för oss om alla handlingar är med. 

Bifogar ansökan samt vår checklista/ administrativa rutin kring detta. 

6. ställföreträdare 

6.1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort? 
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Nej 

6.2 
a) Hur rekryteras ställföreträdare? 

Via formulär på kommunens hemsida, genom annons i tidningen och digitala 
medier. 

b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t.ex. till 

mer komplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2020? 

Riktade samtal till befintliga STF, kontakter med andra kommuner. Riktade brev 

till arbetsplatser där specifikkompetens inom psykiskvårcif omsorg finns. 

c) Vilka aktiviteter planeras för att rekrytera lämpliga ställföreträdare under 2021? 

Undersöker kring möjligheter att göra fördjupad undersökning bland nuvarande 
ställföreträdare (ev. telefonintervjuer med nuvarande stf). 

6.3 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som 

har flest uppdr ag? 

6.4 
a) Anlitas personer som är kopplade till företag/ organisation/kommunal 
förvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som ocl man eller förvaltare? 

ja 

b) I hur många ärenden i så fall? 

6.5 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i vems regi 
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndar
verksamheter . 

Inledande personlig informationsträff är obligatorisk. När ställföreträdaren har blivit 

förordnad får denne en informationsskrift som har upprättats av 
överförmyndarnämnden. De får även handboken "God man och förvaltare - en 

handbok" skriven av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt i vilken det även finns en 

webbutbildning att tillgå. 
De far utbildning inför årsredovisning och kan gå en grundläggande 
juridikutbildning. 
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6.6 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens 
inspektion 2020? Ange särskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i 
samarbete med andra överförrn ndar-verksamheter . 

Mycket har stått still pga Covid-19. 

6. 7 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna kommer att erbjudas 
under det kommande året. 

Utbildningsmaterial för digital tillgänglighet har i viss utsträckning utformats men 
blivit stoppat p.g.a. tillgänglighetsdirektivet. Fortsatt önskan att utveckla detta. 
Detta rör sig då främst om utbildning kring årsräkning, juridisk grund- & 

fortsättning samt kontakt med extern föreläsare. Svårt att planera i dagsläget. 

6.8 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne inte 

skött sitt uppdrag- sedan Länsstyrelsens inspektion 2020? I förekommande fall, 
upp e ·unden för entledi ande och antal uppdra : 

Ej längre lämplig som god man (närstående, osämja i närmsta kretsen), ett uppdrag 

7. Övrigt 

7. l Har det sedan förra inspektionstillfället skett något i övrigt som Länsstyrelsen 
som tillsynsmyndighet bör känna till? 

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som fyllt i uppgifterna: 

Ida Harleflo, 0431-468163 
Emma Persson, 0431-468084 

overformyndarnam nden@engelholm . se 

Länsstyrelsen 
Skåne 



Länsstyrelsen 
Skåne 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 

www .lansstyrelsen.se/ dataskydd . 
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Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-18 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum GRÖN samt digitalt via Teams 2021-03-18, 
kl. 09.00-10.00 

Robin Holmberg (M), ordförande (fysiskt närvarande i lokalen) 
Liss Böcker (C) 
Lars Nyander (S) 

Linda Persson (KD) 
Eric Sahlvall (L) 

Jan Klauser, säkerhetschef 
Kristina Magnusson kommundirektör 
Henrik Sanden, planeringschef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare (fysiskt närvarande i lokalen) 
Viktor Heden, tf. enhetschef kommunikation 

Paragrafer: 40-44 

Linda Wahlström 

~~~ 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-18 
Krisledningsnämnden 

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-25 

Datum för anslags nedtagande: 2021-04-16 

Förvaringsplats för protokollet: stadshuset i Ängelholm 

Underskrift t'R~ ~CJ_LJ()}N\.A_ 
Linda Wahlström 
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Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-03-18 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

Justeringspersons signarur 

~ ; 
Utdragsbestyrkande 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-03-18 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

att godkänna föredragningslistan. 

Justeringspersons signa tur 

~ l 
Utdragsbestyrkande 
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Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-03-18 

säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
4 mars 2021. 

stabsorientering nr. 111-114 från Krisledningsstaben ligger som grund för det som Jan 
informerar om. stabsorienteringarna finns diarieförda i Evolution, dnr. KS 2020/6. 

Sammanfattningsvis kan nämnas: 

Det finns en begynnande oro i Skåne för att en tredje våg av smittspridningen kan vara på 
intågande. 

Det är fortfarande hög belastning på IV A i Skåne. 

Det har inte kommit någon information om ev. nya restriktioner/rekommendationer för 
kommande påsk och student. Kommunerna håller kontakt och dialog med SKR om detta. 

Smittskydd rekommenderar fortfarande att de som kan ska arbeta hemifrån och fortsatt 
hålla avstånd. 

Justeringr-·sons signatur 

~ .? 
Utdragsbestyrkande 
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KLN § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-03-18 

Information om bemyndigandet för kommuner att 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa 
särskilt angivna platser 

Ordföranden Robin Holmberg informerar nämnden om ett ärende som kommer att 
behandlas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige måndagen den 22 mars 2021 
med anledning av att Regeringen den 4 mars 2021 beslutade med stöd av pandemilagen 
att kommuner får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser om det 
finns påtaglig risk för trängsel. Dnr. KS 2018/497. 

Förslaget till Kommunfullmäktige att besluta är: 

att anta reglemente för kommunstyrelsen med följande tillägg i 4.1 Delegering från 
kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: [ ... ] meddela föreskrifter 
om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel, i enlighet med 
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19. Kommunstyrelsens föreskrifter om förbud får gälla i maximalt 1 O 
dagar. 

Det har kommit information från SKR i den här frågan och informationsbrevet biläggs 
det här protokollet. 

U t drags bes tyrkand e 

l 



Ängelholms 
kommun 

KLN § 44 

Kommunikation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-03-18 

Enhetschef Kommunikation, Viktor Heden informerar om vilka 
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den 
närmaste tiden framöver. 

U t drags bestyrkande 



Information Olll bemyndigandet 
för kommuner att meddela 
föreskrifter om förbud mot att 
vistas på vissa särskilt angivna 
platser 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

Här informerar SKR om föreskriftsrättens omfattning och om hur 
beslut om föreskrifter enligt förordningen kan hanteras. 

Inledning 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen 
(2021 :8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Regleringen träder i kraft den 11 
mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att 

• vistas i en park, 

• på en badplats eller 

• på någon annan liknande särskilt angiven plats 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att 

• det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, 

• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 

• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Bemyndigandet i 8 kap 1 §förordningen grundas på 13 §lagen (2021 :4) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-
lagen). 



l 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska områden 
som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta 

• Parker 
• Badplatser 
• Annan liknande särskilt angiven plats 

Med begreppet "annan liknande särskilt angiven plats" avses att det endast är vissa 
typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som 
allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att 
vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller 
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, 
och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, 
t. ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså 
inte gälla sådana platser. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av 
bemyndigandet för bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 1 04.) 

Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella platsen 

Även om den tänka föreskriften rent geografiskt faller inom bemyndigandet måste det 
också finnas en påtaglig risk för trängsel. 

Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller 
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att 
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t. ex. erfarenhetsmässigt finnas i 
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör dock inte krävas 
någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha 
uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas, jfr HFD 2018 ref. 
75. 

Vad kan föreskrifterna innehålla? 

Föreskrifterna kan bara omfatta förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven 
plats. Det innebär att det inte är möjligt att t.ex. tillåta vistelse på en plats under 
förutsättning att besökarna iakttar särskilda förhållningsregler som krav på bärande 
av munskydd etc. Sådana frågor regleras i annan ordning. Det är heller inte möjligt 
att besluta om föreskrifter som innebär förbud mot att lämna en viss plats. 

Platsen eller platserna som föreskrifterna avser måste identifieras och 
avgränsas på ett tydligt sätt 

En plats som omfattas av en föreskrift måste identifieras. För att uppnå en 
ändamålsenlig tydlighet kan med fördel en kartbilaga som illustrerar det förbjudna 
området fogas till föreskriften. Föreskriftens text måste i dessa fall kopplas till 
kartbilagan. 

Ett generellt förbud mot att vistas på en viss typ av plats, t. ex. badplatser är därför 
inte förenligt med att platsen ska kunna identifieras. 

Är föreskriften för långtgående? 



2 §Förbudet/förbuden i 1-X §§gäller inte vistelse som är föranledd av 
platsens drift, underhåll eller liknande. 

3 §Den bryter mot 1 § kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Vilka krav finns på samråd och remiss innan 
beslut 

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt 
angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra 
sig över kommunens förslag. Det är inte närmare reglerat hur detta samråd ska gå 
till. Även i de fall som kommunen överväger att upphäva föreskrifter bör nämnda 
myndigheter ges möjlighet att yttra sig, även om detta inte är ett författningsreglerat 
krav. 

Beslut om föreskrifter med stöd av förordningen som fattas av fullmäktige omfattas av 
det s. k. beredningstvånget i 5 kap. 26-38 §§KL. Inom ramen för beredningen kan 
exv. den nämnd som ansvar för skötseln av en plats som ska omfattas av föreskriften 
samt socialnämnden höras. 

Kungörelse och expediering 
Av bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras 
genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de 
beslutade föreskrifterna har justerats. 

Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens 
webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något 
annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan 
förteckning på webbplatsen. 

Utöver dessa grundläggande krav bör beslutet och tillhörande handlingar även 
anslås på den aktuella platsen, skickas till Polismyndigheten, den regionala 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Platsen kan också spärras av. (Se 
prop. 2020/21:79 s. 1 04.) 



Det följer av allmänna principer att myndigheters personal i tjänsteutövning får vidta 
nödvändiga och trängande åtgärder på en plats som omfattas av ett vistelseförbud. 
Det gäller t. ex. polis, sjukvård och totalförsvar (prop. 2020/21 :79 s. 1 05). 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Krisledningsnämnden  
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Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid:   Sammanträdesrum 429 samt digitalt via Teams 2021-04-01,  
   kl. 09.00-09.40 

 
Beslutande: Robin Holmberg (M), ordförande (fysiskt närvarande i lokalen) 

Linda Persson (KD), tjänstgörande ersättare 
Lars Nyander (S) 
 

Ersättare: Åsa Larsson (S) 
 

Övriga närvarande:   Jan Klauser, säkerhetschef 
Henrik Sandén, planeringschef 
Daniel Sjölin, nämndsekreterare (fysiskt närvarande i lokalen) 
 

 

Utses att justera:  Lars Nyander  Paragrafer: 45-48 
 
Sekreterare  ___________________________________________________ 

 Daniel Sjölin 
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Robin Holmberg 
 

Justerare ___________________________________________________ 
 Lars Nyander 
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ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Organ:  Krisledningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:  2021-04-01 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-04-09 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-05-01 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                            Daniel Sjölin 
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KLN § 45  

 

Val av justeringspersoner 
 

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 
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KLN § 46  

 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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KLN § 47  

 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den  
18 mars 2021.  
 
Stabsorientering från 2021-03-22 från Krisledningsstaben ligger som grund för det som Jan 
informerar om. Stabsorienteringarna finns diarieförda i Evolution, dnr. KS 2020/6. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas: 
 
 
- Smittskydd ser en svag uppgång i antal smittade fall 
- Pandemitillsyn har tittat på Loppis och secondhand samt anmälningsärenden. Kommer 

ut i mindre kommuner de inte hunnit med tidigare. 
- Finns ett avtal mellan Kommentus och SKR om tester/ snabbtester. Finns ett ramavtal 

som kommunerna ska kunna teckna och sedan kan avropa allt eftersom. 
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KLN § 48 

 
 
 

Krisledningsnämndens återlämnande av 
verksamhetsområden till övriga nämnder 
 

         Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhets-     
områden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Krisledningsnämnden ska 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser enlig bestämmelserna i Lag om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-ordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (SFS 2006:544).Detta ska ske ge-nom att Krisledningsnämnden 
fattarbeslut om att tillfälligt överta verksamhetsområden frånordinarie nämnder. Syftet 
är att kommunen ska kunna agera för att skydda och upprätthålla samhällsviktiga 
funktioner i händelse av kris. När förhållandena medger det ska Krisledningsnämnden 
besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2021 
 
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
förslaget i tjänsteutlåtandet. 

 
Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 
att följande verksamhetsområden ska återgå till ordinarie nämnd: 
 
- Näringslivsverksamheten till kommunstyrelsen 
- Hantering av kund-och leverantörsfakturor till samtliga nämnder 

 
samt 
 
 att paragrafen justeras omedelbart 
 
 

  
  

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 23 Dnr. NOS 2021/6

Ej verkställda beslut period 1 2021

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader 
från beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO. Enligt lagstiftningen ska rapporten delges 
kommunrevisorerna och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-02-24
• Bilaga 1, Ej verkställda beslut period 1, 2021 (dvs. t.o.m. 2021-01-31)
• NOSAU 2021-03-09 § 15 Ej verkställda beslut period 1 2021

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 1, 2021

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Revisionen
• Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd AU
2021-03-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 15 Dnr. NOS 2021/6, 

Ej verkställda beslut period 1 2021

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader 
från beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO. Enligt lagstiftningen ska rapporten delges 
kommunrevisorerna och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-02-24
• Bilaga 1, Ej verkställda beslut period 1, 2021 (dvs. t.o.m. 2021-01-31)

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och 
stöd besluta
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 1, 2021

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Verksamhetsutvecklare
Helena Buhler
469401
Helena.Buhler@engelholm.se

Till: Nämnden för omsorg och stöd
Diarienummer: NOS 2021/6

Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-02-24

Ej verkställda beslut period 1, 2021

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader 
från beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO. Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunreviso-
rerna och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-02-24
• Bilaga 1, Ej verkställda beslut period 1, 2021 (dvs. t.o.m. 2021-01-31)

Utredning
Under period 1, 2021 har man inom verksamheten för äldreomsorg kunnat verk-
ställa samtliga beslut om särskild boende enligt SoL, inom 3 månader. 

Däremot har verksamheten för äldreomsorg inte kunnat verkställa beslut om dag-
verksamhet enligt SoL inom 3 månader i 8 ärenden p.g.a. resursbrist. Sedan rap-
portering för period 4, 2020 har:

 5 beslut kunnat verkställas, varav 
 1 beslut avvaktar med verkställighet pga. Covid-19
 7 beslut har avslutats

Verksamheten för funktionsstöd har under period 1, 2021 inte kunnat verkställa 
nedan redovisade beslut inom 3 månader:

 7 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS
 3 beslut om daglig verksamhet enligt LSS, de enskilda vill avvakta med star-

ten under Covid-19 pandemin
 1 beslut om daglig sysselsättning enligt SoL
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 1 beslut om sysselsättning enligt SoL, den enskilde vill avvakta med starten 
under Covid-19 pandemin

 1 beslut om ledsagarservice enligt LSS, den enskilde vill avvakta med star-
ten under Covid-19 pandemin

 1 beslut om kontaktperson enligt LSS
 1 beslut om kontaktperson enligt SoL

Sedan rapportering för period 4, 2020 har inom verksamheten för funktionsstöd 
följande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda inom 3 månader avslu-
tats utan att verkställas: 

 1 beslut om ledsagarservice enligt LSS

Inom verksamheten för funktionsstöd har det till följd av Covid-19 och på den en-
skildes egen begäran förekommit avbrott i verkställighet som är längre än 3 måna-
der, under period 1, 2021, i nedan angivna beslut:

 9 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 1 beslut om kontaktperson enligt LSS

Sedan rapportering för period 4, 2020 har följande beslut kunnat verkställas:
 2 beslut om bostad med särskild service enligt LSS
 1 beslut om särskilt boende enligt SoL
 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS
 1 beslut om kontaktperson enligt SoL

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 1, 2021

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

Filippa Kurdve
Chef Hälsa

Ulrika Wattman
Planeringschef
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Beslutet expedieras till:
Revisorer
Kommunfullmäktige



Verksamhet Rapporterin
g avser -
period 1

2021

Datum för
gynnande
beslut

Datum för
avbrott i

verkställigh
et - längre
än 3 mån

Datum för
verkställighet

om rapport
avser tidigare
rapporterad ej

verkställt
beslut

Ärende som
avslutas utan

att verkställas -
datum och

orsak

Typ av insats enligt LSS/bistånd enligt SoL
som beslutet avser

Orsak - Övriga upplysningar i ärendet

Funktionsstöd 1 2018-01-31 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erb. 191009, 200416. Ja tack till erbj. 201023 om plats på boende april 2021.
Funktionsstöd 1 2018-04-05 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erb. 191111. Ja tack till erbj. 201023  plats på boende april 2021
Funktionsstöd 1 2019-10-03 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erb. 191111. Ja tack till erb. 201023 om plats på boende april 2021
Funktionsstöd 1 2019-10-07 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat ja 201029 till erbj. 201023 om plats på boende april 2021.
Funktionsstöd 1 2020-01-28 Bostad med särskild service 9:9 LSS Informationsmöte 200226. Har assistans dygnet runt, gruppboende ej aktuellt i dagsläget.
Funktionsstöd 1 2020-04-29 2020-11-14 Bostad med särskild service 9:9 LSS Ja tack till erbj 200908, inflytt 201114
Funktionsstöd 1 2020-05-29 2020-11-01 Bostad med särskild service 9:9 LSS Ja tack till erbj 200922, inflytt 201101
Funktionsstöd 1 2020-07-06 Bostad med särskild service 9:9 LSS Infomöte 200715. Önskar flytta till en gruppbostad tidigast sommaren 2021.
Funktionsstöd 1 2020-07-30 2020-11-01 Bostad med särskild service SoL
Funktionsstöd 1 2020-10-07 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad
Funktionsstöd 1 2019-04-23 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avvaktar m. daglv. Möten/besök avbokats 200903,201006,201130,210112,210118 pga Covid-19.
Funktionsstöd 1 2020-04-20 Daglig verksamhet 9:10 LSS Vill uppskjuta start med daglig verks. pga Covid-19, möte/besök avbokades 200618, 200928.
Funktionsstöd 1 2020-04-21 Daglig verksamhet 9:10 LSS Start juni 2020 försenats pga Covid-19. Kontakt 200825, 201026, 201102,201112,201117,210126, vill avvakta
Funktionsstöd 1 2009-09-23 2020-03-18 2020-10-13 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 1 2020-09-09 Daglig verksamhet 9:10 LSS Föreslagna planeringsmöten 201020,201029, 201203 avbokats av företrädaren.
Funktionsstöd 1 2020-05-19 2020-10-23 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet på brukarens egen begäran. Kontakt 201130,210113. Möte 210120 avbokas
Funktionsstöd 1 2008-02-01 2020-10-26 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 1 2010-08-31 2020-11-02 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 1 2002-10-01 2020-03-27 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 1 1998-06-08 2020-04-21 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 1 1998-03-13 2020-03-16 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 1 2018-04-25 2020-03-19 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 1 2003-06-07 2020-04-30 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 1 2018-10-30 2020-07-09 Daglig sysselsättning SoL Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 1 2020-10-15 Daglig sysselsättning SoL Har inte kunnat komma i kontakt med brukaren.
Funktionsstöd 1 2020-10-22 Daglig sysselsättning SoL Brukaren vill avvakta med verkställighet pga Covid-19
Funktionsstöd 1 2020-06-08 2020-11-23 Ledsagarservice 9:3 LSS Avslutas på brukarens egen begäran
Funktionsstöd 1 2020-10-07 Ledsagarservice 9:3 LSS Brukaren vill avvakta med starten pga Covid-19
Funktionsstöd 1 2019-11-30 2020-11-23 Kontaktperson 9:4 LSS
Funktionsstöd 1 2019-06-28 Kontaktperson 9:4 LSS Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.
Funktionsstöd 1 2019-03-01 2020-04-09 Kontaktperson 9:4 LSS Brukaren önskar avvakta med verkst. , ev. i februari.
Funktionsstöd 1 2020-06-12 Kontaktperson enligt SoL Tilltänkt kontaktperson finns 21-01-26, träff kommer att ordnas snarast möjligt.

Äldreomsorg 1 2019-10-16 2020-10-28 Dagverksamhet Avisering 2020-10-28. Tackar ja 2020-10-28
Äldreomsorg 1 2019-10-21 2020-10-12 Dagverksamhet Avisering 2020-10-12. Tackar nej 2020-10-12.
Äldreomsorg 1 2019-10-23 2020-10-12 Dagverksamhet Avisering 2020-10-12. Tackar ja 2020-10-12.
Äldreomsorg 1 2019-11-13 2020-10-20 Dagverksamhet Avisering 2020-10-12. Tackar ja 2020-10-20
Äldreomsorg 1 2019-11-13 2020-11-30 Dagverksamhet Avisering 2020-11-04. Tackar nej 2020-11-30
Äldreomsorg 1 2019-11-19 2020-10-21 Dagverksamhet Avisering 2020-10-21. Tackar ja 2020-10-21
Äldreomsorg 1 2019-12-12 2020-10-27 Dagverksamhet Avisering 2020-10-26. Tackar nej 2020-10-27 // aviserades igen 2020-12-02 tackar ja 2020-12-02
Äldreomsorg 1 2020-01-10 Dagverksamhet Avisering 2020-11-11. Tackar ja 2020-12-02 // avvaktar att komma dit pga Corona
Äldreomsorg 1 2020-01-17 2021-01-20 Dagverksamhet Avisering 2021-01-11. Tackar ja 2021-01-20
Äldreomsorg 1 2020-02-11 2021-01-18 Dagverksamhet Avisering 2021-01-18. Tackar nej 2021-01-18. Vill ej komma dit pga Corona
Äldreomsorg 1 2020-02-19 2021-01-18 Dagverksamhet Resursbrist. // Avisering 2021-01-15. Tackar nej 2021-01-18
Äldreomsorg 1 2020-03-06 Dagverksamhet Resursbrist.// Avisering 2021-01-27. Tackar ja 2021-02-02
Äldreomsorg 1 2020-03-09 Dagverksamhet Resursbrist. // Avisering 2021-01-27. Tackar ja 2021-02-01
Äldreomsorg 1 2020-03-17 Dagverksamhet Resursbrist. // Avisering sker  2021-02-24.
Äldreomsorg 1 2020-03-19 2020-11-30 Dagverksamhet Aviserad demensboende 2020-11-26. Tackar ja 2020-11-30
Äldreomsorg 1 2020-07-01 Dagverksamhet Resursbrist.
Äldreomsorg 1 2020-07-02 Dagverksamhet Resursbrist.
Älderomsorg 1 2020-10-09 Dagverksamhet Resursbrist
Älderomsorg 1 2020-09-01 Dagverksamhet Resursbrist Korttidsplats 210217-3 veckor
Älderomsorg 1 2020-09-01 Dagverksamhet Resursbrist
Älderomsorg 1 2020-09-15 2021-01-14 Dagverksamhet Avisering demensboende 2021-01-11 Solängen, tackar ja 2021-01-12. Inflyttning 2021-01-14
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KS § 70 Dnr. KS 2021/158

Återrapportering av nämndernas internkontrollarbete 
2020

Ärendebeskrivning
En god intern kontroll innebär att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet, vilket ger bra förutsättningar för en god service och ett högt 
förtroende för kommunen hos medborgarna och andra parter. 

Enligt kommunens policy för intern kontroll ska kommunstyrelsen med 
utgångspunkt från nämndernas rapportering sammanställa en rapport avseende 
kommunens interna kontroll. Rapporteringen ska årligen ske till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse ekonomi och kvalité daterad 2021-03-29

• Bilaga sammanställning uppföljning intern kontroll för 2020

• Styrelseprotokoll 2020-11-18 AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Yrkande
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från Christina Hanstål (M) och 
BrittMarie Hansson (S).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapporteringen av nämndernas internkontrollarbete för 2020,

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna.
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Återrapportering av nämndernas internkontrollarbete 2020

Ärendebeskrivning
En god intern kontroll innebär att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
vilket ger bra förutsättningar för en god service och ett högt förtroende för kommunen hos 
medborgarna och andra parter. 

Enligt kommunens policy för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från 
nämndernas rapportering sammanställa en rapport avseende kommunens interna kontroll. 
Rapporteringen ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse
- Bilaga sammanställning uppföljning intern kontroll för 2020
- Styrelseprotokoll 2020-11-18 AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

Utredning
Samtliga Huvuduppdrag, Servicestöd och de kommunala bolagen har till sina respektive 
nämnder och styrelser avrapporterat uppföljningen av den interna kontrollen under 2020. 
Återrapporteringen till de kommunala bolagens styrelser har behandlats och antagits av 
respektive bolags styrelse på styrelsemöten i bolagen 2020-11-18. Dessa styrelseprotokoll 
bifogas som bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Sammantaget kan konstateras att den interna kontrollen i stort har genomförts i enlighet med 
antagna planer. I de flesta fall visar kontrollmomenten inga eller mindre avvikelser. I några fall 
är dock bedömningen att avvikelserna är av större karaktär. Nedan redogörs för ett urval av de 
risker som följts upp under året och som har avvikelser.

Kommunstyrelsen

Risk för att IT-system köps in utan samordning inom kommunen.
Risken att IT-system köps in utan att köpet samordnats inom kommunen och utan att översyn 
sker av nuvarande och framtida behov har tidigare varit stort. Nya rutiner har under året 
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utarbetats genom en kommunövergripande samarbetsmodell kring IT- och digitaliseringsfrågor 
som implementerats. Kontroll kommer att införas vid upphandling och installation av system. 
Idag finns rutiner för att förebygga detta genom ett samarbete med upphandlingsenheten kring 
inköp av system. Det förekommer dock fortfarande inköp utan samordning som vi behöver 
vidareutveckla en systematik kring för att eliminera. 

Risk att regelverket kring upphandling inte följs, att avtalstroheten blir låg samt att inköp sker i 
strid mot gällande lagstiftning.
Risk att regelverket kring upphandling inte följs har granskats. Det kan innebära att inköp sker i 
strid med gällande avtal och att avtalstroheten för kommunen blir låg. Granskningen visade att 
avtalstroheten låg mellan 57-100%. Flertalet av de granskade upphandlingsområdena låg dock i 
intervallet 85-100% avtalstrohet. Resultatet innebär en förbättring i förhållande till tidigare år. 
Arbetet med att informera om vikten att handla på avtal kommer fortsätta. Under 2021 kommer 
Upphandlingsenheten fortsätta arbetet med att följa upp alla nya samt pågående avtal, bland 
annat vad gäller besparingar och köp utanför avtal.  

Risk att delegeringsbeslut tas utan grund i delegationsordningen eller beslut tas utan att 
delegation finns.
Risk att delegeringsbeslut tas utan grund i delegationsordningen eller beslut tas utan att 
delegation finns har granskats i nästan alla av kommunens nämnder. Större avvikelser finns 
inom NOS och KS, medan SBN och MTN har mindre avvikelser. FUN har ingen avvikelse och 
NKIF har ej granskats. Avvikelser i form av t.ex. orimligt få anmälda beslut, beslut som inte 
hänvisar till paragraf i delegationsordning, fel delegat, beslut av person utan delegation. En 
kvalitativ uppföljningsgranskning  (intervjugranskning) kommer att genomföras i 
internkontrollplan 2021. Sannolikt åtföljd av utbildningsinsatser i huvuduppdragen samt 
förtydligande av rutiner för anmälan för att komma tillrätta med detta.

Familje- och utbildningsnämnden

Gymnasiet
Ny elevkategori till IM och nationella program 
Gymnasiet har sedan föregående år lyft riskerna i samband med att man ser en ny elevkategori 
till IM och nationella program. En elevkategori  med hög frånvaro och hög grad av 
funktionsvariation. Verksamheten betonar vikten av att iaktta korrekt bemanning vad gäller 
personal, t ex lärare med specialpedagogisk kompetens och personal med socionomexamen, 
som kopplas till programmet. Genom veckovisa elevhälsoteammöten kan det konstateras att 
bemanning är god i förhållande till den påtalade risken och att verksamheten har resurser att 
ändra bemanningen då behov uppstår. Åtgärderna har därmed lett till att verksamheten nu 
arbetar mer förebyggande kring denna risk.
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Oroligt samhällsklimat
Upplevt oroligt samhällsklimat vilket  även bedöms ge oroligt skolklimat. Behov av olika 
säkerhetsåtgärder har lyfts och samarbetet med polis och säkerhetsavdelningen har lett till låst 
skola, men även planering för kameraövervakning inomhus i skolbyggnaderna. Risken bedöms 
nu ha minskat avsevärt. 

Individ och familjeomsorg
Utredningar ska genomföras inom stipulerad tid (IFO)
Risken att barnavårdutredningar inte genomförs i tid enligt gällande lagstiftningar kan få 
betydande konsekvenser. Dels riskerar klienten en icke rättssäker hantering av sitt ärende. Dels 
riskerar kommunen en avgift i form av vite. Därför har denna risk funnits med även tidigare år 
då verksamheten är angelägen om att minimera antalet utredningar som inte hanteras inom den 
lagstadgade tiden. Internkontrollrapporteringen för 2020, har utifrån genomförd 
kollegiegranskning visat att 1 av 16 utredningar inte genomförts inom stipulerad tid. Detta 
bedöms som en mindre avvikelse och är därmed en förbättring från tidigare år. 

Nämnden för omsorg och stöd
Risk för att beslut om bostad med särskild service (LSS) inte verkställs inom 3 månader
Detta kontrollmoment avser en legal risk, en risk för att beslut om bostad med särskild service 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställs inom tre 
månader från beslutsdatum. Icke verkställda beslut ska redovisas till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) vid fyra perioder under året. Rapporten ska även delges Kommunfullmäktige 
och kommunrevisorerna, vilket görs. Vid rapportering för period 4, 2020, har åtta personer inte 
fått sitt beslut om bostad med särskild service verkställt, tre månader från beslutsdatum. 
Kommunen riskerar vitesföreläggning. 

Våren 2020 öppnade Sommarsol i Vejbystrand vilket innebar en utökning med 6 platser för 
bostad med särskild service. Den långsiktiga planeringen av bostäder med särskild service 
innebär att sex (6 ) platser tillskapas på Saftstationen 2021 och ytterligare sex (6) platser 2022. 
Den långsiktiga planeringen medför att risken för avvikelser framöver minskar. Bedömningen är 
att en mindre avvikelse föreligger i nuläget.

Risk för att vi inte uppmärksammar ej utförda HSL-ordinationer inom rimlig tid.
Även denna risk är av en legal risk och består av risken att ej utförda ordinationer enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) inte uppmärksammas inom rimlig tid, till följd av manuell hantering. 
Detta kan medföra allvarlig skada eller påverkan för patienterna.

Under 2020 har ett projekt med digital signering av HSL-ordinationer genomförts på ett av våra 
hemtjänstområden och på fyra bostäder med särskild service. Projektet har fallit väl ut med 
förbättrad följsamhet till ordinationer och mindre antal avvikelser. För Hälsa som helhet ses en 
marginell förbättring de första nio månaderna avseende avvikelser relaterat till 
läkemedelsordinationer då antalet sjönk från 765 till 730. Antalet avvikelser har dock ökat 
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avseende övriga HSL-ordinationer från 74 till 205. Delvis beror ökningen på att 
korttidsverksamheten Lindhaga tillkom 2019.

Ledningsgruppen för Hälsa har beslutat att breddinföra digital signering inom Hälsas samtliga 
verksamheter. Breddinförandet beräknas vara slutfört 2021-01-31. I dagsläget föreligger en 
större avvikelse men Hälsa gör bedömningen att ingen avvikelse kommer föreligga då 
breddinförandet är slutfört. 

Samhällsbyggnadsnämnden

Risk att överskrida budget i investeringsprojekt
Samtliga granskade projekt höll sig inom, eller på slutlig beslutad budget. I två av projekten blev 
utgifterna klart lägre än slutlig budget. I fråga om ”Klippanvägen” förklaras detta av en 
framgångsrik samverkansentreprenad som lyckades effektivisera utförandet på olika sätt. 
Gällande ”Nedgångar klitterna” är huvudförklaringen att vissa åtgärder inte gick att genomföra.

I samtliga fem kontrollerade projekt var emellertid ursprungsbudgeten väsentligt lägre än slutlig 
budget. Som exempel kan nämnas projektet ”Spont Östergatan”. Projektet innebar att ersätta en 
gammal, upprutten träspont längs Rönneå, mellan Laxgatan och Rönnegatan. Projektet 
aktualiserades i budget 2018 med 5 mnkr. En entreprenör handlades upp hösten 2018 i 
samverkan, d.v.s. priset var inte fastställt, då projektering och kalkyl skulle göras gemensamt. 
Efter att projektering och geoundersökningar gjorts våren 2019 stod det klart att utgifterna 
skulle bli väsentligt högre.  Kommunfullmäktige beslutade därför om tilläggsanslag på 4 mnkr 
inför 2020. Ytterligare 2 mnkr omdisponerades från Rönneprojektet i samband med överföring 
från 2019. Total budget slutade på 11,7 mnkr, samma som den totala utgiften. Genomförandet 
var i huvudsak klart på försommaren 2020.

Resultatet av den interna kontrollen visar att processen för kalkylering av budget för nya 
investeringsprojekt behöver utvecklas på flera sätt. Dels behövs en tydligare tidplan med 
tidigare start. Dels bör kalkylerna i högre utsträckning bygga på nyckeltal och erfarenheter från 
tidigare projekt. Dels måste kalkylerna presenteras mer detaljerat och granskas av flera 
handläggare och chefer innan de fastställs.

Risk att gäst med behov av specialkost serveras fel kost
Coronapandemin har medfört att enhetschefer undvikit att göra besök i köken enligt vad som 
står om stickprov i planen. Måltidsservice har konstaterat att en tydlig gemensam rutin för 
gäster med behov av specialkost saknas inom skola och förskola. Arbetsgrupp bestående av 
enhetschef med deltagare från olika kök kommer att bildas för att ta fram en sådan rutin.

Inom vårdboende finns rutin att en följesedel med information om specialkost ska följa med 
leveransen. Genomlysning av hur den används och fungerar pågår.
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Risk för att entreprenörer inte följer driftavtal gällande beläggningsarbete (asfalt)
Generellt bra dialog men skrivelse om trafikanordningar saknas i avtalet. Nuvarande 
entreprenör har haft trafikanordningar i egen regi tidigare, men under 2020 har man använt en 
underentreprenör. Nytt avtal kommer att upphandlas fr o m 2021-04-01. Fler poster tas med i 
den nya upphandlingen och en mer kritisk granskning av entreprenörens 
trafikanordningsplaner kommer att tillämpas i det nya avtalet.

Nämnden för kultur och fritid

Risk för att skolor inte nyttjar aktiviteter kopplade till Kulturgarantin.
Större avvikelser har visats gällande utnyttjande av Kulturgarantin vilket beror på 
Coronapandemin. 

Risk för att Kulturskolan måste stängas
Större avvikelser har visats gällande otillfredsställande lokaler hos Kulturskolan,  vilket beror 
på Coronapandemin.

Sammanfattning
Som framgår av underlagen har en stor mängd risker granskats under året. En uttalad ambition 
i det arbete som genomförts för att förbättra den interna kontrollen har varit att öka fokus på 
risker i verksamheten snarare än att bara granska ekonomiska kontrollmoment. Som framgått 
har detta också genomförts. De flesta kontrollmoment visar små eller inga avvikelser. 
Däremot är vissa av de ovan beskrivna avvikelserna av större karaktär. Genom arbetet med 
intern kontroll har dessa också synliggjorts och åtgärder genomförs för att komma tillrätta 
med bristerna. Det visar i sig att internkontrollarbetet fungerar väl.  Kommunledningens 
bedömning är sammantaget att den interna kontrollen är tillfredställande. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen av nämndernas internkontrollarbete för 2020,

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna.

Kristina Magnusson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
SST, Ekonomi & kvalitet



INTERNKONTROLLPLAN:  
Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsår: 2020

Risk Riskanalys Kontrollmoment/Aktivitet Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning 
(Inga avvikelser, Mindre 

avvikelser, Större 
avvikelser)

Kommunstyrelsen

Servicesstöd

Risk för att felaktiga anställningsavtal 
upprättas.

Risk för att felaktiga anställningsavtal upprättas på grund av okunskap 
och slarv, vilket kan leda till ökade kostnader och överanställning. 
Sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms som hög.  
Konsekvensen om det skulle förekomma brister bedöms ha 
påverkan på verksamheten.

Kontroll av slumpvis utvalda anställningsavtal 
som  lagts upp under året. Av 100 stycken slumpvis utvalda anställningsavtal har två varit felaktiga. Felen har påtalats och korrigerats. Information till chefer om vikten av att 

upprätta korrekta avtal. Mindre avvikelser

Risk för att oattesterade poster inte 
hanteras i tid i Personec.

Risk för att oattesterade poster inte hanteras i Personec på grund av 
att chefer inte attesterar i tid bedöms som stor, vilket kan leda till att 
felaktiga löner betalas ut. Sannolikheten bedöms som stor.

Kontroll av slumpvis utvalda poster som är 
oattesterade i Personec.

Av 479 oattesterade poster har 30 slumpvis utvalda kontrollerats. Av dessa är det endast en som har stor 
påverkan för medarbetaren. Mindre avvikelser på totalen, men en post med stor avvikelse.

Fortsatta  informationsåtgärder till chefer och 
chefsstöd. Mindre avvikelser 

Risk att regelverket kring upphandling inte 
följs, att avtalstroheten blir låg samt att 
inköp sker i strid mot gällande lagstiftning. 

Sannolikheten att regelverket kring upphandling inte följs bedöms 
som hög och konsekvensen kan bli allvarlig då kommunen kan 
riskera att få upphandlingsskadeavgift alternativt bli 
skadeståndsskyldiga samt skada kommunens förtroende.

Kontroll av slumpvis utvalda avtal. Kontroll av 
att köp är gjorda hos rätt leverantör, med rätt 
avtalspris enligt gällande avtal.

Uppföljning gjord på följande avtal: idrottsmaterial, frukt och grönt, järnhandelsvaror, sjukvårdsmaterial 
(konto 64510 och 64622), AV-produkter samt kontorsmaterial (konto 65120 och 65130). AV-produkter  
tillgodoser behovet av bland annat produkter för bild-, ljud och foto samt produkter inom videokonferens 
och liknande audiovisuella (AV) produkter för elektroniska och tekniska möten.  Avtalstroheten vid de två 
uppföljningar var: idrottsmaterial (85%), frukt och grönt (99%), järnhandelsvaror (57%), sjukvårdsmaterial 
(konto 64510 och 64622) (95%), AV-produkter ( 88%) samt kontorsmaterial (konto 65120 och 65130) 100%. 
Mindre avvikelser på några avtal samt en med stor avvikelse. I stort är avtalstroheten bra.

Uppföljning på de avtal där vi ser att 
avtalstroheten inte är 100%.Om det 
framkommer att vi inte uppnår 100% 
avtalstrohet så analyserar vi de köp som är 
gjorda utanför avtalet, och vilka verksamheter 
som berörs samt tar kontakt och följer upp 
med dessa om det felaktiga köpet.   Har även 
utökat granskningen till nästa års 
internkontrollplan för att  försöka öka 
avtalstroheten framöver.

Mindre avvikelser

Risk för att kommunens medarbetare har 
låg svarsfrekvens/tillgänglighet när  våra 
medborgare/leverantörer/kunder kontaktar 
oss på telefon via kundtjänst på 87000.

Sannolikhet för att kommunen har låg svarsfrekvens/tillgänglighet 
när  våra medborgare/leverantörer/kunder kontaktar oss är stor. 
Konsekvensen kan bli allvarlig då förtroendet för kommunen 
minskar.

Statistik på återanrop via telefonisystemet. Förhållandevis stor andel (ca 25%) återanrop vilket tyder på en hög andel ej besvarade samtal. Inte skett 
någon markant förbättring trots utbildningsinsatserna Rocka luren.

Hitta nya rutiner för att öka tillgängligheten i 
hela organisationen. Mindre avvikelser

Risk för att kommunens avtal gällande IT-
drift inte följs/efterlevs

Sannolikheten att avtal kring IT-drift inte följs bedöms som stor 
vilket kan medföra allvarliga konsekvenser om IT-säkerheten inom 
kommunen inte efterlevs. Det kan även betyda att vi betalar för 
tjänster som inte utnyttjas fullt ut.

Nya rutiner och tydligare fokus på på att 
säkerställa att leverantör följer gällande avtal 
och använder utvecklingstimmarna på rätt sätt. 
Månatlig avstämning med leverantör. 
Sammankallande: driftsansvarig för 
digitaliseringsenhet och leverantör tillsammans 
med utsedd grupp.

Avtal och SLA (Service Level Agreement) följs upp löpande tillsammans med leverantör både på operativ 
nivå (1ggr/månad) och strategisk nivå (1 ggr/kvartal) Inga avvikelser

Risk för att IT-system köps in utan 
samordning inom kommunen.

Sannolikheten att IT-system köps in utan att köpet samordnas inom 
kommunen och översyn sker av nuvarande och framtida behov 
bedöms som stor och konsekvensen bedöms som allvarlig både 
ekonomiskt och kan medföra  att kommunen utsätts för onödiga IT-
säkerhetsrisker.

Nya rutiner sätts genom ny 
kommunövergripande samarbetsmodell kring 
IT- och digitaliseringsfrågor. Kontroll kommer 
att införas vid upphandling och installation av 
system.

Finns rutiner satta med upphandlingsenheten kring inköp av system.Samarbetsmodell är implementerad. 
Förekommer dock fortfarande inköp utan samordning som vi behöver vidareutveckla en systematik kring för 
att eliminera.

Fortsatt arbete och kommunikation Mindre avvikelser



Risk att kommunen betalar felaktiga 
kostnader för pensioner till KPA.

Sannolikheten att fakturor till KPA är felaktiga bedöms som stor och 
konsekvensen bedöms som allvarlig och kan innebära ekonomisk 
skada för kommunen.

 Kontroll av fakturaunderlag från KPA för 
utbetalning av FÅP-premier. Större belopp 
granskas mot lönesystem.  Även införa rutin 
för uppföljning av krediteringar då personal 
slutar.

Granskningen omfattar totalt 20 personer där urvalet har skett genom att välja personer med större 
premieinbetalningar för perioden februari och juli-november. I urvalet ingår även granskning av 6 personer 
som har avslutat sin anställning. Det framgår att  finns brister i arbetsgivarnas rapportering till KPA, 
nuvarande och tidigare, fastän att KPA efterfrågar rapportering från arbetsgivarna, inkommer den sent. KPA 
har 3 månader på sig, efter att en person gått i pension, att slutgiltigt fastställa pensionen.  Eftersom KPA inte 
alltid får underlagen löpande, kan det bli stora belopp i premieinbetalningar när KPA väl får dem och får 
beräkna nya premienivåer. Särskilt för personer som endast har några år kvar till pensionen kan det blir det 
höga belopp för att komma ikapp med inbetalningarna. Anledningen till höga premier är att lönerna kan ha 
ändrats mycket under några år mellan rapporteringen till KPA. Resultatet av genomförd granskning är att det 
utefter diskussionen med ansvarig på KPA visar att systemet fungerar mycket väl när den slutgiltiga pensionen 
ska fastställas av KPA, men inte löpande under anställningsåren. KPA stänger inte ärendet förrän alla 
uppgifter är inhämtade och korrekta. Delkrediteringar sker därmed när KPA har fått korrekta uppgifter, vilket 
KPA visat i systemet. Uppföljning har skett och förklaringar finns till alla enskilda fall. 

Inga avvikelser

Risker i hanteringen av kundfakturering.

Risk för att fakturering inte sker i rätt tid, att debitering inte sker 
enligt gällande taxor och avtal , vilket kan leda till att kunder betalar 
för lite/för mycket, ökad administration och att förtroendet för 
kommunen skadas. Sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms 
som stor. Även konsekvensen bedöms som stor då skadan kan bli 
allvarlig om fakturering inte sker i tid eller med fel belopp eller inte 
sker alls. Felaktig fakturering leder till ökad administration och att 
förtroendet gentemot kommunen skadas. Kommunen kan också 
förlora intäkter, vilket kan påverka verksamheten.

Kontrollera att debiterade avgifter i 
kundreskontran stämmer överens med tagna 
taxor och avtal.

Granskning har skett av totalt 100 fakturor. Urvalet av kundfakturorna har gjorts slumpmässigt.  Uppgifterna 
har hämtas ifrån Raindance.  Resultatet av granskningen resulterade i en avvikelse. Det fakturerade beloppet 
var mindre än vad som var avtalat.Felet har påtalats och rättning har gjorts i efterhand. 

Rutinen för debitering av avgifter i 
kundreskontran anses vara goda, endast 1 
avvikelse av 100 stickprov. Ser över 
möjligheterna att skapa en mall för 
uträkningarna för att ytterligare minska risken 
för felaktiga fakturor. 

Mindre avvikelser

Risk för felaktiga upplägg av nya 
leverantörer.

Risk felaktiga ändringar görs i fasta register. Kan leda till felaktiga 
utbetalningar och kan öka risken för bedrägeri. Eftersom det 
förekommer en del leverantörer som försöker skicka bluffakturor till 
kommunen och  kommunen lägger upp ett stort antal leverantörer 
under året ökar risken för felaktigheter. Det kan även kan ske 
ändringar av befintliga leverantörer som vi inte får kännedom om  
Under året har Inyett införskaffats vilket är ett analysverktyg för att 
öka säkerheten vid betalning av leverantörsfakturor.

Kontroll att uppgifterna i de fasta registren i 
ekonomisystemet (Raindance) avseende nya 
leverantörer överensstämmer mot inskannade 
fakturorna samt att företagets 
organisationsnummer stämmer mot bankgiro.

Granskningen utförd av 40 leverantörer. Urvalet har skett genom stickprov från en lista på nya leverantörer. 
Uppgifterna har hämtats ifrån ekonomisystemet Raindance. Granskningen resulterade 3 felaktig information 
vid registrering. Informationen som var fel gällde adressen, bankuppgifterna var korrekta och avvikelserna 
bedöms därför inte som av väsentlig betydelse och har uppdaterats,

Rutinen är att alla nya leverantörer kontrolleras 
leverantörens information på fakturorna mot 
tjänsten Inyett för att säkerställa korrekt 
information läggs in i ekonomisystemet.

Mindre avvikelser

Risk för brister i hanteringen av 
leverantörsfakturor. 

Risk för felaktig hantering av representationskostnader då moms ej 
får dras om deltagarförteckning och syfte inte bifogas fakturan. Även 
risk för att moms ej dras enligt Skatteverkets regler för 
representation.

Stickprov på representationskontot samt 
kontroll av tre leverantörer (restauranger). 
Stickprov ska tas i jämnt fördelat på alla 
kommunens verksamheter.

Har utökat antalet stickprovskontroller då avvikelser identifierats och därför genomfört intern kontroll av 165 
st utvalda fakturor jämnt fördelade över kommunens alla verksamheter. De utvalda fakturorna är sådana där 
det bokförts på både representationskontot och även helt andra konton under jan-okt 2020. Detta resulterade 
i att 71 st hade avvikelser. I de flesta fall saknades deltagarlista, syfte eller att det var konterat på fel konto. I de 
fall då det saknats deltagarlista/syfte, har verksamheten kontaktats och information om hur representation ska 
hanteras har kommunicerats. Konteringen har därefter kompletterats i bokföringen. De fakturor som var 
felbokade bokades om och granskarna har meddelats. 

Har uppdaterat kommunens intränät med 
tydligare information. Finns länk till 
Skatteverket, där det står en kort bra 
information kring regler vid representation, 
moms och vikten av att följa Skatteverkets 
regler, vilket kan vara ett bra verktyg till de som 
behöver.  Information kring vad man ska tänka 
på vid kontering finns i Proceedo. Fortsatt 
arbete med information kring Skatteverkets 
regelverk och rättningar av felaktiga poster sker 
löpande.

Mindre avvikelser

Kommundirektörens stab

Risk att delegeringsbeslut tas utan grund i 
delegationsordningen eller beslut tas utan 
att delegation finns

Sannolikheten att delegeringsbeslut tas utan grund i 
delegationsordningen eller beslut tas utan att delegation finns 
bedöms som stora och konsekvensen som allvarlig för kommunen 
då beslut som fattas av obehöriga personer kan bli utförda.

Avstämning av beslut mot register. 
Större avvikelse NOS och KS; mindre avvikelse SBN, MTN; ingen avvikelse FUN. NKIF ej granskats. 
Avvikelser i form av t.ex. orimligt få anmälda beslut, beslut som inte hänvisar till § i delegationsordning, fel 
delegat, beslut av person utan delegation. 

Föreslagen kvalitativ uppföljningsgranskning 
2021 (intervjugranskning). Sannolikt åtföljd av 
utbildningsinsatser i huvuduppdragen samt 
förtydligande av rutiner för anmälan.

Större/mindre/inga 
avvikelser - olika 
beroende på nämnd

Risk för att felaktiga arvoden betalas ut till 
politiker.

Sannolikheten för att felaktiga arvoden betalas ut till politiker 
bedöms som stor då hanteringen är krånglig. Konsekvensen bedöms 
som allvarlig och kan skada förtroendet för kommunen.

Kontrollera att arvoden betalts ut korrekt 
genom att jämföra genomförd utbetalning med 
beslutat arvode.

Mindre avvikelse NOS och KS; ingen avvikelse FUN, MTN, SBN. NKIF ej granskats. Avvikelser i fom av 
t.ex. arvode som ej betalts ut, underlag ej underskrivna av ordförande. 

Inga åtgärder i nuläget. Arbetar på sikt för 
digitaliserad hantering av attest samt överföring 
till HR servicecenter. 

Mindre avvikelser

Försörjningsstöd



Att utredningar inte genomförs i tid enligt 
gällande lagstiftningar

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt ärende. 
Kommunen riskerar också en avgift i form av vite. Kollegie-granskning Inga utredningar visar på avvikelse. Ingen avvikelse

Biståndsbeslut fattas i strid med lagstiftning 
och gällande rättspraxis

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt ärende. 
Kommunen riskerar också en avgift i form av vite. Kollegie-granskning 1 ärende visar på avvikelse i skriftlig dokumentation kring kommunicering med den enskilde. Att kommunicering med enskild dokumenteras 

i systemet. Mindre avvikelse

Att rutiner för avvikelsehantering inte 
efterlevs

Brister i verksamheten som kan leda till försämringar för 
medborgaren. 

Systematisk uppföljning av hur rutiner har 
efterlevts i samband med konstaterade 
avvikelser.

Rutiner för avvikelsehantering följs.  Inga avvikelser

Arbetsmarknadsenheten

Att framtagna rutiner för avvikelsehantering 
inte efterlevs.

Brister och felaktigheter i verksamheten inte identifieras och 
åtgärdas. Analys av inkomna avvikelser. Samtliga kontroller visar på att rutiner efterlevs Inga avvikelser

Att riskanalyser inte upprättas vid 
verksamhetsförändringar. Att ev. risker som en förändring medför inte synliggörs. Analys av inkomna avvikelser. Samtliga kontroller visar att riskanalyser har upprättats vid förekomna verksamhetsförändringar. Inga avvikelser

Risk Riskanalys Kontrollmoment/Aktivitet Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning 
(Inga avvikelser, Mindre 

avvikelser, Större 
avvikelser)

Familje- och utbildningsnämnden
Förskola / Grundskola

 Att verksamheterna inte kan ge alla barn 
och elever stöd att nå upp till sin fulla 
potential utifrån egna förutsättningar.

Verksamheterna tenderar att arbeta reaktivt i stället för förebyggande 
utifrån uppdraget att skapa likvärdig utbildning. Vi ser att det finns 
ett utökat behov av att hantera uppkomna problem med utagerande 
barn och elever genom mindre undervisningsgrupper, elevassistenter 
och resursskoleplacering. 

Uppdrag till FoU-enheten att ta fram en 
kunskapsöversikt  gällande resursskola. 
Kartlägga användningen av  elevassistenter, 
resursförstärkning och särskilda 
undervisningsgrupper i Ängelholms kommun. 
Analys av det upplevda behovet  av resurser.

Kunskapsöversikt gällande resursskola  - klar Kartläggning av lärarstödjande personal - klar. Analys a det 
upplevda behovet av resurser visar att det är en stor skillnad mellan de olika enheterna, från 20 till 53 
elever/lärarstödjande resurs.

Samarbete med SPSM tillsammans med IFO, 
BEH, förskola, grundskola och gymnasiet kring 
kompentshöjande insatser inom barn- och 
elevhälsoområdet. Kommunövergripande 
särskild undervisningsgrupp med uppdrag att 
iscensätta slutsatser i kunskapsöversikten lett av 
projketledare. SKA-arbete med två 
huvudfokus: Kunskaper och undervisning och 
välbefinnande.

Mindre avvikelser

Brister i verksamheternas 
informationssystem. Rektorer upplever att 
man inte har tillgång till advekata data för 
resultatanalys.  

Brister i verksamheternas informationssystem. Rektorer upplever att 
man inte har tillgång till advekata data för resultatanalys.  

Genomlysning av nuvarande tillgängliga system 
och analysera identiferade brister, samt åtgärda 
genom  att komplettera/ersätta.

Pågående genomlysning och prioriterat till digitaliseringsenheten angående besutsstödssystem för rektor och 
huvudman. Införande av ProRenata v. 44 svarar mot vissa behov. Vissa behov kvarstår för att underlätta 
rektor och huvudmannens arbete med att samla in relevant data i SKA. Med nytt system för 
närvaro/frånvaro kan rektor få ut statistik för uppföljning av frånvaro/närvaro i frånvarosystemet. Rektor för 
grundskolan kan få ut statistik för elevernas kunskapsutveckling via avstämning varje termin i lärplattformen. 

Lyft som prioriterat område till 
digitaliseringsenheten. Utifrån upplevt behov 
har en första kontakt tagit med huvuduppdrag 
Hälsa avseende systemstöd Stratsys. Dock inga 
beslut tagna.

Mindre avvikleser

Ängelholms gymnasieskola

Ny elevkategori till IM och nationella 
program med hög frånvaro och hög grad av 
funktionsvariartion.

Viktigt att iaktta korrekt bemanning vad gäller personal, t ex lärare 
med specialpedagogiskt kompetens och personal med 
socionomexamen, som kopplas till programmet.

Elevhälsoteamsträffar varje vecka. god bemanning kan ses

ändring av bemanning vid behov Mindre avvikelser

Upplevt oroligt samhällsklimat ger även 
oroligt skolklimat. Behov av 
säkerhetsåtgärder, såsom larmzoner, 
värmekameror, låst skola

Viktigt att upprätta kontakt med säkerhetsfunktioner inom och 
utanför kommunen. 

Möten / kontkat regelbundet med polis och 
säkhetsavdelning

Samarbetet med polis och säkerhetsavdelning har lett till t e x låst skola, men även planering för 
kameraövervakning inomhus i skolbyggnaderna.

planering för kamerövervaknings och 
kommande budgetering.

Mindre avvikelser

Förfining och delvis omdagning av 
systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Viktigt att SKA används till verksamhetens gagn och inte endast som 
en pappersprodukt. enligt årshjul för SKA det nya SKA-arbetet har initierats för fortskrider i god takt

ytterligare fortbildning av lärare och rektorer Inga avvikelser



Läroplanens brister vad gäller hänsyn till 
eleven i form av mångna valsituationer och 
splittrad utbildningsgång.

skapa stabila programstrukturer och utbldningsplaner uppföljning i juni och revidering av 
programplaner i september rektorer genomför revidering av programplaner under hösten

programinriktningar kan tas bort Mindre avvikelser

Bättre kontroll på register (GDPR) alla register ska nagelfaras i och med ny lag terminsslut ett register har noterats som är anmält med inte använts
tas bort Mindre avvikelser

Äldre utrustning som måste uppdateras. 
IKT-utrustning som inte fungerar är förödande för verksamheten 
och skapar klara hack i uutbildnings- och undervisningsnivån. Nya 
noder fungerar för tillfället sämre än de äldre. 

regelbundna samtal med underhållsansvariga IKT-utrustning måste kompletteras 2021

budgetplanering gällande investeringskonto Mindre avvikelser

Viktigt att enheterna får korrekt 
redovisning, i annat fall svårt att ”felsöka”

Verksamhetssystemet är inte korrekt format utifrån den faktiska 
organisationen, varför felsökning och överblick på mindre områden 
än hela verksamheten inte är görlig.

kontakt med verksamhetssystemsansvarig för 
felsökning och rättelser klart bättre funktioner i de ekonomiska digitala systemen

vidare hantering och omdaning av ekonmiska 
digitala system

Mindre avvikelser

Elevhälsan

Att avvikelsehanteringen inte efterlevs Kan få konsekvenser genom att kvalitetssäkring och utveckling av 
verksamheten äventyras. 

Systematiskt arbete enligt SOFS 2011:19 samt 
ledningssystem. 

Analys av risken återfinns i patientsäkerhetsberättelserna. Sammanfattande bedömning är att rutinerna för 
avvikelsehantering fungerar

Ansvarig verksamhetschef för kontinuerliga 
samtal med medarbetare i syfte att minska ev 
underrapportering genom att skapa ett 
normaliserande förhållningssätt

Mindre avvikelser

Att obehöriga tar del av journaler. Risk att 
sekretessen bryts vilket kan få konsekvenser 
på både verksamhets- och individnivå. 
Inom BEH finns ett pappersarkiv som 
psykologerna använder. Endast 
psykologerna har tillträde till 
psykologarkivet. Det är en riskm att kunna 
läsa i pappersjournalerna. Det går inte att 
kontrollera

Risk att sekretessen bryts vilket kan få konsekvenser på både 
verksamhets- och individnivå. Risk att obehöriga tar del av journaler

Stickprovskontroller. Möjlighet att begränsa 
åtkomsten i Prorenata. Kontrollerna har inte visat på något fall av obehörig användning eller dataintrång

Läsa journalen och utreda orsak till 
överträdelsen

Inga avvikelser

Individ - och familjeomsorg

Att utredningar inte genomförs i tid enligt 
gällande lagstiftningar

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt ärende. 
Kommunen riskerar också en avgift i form av vite. Kollegiegranskning av barnavårdsutredningar

1 av 16 granskade utredningar visar på avvikelse Mindre avvikelse

Biståndsbeslut fattas i strid med lagstiftning 
och gällande rättspraxis

Utredningsförfarandet strider mot 
lagstiftning och gällande rättspraxis

Klienten riskerar en icke rättssäker hantering av sitt ärende. Kollegiegranskning av barnavårdsutredningar

0 av 16 granskade utredningar visar enligt FL §25 på avvikelse.

0 av 16 utredningar visar på avvikelse enlifgt SoL §11

Ingen avvikelse

Att eventuella brister i verksamheten kan 
leda till avvikelser som påverkar 
rättssäkerheten

Brister i efterlevand av avvikelsehantering kan leda till försämrat 
medborgarfokus och brister i verksamheten Analys av inkomna avvikelser

5 lex sarah och 1 synpunkt och klagomål Fortsatta utbildningsinsatser när det gäller 
avvikelsehantering enligt SoL. Systematisering 
av uppföljningar och lärandet kring avvikelser.

Mindre avvikelse

Risk Riskanalys Kontrollmoment/Aktivitet Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning 
(Inga avvikelser, Mindre 

avvikelser, Större 
avvikelser)

Nämnden för omsorg och stöd

Risk för att beslut om särskilt boende inte 
verkställs inom 3 månader

Sannolikheten för att vi inte verkställer beslut om särskilt boende 
inom 3 månader ökar med den demografiska utvecklingen i 
Ängelholm. Konsekvensen för brukaren kan bli stor i det fall 
verkställighet inte sker i tid. Kommunen riskerar att beläggas med 
särskild avgift, vite. 

Kontroll av ej verkställda beslut i 
dokumentationssystem

Ej verkställda beslut period1: 49 beslut om särskilt boende (SoL)
Ej verkställda beslut period 2: 12 b eslut om särskilt boende  (SoL)
Ej verkställda beslut period 3: 6 beslut om särskilt boende  (SoL)
Ej verkställda beslut period 4: 0 beslut om särskilt boende  (SoL)

Nämnden för omsorg och stöd beslutade i 
november 2019 att konvertera 26 
korttidsplatser till särskilda boendeplatser. 
Konverteringen har inneburit att antalet ej 
verkställda beslut stadigt har sjunkit under året. 
Bedömning görs att nuvarande antal platser i 
särskilt boende är tillräckligt för att tillgodose 
behov då verkställighet kan ske inom tre 
månader från beslutsdatum.

Ingen avvikelse



Risk för att beslut om bostad med särskild 
service (LSS) inte verkställs inom 3 
månader

Sannolikheten för att vi inte kan verkställa beslut om bostad med 
särskild service (LSS) inom 3 månader. Då beslut inte kan verkställas 
kan det även innebära att andra kostnadskrävande lösningar måste 
genomföras. Konsekvensen för brukaren kan bli stor i det fall 
verkställighet inte kan ske. Kommunen riskerar att beläggas med 
särskild avgift, vite. 

Kontroll av ej verkställda beslut i 
dokumentationssystem

Ej verkställda beslut period 1: 5  beslut om  bostad med särskild service (LSS)   
Ej verkställda beslut period 2: 6 beslut om  bostad med särskild service (LSS)   
Ej verkställda beslut period 3: 6 beslut om  bostad med särskild service (LSS)   
Ej verkställda beslut period 4: 8  beslut om  bostad med särskild service (LSS)    

Under våren 2020 öppnade Sommarsol vilket 
innebar en utökning med 6 platser i bostad 
med särskild service. Ytterligare 6 platser 
planeras  på saftstationen för 2021 och 6 
platser 2022. 

Mindre avvikelse

Risk för att vi inte uppmärksammar ej 
utförda HSL-ordinationer inom rimlig tid. 

Sannolikheten att vi inte uppmärksammar ej utförda HSL-
ordinationer inom rimlig tid bedöms som mycket stor till följd av 
manuell hantering. Konsekvenserna kan innebära allvarlig skada eller 
påverkan för patienterna.

Följa inrapporterade HSL-avvikelser avseende 
ej utförda ordinationer i Procapita.

Under 2020 har ett projekt med digital signering av HSL-ordinationer  genomförts på ett av våra 
hemtjänstområden och 4 bostäder med särskild service.  Projektet har fallit väl ut med förbättrad följsamhet 
till ordinationer och mindre antal avvikelser. För Hälsa som helhet ses en marginell förbättring de första 9 
månaderna gällande avvikelser relaterat till läkemedelsordinationer. Antalet har sjunkit från 765 till 730. För 
övrgia HSL-ordinationer har antalet avvikelser ökat från 74 till 205. Delvis beror det på  tillkomsten av  
korttidsverksamheten Lindhaga 2019 som inte  tidigare fanns i kommunal regi. 

Digital signering ska  breddinföras inom Hälsas 
samtliga verksamheter. Genom digital signering  
uppmärksammas ej utförda HSL-ordinationer 
inom rimlig tid och åtgärder kan vidtas. 
Breddinförandet beräknas vara slutfört 2021-01-
31.

Större avvikelse

Risk Riskanalys Kontrollmoment/Aktivitet Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning 
(Inga avvikelser, Mindre 

avvikelser, Större 
avvikelser)

Miljö - och tillståndsnämnden

Risk för att bemanningsluckor vid längre 
tids sjukdom, annan frånvaro eller 
uppsägning.

Längre tids oplanerad personalfrånvaro  kan medföra risker i form av 
att medborgare inte får rätt service,  bristfällig kvalitet i beslut, sämre 
rättsäkerhet, minskat förtroende för verksamheten/kommunen. 
Dessutom utgör det en stor risk inte bara för verksamhetens uppdrag 
utan också för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa.

Uppföljning av att personaltätheten matchar 
beslutad personalbudget.

jan - april: Lönekostnaden översteg budget i januari och understeg budget något under februari och mars. 
Maj - aug: Lönekostnad understeg budget något.
Sept - dec: P.g.a. en sjukskrivning inom hälsoskydds-gruppen tappar vi 3 personmånader inom den gruppen.
HELÅR: Inom hälsoskyddsgruppen tappar vi drygt 4 personmånader. Bemanning inom övriga grupper ligger 
inom +- 1 månad på helårsbasios.

Miljöenhetens uppdrag ligger i fas under våren, ingen avvikelse.
Under maj - augusti viss eftersläpning av tillsyn jämfört med Tillsynsplan, främst beroende på corona men 
också till del beroende på att tf chefstjänsterna tar mer än 50 % av arbetstid. På livsmedelssidan kommer inte 
all planerad tillsyn att hinnas med under 2020 pga corona och personalunderbemanning under period. Inom 
miljöskydd kommer timtillsyn inom lantbruk inte att hinnas med enligt plan.

Från 1 april har extra tjänst tillkommit som 
kommer att justera upp personaltätheten på 
miljöenheten. Med anledning av trängseltillsyn 
har förstärkning om 0,5 tjänst genomförts för 
perioden 18 aug till 31 dec 2020. 
Livsmedelsinspektör slutar 31 augusti och glapp 
innan ny person på plats vilket kommer att 
innebära undermanning viss period av året.

Tillsynsskuld inom framförallt 
livsmedelskontrollen kommer att behöva 
hanteras under 2021.

=> Plan för 2021 att vid årets början 
överanställa i förhållande till personalbudget

Mindre avvikelser

Risk att politiska uppdrag inte genomförs Risk att uppdrag från t.ex. MTN, KS och KF inte genomförs eller 
blir fördröjda.

Uppföljning av rutin för hur dessa ärenden ska 
hanteras och följas upp. 
Uppdragen förs in i verksamhetsplanen. 
Genomgång av listan, med påminnelse till 
ansvarig handläggare.

Samtliga uppdrag är införda och status följs löpande upp Fortsatt kontinuerlig kontroll. Inga avvikelser

Risk för att lagar och interna rutiner inte 
efterlevs.

Risk för att lagar och interna rutiner inte efterlevs, vilket leder till 
bristande kvalitet, bristande rättssäkerhet samt tappat förtroende. 

Att de beslut som fattas är korrekta och av god 
kvalitet. Att handläggning av beslutsärenden 
och tillsynsärenden har gjorts i enlighet med 
gällande lagar och rutiner.
Samtliga ärenden inom miljöenhetens 
ansvarsområde.

Första halvåret:
Urval har gjorts av totalt 6 ärenden, två inom livsmedel, två hälsoskydd och två miljöskydd. Genomgången 
visar inga avvikelser. 
Andra halvåret:
Urval har gjorts av totalt 6 ärenden, två inom livsmedel, två hälsoskydd och två miljöskydd. Genomgången 
visar små avvikelser. 

Fortsatt arbete med rutiner och mallar

Rutin för korrigering av partsuppgifter 
förtydligas
Rutin avseende underlag till årsavgiftsbeslut 
förtydligas

Mindre avvikelser

Risk för att ärenden ligger obevakade och 
bortglömda i ärendehanteringssystemen 
Ecos, Alk-T och OL2.

Ärenden riskerar att ligga obevakade i systemet, vilket kan leda till att 
handläggningen inte slutförs. En löpande genomgång av pågående 
ärenden är viktigt med tanke på rättssäkerheten.

Kontroll att ärenden avslutas i tid eller överförs 
till annan handläggare vid bland annat avslut av 
tjänst eller långvarig frånvaro.

Omfattning/avgränsning: Kontroll av ärenden 
äldre än två år samt pågående ärenden med 
handläggare som slutat sin anställning eller har 
längre frånvaro. Granskningsmetod: utdata från 
Ecos, Alk-T samt OL2.

Alla ärenden har kontrollerats. Den enda avvikelse som uppstod var ett 20-tal ärenden utan angiven 
handläggare - dessa har åtgärdats. Fortsatt kontinuerlig kontroll. Inga avvikelser



Risk att inkomna allmänna handlingar inte 
diarieförs i rätt tid och på rätt sätt. 

Risk för att offentlighetsprincipen och allmänna förvaltningsrättsliga 
regler undermineras.Om inte alla handlingar diarieförs eller inte 
registreras på rätt sätt, kan detta få både juridiska och 
verksamhetsmässiga konskevenser.

Kontroll av att inkommande handlingar 
diarieförs i rätt tid och på rätt sätt. 
Mäta tid från inkommen till när handläggare 
har fått handlingen. 
Excelblad för dokumentation av upptäckta 
felaktigheter för att hitta mönster om vad som 
blir fel. Utbildningsinsatser, uppdaterade 
manualer, löpande avstämningar.

Miljöhandläggare har löpande avstämningar med registratorerna för att utbilda och skapa samsyn. 
Felaktigheter skrivs ner kontinuerligt för att lyftas i dessa möten. En manual för diarieföring har tagits fram 
under våren för att utforma tydliga manualer som ska ge registratorerna stöd i sitt arbete.
Tidvis har ärenden registrerats sent p.g.a. underbemanning på registraturen. En vakans på registraturen 
uppstod under hösten vilken kommer tillsättas i slutet av januari 2021.

Registratorerna har tidvis varit 
underbemannade och de har därför inte haft 
tid att sätta sig in i de framtagna manualerna. 
Antalet felaktigheter i registreringen av ärenden 
ligger på en konstant och något för hög nivå.
Nyanställd chef för registraturen (sensommar 
2020) har i uppdrag att ta fram rutiner för bl.a. 
registrering, men även hon har under hösten 
varit hårt belastad och inte kunnat prioritera 
arbetet med registreringen.

Större avvikelser 

Risk att nyanställda inte får den 
introduktion de behöver

Risk att nyanställda inte får den introduktion och kunskap de 
behöver om verksamheten, vilket kan riskera rättssäkerheten för 
medborgarna samt arbetsmiljön för den nyanställda. 

Kontroll av om nyanställda får introduktion 
enligt rutin. I slutet av varje år ska alla 
nyanställda inom enheten, inkl. vikarier, få 
besvara en enkät. Svaren på enkäten ska 
därefter lyftas inom ledningsgruppen för 
utvärdering och eventuell åtgärdsplan.

Samtliga tolv nyanställda på MoB har svarat på enkäten. Checklista för introduktion har använts för samtliga, 
men två har inte haft någon tydlig mentor, och i flera fall har punkter i checklistan inte bockats av/utförts. 
Det mest problematiska är att två personer inte känner till rutinen för att motverka hot och våld i arbetet.

Det visar sig i kommentarerna att det är viktigt 
att mentorn tar sitt uppdrag på allvar. Ansvarig 
chefs del i rutinen ska förtydligas med 
uppföljning med utpekad mentor.
Rutinen för att motverka hot och våld i arbetet 
ska lyftas på kommande APT inom resp enhet.

Mindre avvikelser. 

Risk Riskanalys Kontrollmoment/ Aktivitet Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning     (Inga 
avvikelser, Mindre avvikelser, 

Större Avvikelser)

Samhällsbyggnadsnämnden

Risk att överskrida budget i 
investeringsprojekt

Risk att bristfälliga kalkyler kan leda till att vi underbudgeterar 
investeringsprojekt vilket får konsekvensen att projektet måste 
senareläggas, att andra projekt inte blir av eller att man behöver 
minska projektets omfattning. Den långsiktiga konsekvensen är att 
det blir högre kapitalkostnader än man planerat för.

Analys av skillnaden mellan utfall kontra budget 
samt orsakerna till skillnaderna.

Samtliga granskade projekt höll sig inom, eller på slutlig beslutad budget. I två av projekten blev utgifterna 
klart lägre än slutlig budget. I fråga om ”Klippanvägen” förklaras detta av en framgångsrik 
samverkansentreprenad som lyckades effektivisera utförandet på olika sätt. Gällande ”Nedgångar klitterna” är 
huvudförklaringen att vissa åtgärder inte gick att genomföra.

I samtliga fem kontrollerade projekt var emellertid ursprungsbudgeten väsentligt lägre än slutlig budget. Som 
exempel kan nämnas projektet ”Spont Östergatan”. Projektet innebar att ersätta en gammal, upprutten 
träspont längs Rönneå, mellan Laxgatan och Rönnegatan. Projektet aktualiserades i budget 2018 med 5 mnkr. 
En entreprenör handlades upp hösten 2018 i samverkan, d.v.s. priset var inte fastställt, då projektering och 
kalkyl skulle göras gemensamt. Efter att projektering och geoundersökningar gjorts våren 2019 stod det klart 
att utgifterna skulle bli väsentligt högre.  Kommunfullmäktige beslutade därför om tilläggsanslag på 4 mnkr 
inför 2020. Ytterligare 2 mnkr omdisponerades från Rönneprojektet i samband med överföring från 2019. 
Total budget slutade på 11,7 mnkr, samma som den totala utgiften. Genomförandet var i huvudsak klart på 
försommaren 2020.

Fortsatt arbete under 2021. Processen för 
kalkylering av budget för nya 
investeringsprojekt behöver utvecklas på flera 
sätt. Dels behövs en tydligare tidplan med 
tidigare start. Dels bör kalkylerna i högre 
utsträckning bygga på nyckeltal och 
erfarenheter från tidigare projekt. Dels måste 
kalkylerna presenteras mer detaljerat och 
granskas av flera handläggare och chefer innan 
de fastställs. Följer med till 2021 års interna 
kontrollplan.

Mindre avvikelser. 

Risk för brister i uppföljningen av 
handlingsplaner som görs inför 
verksamhetsförändringar

Uppföljningen av intern kontroll 2019 visar att vi är dukiga på att 
göra riskbedömningar och ta fram handlingsplaner utifrån dessa inför 
verksamhetsförändringar. Dock uppmärksammades att dessa 
handlingsplaner inte alltid följs upp vilket vi därför ska fokusera på 
2020.

Uppföljning av handlingsplaner framtagna vid 
riskbedömningar inför 
verksamhetsförändringar.

Under året, som till stora delar har påverkats av coronapandemin, har riskbedömningar, omfallsplaneringar 
och handlingsplaner genomförts för att möta de krav som pandemin har ställt på organisationen. 
Huvuduppdrag Samhälle har följt upp arbetet i ledningsgrupp och i samverkan med de fackliga 
organisationerna. Situationen har krävt täta avstämningar, i vissa perioder varje vecka.

Inga avvikelser. 

Risk att uppdrag, medborgarförslag och 
motioner inte återrapporteras i tid

Otydliga rutiner medför att uppdrag, medborgarförslag samt 
motioner riskerar att bli liggande vilket i förlängningen påverkar 
förtroendet för kommunen som organisation.

Kontroll att ärendenas handläggningstid 
överensstämmer och om inte, varför bristen 
uppstått.

Kontrollen vid detta tillfälle avser de tidigare medborgarförslagen, inkomna innan Ängelholmsförslaget 
infördes hösten 2019. De tidigare medborgarförslagen ska beredas så att kommunfullmäktige, eller den 
nämnd kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till, kan lämna ett svar inom ett år från det att förslaget 
väcktes. Uppföljningen visar att samhällsbyggnadsnämnden under 2020 har behandlat 25 medborgarförslag. 
12 av dessa medborgarförslag är behandlade inom ett år från att de inkommit. Gemensamt för dessa 12 
medborgarförslag är att de alla har inkommit under andra halvan av 2019. Av de 13 medborgarförslag som 
har en handläggningstid på mer än ett år är flertalet från 2017 och 2018.

Sammanfattning av tidigare rapporter
2020-08-31. Inga avvikelser. Stickprov har gjorts bland de uppdrag som kommunfullmäktige har gett 
samhällsbyggnadsnämnden i samband med budget 2020. Uppdragen har återrapporterats enligt tidplan.

2020-04-30. Inga avvikelser. Stickprov har gjorts bland Ängelholmsförslagen. Handläggningstiden har inte 
överskridit sex månader.

Rutiner för bevakning av inkomna 
medborgarförslag har inte fungerat tidigare 
(2017-2018), men fungerar sedan slutet av 2019 
önskvärt igen. Ingen ytterligare åtgärd är därför 
nödvändig.

Mindre avvikelser. 



Risk för upphävande av detaljplan
Risk för formella fel på grund av ständiga lagändringar, omfattande 
nämndsprocess samt hög belastning vilket kan leda till ogiltiga beslut, 
överklaganden och minskad trovärdighet.

Kontroll av detaljplaner. Ingen detaljplan har blivit överklagad på grund av formella fel orsakade av lagändringar, nämndprocess eller 
hög arbetsbelastning vilket var det som skulle kontrolleras enligt planen. Inga avvikelser. 

Risk för felaktigt kartunderlag

Risk för missar i hantering av kartunderlag på grund av hög 
arbetsbelastning vilket kan leda till att det byggs fel och i 
förlängningen till ekonomiska konsekvenser för kommunen i form 
av skadeanspråk.

Kontroll av nybyggnadskarta. Inga avvikelser avseende kartunderlag har identifierats vid kontrollen under 2020. Inga avvikelser 

Risk för skada vid ensamarbete
Risk att gällande rutiner för ensamarbete inte följs eftersom 
medarbetare saknar kunskap om rutiner vilket kan leda till skada hos 
medarbetare.

Systematiska genomgångar av gällande rutiner 
med berörd personal.

På enheterna finns rutiner som säkerställer att, i första hand, ensamarbete inte sker vid fler tillfällen än när det 
är nödvändigt, och att riskanalys med åtgärdsplan tas fram för de tillfällen då det inte går att undvika (t.ex. 
krav på utbildning om man arbetar ensam i vägmiljö).

På VA-verken har man gjort mer djupgående riskanalyser och därtill åtgärder vid ensamarbete. Vid 
nyanställningar går närmaste chef igenom rutinen med medarbetaren.

Inga avvikelser. 

Risk för att bemanningsluckor vid längre 
tids sjukdom, annan frånvaro eller 
uppsägning.

Längre tids oplanerad personalfrånvaro  kan medföra risker i form av 
att medborgare inte får rätt service,  bristfällig kvalitet i beslut, sämre 
rättsäkerhet, minskat förtroende för verksamheten/kommunen. 
Dessutom utgör det en stor risk inte bara för verksamhetens uppdrag 
utan också för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa.

Uppföljning av att personaltätheten matchar 
antalet inkommande ärenden och beslutad 
personalbudget

På grund av att en medarbetare gick upp som tillförordnad bygglovschef har en bygglovshandläggartjänst 
varit obesatt under perioden mars-april. En handläggare har gått ner i tjänst till 80 procent under hela året. 
Detta har kompenserats under hösten då en extra bygglovshandläggare visstids-anställts under 4.5 månader. 
Ytterligare en bygglovshandläggare har an-ställts under hösten för att fylla upp det utökade behovet av 
handläggare. Totalt sett under året har bygglovshandläggarna därmed varit fullbemannade.

Tillsammans med det ökade antalet ärenden under året (+158 ärenden jan –nov 2020 jämfört med samma 
period 2019) har belastningen på bygglovshandläggarna totalt sett ökat. Trots detta kan vi se att 
handläggningen under året har blivit effektivare. För samtliga årets månader förutom janu-ari har medeltiden 
för handläggning av ärenden förkortats med mellan 2 till 39 dagar. Längst handläggningstid noterades i 
september 2019 då den genomsnittliga handläggningstiden var 70 dagar. Detta ska jämföras med samma 
månad 2020 då den genomsnittliga handläggningstiden var 31 dagar. Under perioden jan-okt 2019 och jan-okt 
2020 har den genomsnittliga handläggningstiden minskat från 45 dagar till 35 dagar. 

En handläggare för bostadsanpassningsbidrag har varit sjukskriven under 1.5 månad och ersattes inte under 
denna period.

Sammanfattning av tidigare rapporter 2020-08-31. Mindre avvikelser.
De nya e-tjänsterna har möjliggjort en helt digital granskningsprocess. Tack vare digitala kanaler har enheten 
kunnat fortsätta utvecklingsar-betet, men också kunnat möta en starkt uppåtgående trend av att renovera och 
bygga nytt i Ängelholm. Två bygglovshandläggare från Helsingborgs stad har lånats in för att under första 
halvan av året stötta i bygglovshandläggningen tillsammans med inspektörerna.

Fortsatt satsning på digitalisering och 
automatisering av handläggningen 2021. Mindre avvikelser. 

Risk för skador vid handintensivt arbete Risk att medarbetare får skador i muskler och senor vid 
handintensivt och repetitivt arbete inom lokalvården.

Platsbesök för att kontrollera att rutiner 
efterföljs

Lokalvårdsservice har inte kunnat göra några platsbesök med anledning av coronapandemin. Restriktioner har 
hindrat driftcheferna att åka ut i verksamheten. Lokalvårdsservice har istället följt upp risken på 
arbetsplatsträffar som genomförts via digitala kanaler. Resultatet visar god efterlevnad när det gäller att 
använda hjälpmedel som reducerar belastningen.

Lokalvårdsservice har reducerat handintensiva 
rörelser genom att t.ex. byta ut små behållare 
för pappershanddukar mot större och på så vis 
minskat på antalet påfyllnadstillfällen av 
handdukspapper för lokalvårdarna.

Inga avvikelser. 

Risk för olyckor vid arbete med små och 
stora maskiner

Risk att riktlinjer för, och arbetsberedningar vid, arbete med 
maskiner inte efterlevs vilket kan leda till bristande säkerhetsåtgärder, 
att otillräcklig skyddsutrustning används som inte är ändamålsenlig 
för att förhindra olyckor. 

Kontroll av arbete med små respektive stora 
maskiner. 

Stickprov har gjorts på fordon och det kan konstateras att stroppar behö-ver bytas ut och att en förare 
saknade säkerhetsdatablad tillgängligt på plats. Detta har varit föremål för tidigare kontroller och 
säkerhetsdatabladen har lagts i förarnas telefoner för att finnas tillgängliga omgående. Denna gång gällde det 
en nyanställd medarbetare och därför ska rutinen för hur nyanställda informeras förbättras.

Sammanfattning av tidigare rapporter
2020-08-31. Mindre avvikelser. Stickprov visade att det i något fordon saknades utrustning för första hjälpen 
och att en brandsläckare inte var godkänd. Föraren hade inte heller säkerhetsdatablad tillgängligt på plats. 
Säkerhetsdatablad (kallades tidigare varuinformationsblad) ska finnas för alla kemiska produkter och ämnen 
som används eller förvaras på arbetsplatsen och som är märkta med faropiktogram.

2020-04-30. Mindre avvikelser. Stickprov har gjorts på fordon och vikten av att inte ha lösa tunga föremål i 
fordonen har tydliggjorts. I några av de kontrollerade fordonen var inte brandsläckaren och baljan till 
bränsledunk fastsatta.

Säkerhetsdatabladen har lagts in i förarens 
telefon för att finnas tillgängligt omgående. 
Rutin för information till nyanställda utvecklats 
med info om säkerhetsdatabladen. Förankring 
av bränsledunk och brandsläckare i fordon där 
avvikelser upptäckts.

Mindre avvikelser. 



Risk för olyckor vid Heta Arbeten
Risk att rutiner inte efterlevs vid heta arbeten vilket kan leda till att 
risker inte belyses och åtgärdas innan heta arbeten sker, samt att det 
inte finns dokumentation om utpekad ansvarig för heta arbeten.

Kontroll av att dokumentationen vid heta 
arbeten

Inga avvikelser har noterats vid stickprov av dokumentationen.

Sammanfattning av tidigare rapporter
2020-08-31 och 2020-04-30. Inga avvikelser. Stickprov har gjorts och inga fel har noterats kring 
dokumentationen.

Inga avvikelser 

Risk att gäst med behov av specialkost 
serveras fel kost

Risk för felservering och att gäster får allergiska reaktioner då det 
finns brister i rutin för att säkerställa beställning, tillagning och 
servering av specilakost samt brister i digital anmälan av specialkost. 

Platsbesök för att kontrollera att rutin finns och 
att rutin följs.

Coronapandemin har medfört att enhetschefer undvikit att göra besök i köken enligt vad som står om 
stickprov i planen. 

Måltidsservice har konstaterat att en tydlig gemensam rutin för gäster med behov av specialkost saknas inom 
skola och förskola.

Inom vårdboende finns rutin att en följesedel med information om specialkost ska följa med leveransen. 
Genomlysning av hur den används och fungerar pågår.
 
Sammanfattning av tidigare rapporter
2020-08-31. Mindre avvikelser. Coronapandemin har medfört att enhetscheferna undvikit att göra besök i 
köken enligt vad som står om stickprov i planen. Ett fall av felservering av konsistensanpassad kost på en 
vårdavdelning är känt.

Rutinerna för specialkost inom vårdboende har 
setts över och förbättrats. Arbetsgrupp 
bestående av enhetschef med deltagare från 
olika kök kommer att bildas för att ta fram en 
rutin för skola och förskola. Kontroll av rutiner 
kring följesedel specialkost lyfts med till den 
interna kontrollplanen för 2021.

Mindre avvikelser. 

Risk för att entreprenörer inte följer 
driftavtal gällande parkskötsel.

Risk för att entreprenörer tolkar avtal på annat sätt än kommunen 
avsett eftersom det finns olika incitament hos beställare och utförare 
(entreprenör) vilket kan leda till att mindre än avsett faktiskt blir 
utfört vilket i förlängningen kan leda till minskat förtroende för 
kommunen från medborgarna.

Kontroll av driftavtal gällande parkskötsel och 
efterföljande dialog med entreprenör. 

Verksamhetens bedömning är att avtalet är tydligt och fungerar bra. Stadsmiljöenheten har fått påminna 
entreprenören om att göra vissa arbeten som ingår i avtalet.

Entreprenören har efter påminnelse utfört 
arbeten utan dröjsmål. Mindre avvikelser. 

Risk för att entreprenörer inte följer 
driftavtal gällande beläggningarbete (asfalt).

Risk för att entreprenörer tolkar avtal på annat sätt än kommunen 
avsett eftersom det finns olika incitament hos beställare och utförare 
(entreprenör) vilket kan leda till att mindre än avsett faktiskt blir 
utfört vilket i förlängningen kan leda till minskat förtroende för 
kommunen från medborgarna.

Kontroll av driftavtal gällande 
beläggningsarbete (asfalt) och efterföljande 
dialog med entreprenör. 

Generellt bra dialog men skrivelse om trafikanordningar saknas i avtalet. Nuvarande entreprenör har haft 
trafikanordningar i egen regi tidigare, men under 2020 har man använt en underentreprenör.

Nytt avtal kommer att upphandlas fr o m 2021-
04-01. Fler poster tas med i den nya 
upphandlingen och en mer kritisk granskning 
av entreprenörens trafikanordningsplaner 
kommer att tillämpas i det nya avtalet.

Mindre avvikelser. 

Risk Riskanalys Kontrollmoment/ Aktivitet Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning     (Inga 
avvikelser, Mindre avvikelser, 

Större Avvikelser)

Nämnden för kultur och fritid

Risk att delegeringsbeslut tas utan grund i 
delegationsordningen eller beslut tas utan 
att delegation finns

Risk att delegeringsbeslut tas utan grund i delegationsordningen eller 
beslut tas utan att delegation finns på grund av oaktsamhet eller 
okunskap vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för 
verksamheten.

Avstämning av beslut mot register. Kontroll har genomförts med stickprov på delegeringsbeslut mellan 1 januari och 14 augusti, samt mellan 15 
augusti och 30 oktober. Inga avvikelser

Risk för felaktigt utbetalade föreningsbidrag

Risk för felaktigt utbetalade bidrag på grund av handhavandefel vid 
handläggning eller felaktigt inlämnade uppgifter från förening vilket 
kan leda till skadat förtroende för kommunen samt ekonomiska 
konsekvenser för föreningen.

Avstämning gällande föreningens inlämnade 
uppgifter vid bidragsansökan. Kontroll av 
utbetalningar.

För stickproven som genomförts stämmer uppgifter och utbetalningar Inga avvikelser

Risk för att korrekt och aktuell info saknas 
på webb och i e-tjänster

Risk för att korrekt och aktuell info saknas på de webbsidor och e-
tjänster som rör Kultur och stad på grund av bristande 
bevakning/uppdatering vilket kan leda till att medborgare går miste 
om information/aktiviteter. Det kan också leda till merarbete inom 
tjänsteorganisationen samt att målet med verksamheten inte uppnås.

Kontroll för att se så att information på 
hemsida och e-tjänst är uppdaterad och aktuell. Kontroller av enheternas sidor på webbsida samt av e-tjänster

Kulturskolan: Uppdatering av webbsida sker 
under dec 2020/ jan 2021 Kulturskolan: Mindre 

avvikelse

Risk för att skolor inte nyttjar aktiviteter 
kopplade till Kulturgarantin.

Risk för att elever går miste om kulturupplevelser på grund av att 
skolan väljer bort att nyttja delar av Kulturgarantin vilket kan leda till 
att elever från olika skolor ges olika möjlighet till kultur i skolan. 

Kontroll av antal elever på respektive skola som 
tagit del av erbjudna upplevelser inom 
Kulturgarantin.

Med anledning av rådande pandemi har kulturgaranti istället blivit kulturutbud. Varje rektor har fått besluta 
huruvida skolans elever får ta del av utbudet. Kontrollplanen är därför inte relevant hösten 2020. Inga interna åtgärder görs för avvikelser som 

här beror på pandemin

Större avvikelser (med 
anledning av 
pandemin)

Risk för utebliven uppföljning av projekt

Risk för att uppföljning inte sker i avslutade projekt på enheten för 
Bad, idrott och friluftsliv på grund av tidsbrist vilket kan leda till 
eventuella liknande brister i kommande projekt, bland annat ökade 
kostnader.

Kontroll av att uppföljning/utvärdering har 
skett på avslutade projekt

Uppföljning och besiktning på alla slutförda investeringsprojekt har genomförts. Slutpriset blir i många fall 
högre än det från början kontrakterade anbudet. Inga åtgärder Ingen avvikelse



Risk för olika/ojämn simkunnighet hos 
elever 

Risk för olika/ojämn simkunnighet hos elever på grund av otydligt 
uppdrag från Lärande och familj vilket kan leda till svårare 
bedömning av elevernas simkunnighet och i värsta fall ökat antal 
olyckstillbud.

Avstämning med Lärande och familj gällande 
uppdrag och gemensamma riktlinjer

Gemensamma riktlinjer är framtagna hur simundervisning ska bedrivas. Framtagandet har utförts tillsammans 
med badmästarna och verksamhetschef och grundskoleutvecklare från LoF

Simundervisningen på Vattnets Hus och 
Toftabadet ska utgå från SLS (Svenska 
Livräddningssällskapets Riktlinjer)

Mindre avvikelser

Risk för att verksamheten inte lever upp till 
barnkonventionen

Risk för att verksamheten får svårare att leva upp till 
barnkonventionen på grund av att utbildningstillfällen inte blir av 
vilket kan leda till brister i det dagliga arbetet.

Kontroll av utbildningstillfällen gällande 
barnkonventionen. Justering av verksamheten 
så att lagen följs. 

Kultur och stad har haft halvdagsutbildningar gällande barnkonventionen med SHU ledningsgrupp och KoS 
ledningsgrupp. På grund av covid-19 har inte de större planerade utbildningstillfällena kunnat äga rum under 
som det var planerat.

KoS ledningsgrupp lägger upp ny plan för 2021 
(delvis beroende på hur planen ser ut 
kommunövergripande för arbetet med 
Barnkonventionen). Pandemianpassad plan för 
2021    
Fritid i generationer har artiklarna 2,3,6,12 och 
31 som huvudmål i sin VPL.

Bibliotek: Mindre 
avvikelse   
Bad, idrott och 
friluftsliv: Mindre 
avvikelse                        
Övriga: Inga avvikelser

Risk för att Kulturskolan måste stängas
Risk för att Kulturskolan måste stängas på grund av 
otillfredsställande lokaler och bristande arbetsmiljö vilket kan leda till 
utebliven verksamhet.

Kontroll av protokoll för skyddsronder och 
KIA-anmälningar

Akustikförbättningar genomförda i Tingssalen. På grund av pandemin har inga repetitioner kunnat hållas i 
Tingssalen och därför varit svårt att utvärdera om åtgärderna har varit tillräckliga.

Utvärdering görs när lokalen använts i större 
utsträckning. Ordförandeförslag kopplat till att 
Kulturskolan samt professionell scen ska ingå i 
det nya Stadshuset vid Stationsområdet.

Större avvikelser (med 
anledning av 
pandemin)

Risk Riskanalys Kontrollmoment/ Aktivitet Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning     (Inga 
avvikelser, Mindre avvikelser, 

Större Avvikelser)

Överförmyndarnämnden

Att gällande delegationsordning inte följs Om handläggare tar beslut som inte delegerats av nämnden är dessa 
beslut ogiltiga

Gå igenom delegationslistan för att upptäcka 
eventuella felaktigeter

Granskning har skett av nio ärenden anmälda till nämnden i maj och av elva ärenden anmälda till nämnden i 
november, där handläggare har fattat beslut. Samtliga beslut är fattade i enlighet med gällande 
delegationsordning.

- Inga avvikelser

Att aktuell huvudman får vänta på 
ställföreträdare och att dennes rättigheter ej 
tillgodoses

Vid behov av en ställföreträdare är det av vikt att detta anordnas 
inom angivet mål

Stickprov på ärenden där behov av 
ställföreträdare uppkommer

Nämndens mål är att ställföreträdare ska ha förordnats inom 90 arbetsdagar. Granskning har skett av tio 
slumpvis valda ärenden inom urvalet ”ärenden där ställföreträdare har förordnats inom tidsperioden 2020-01-
13 – 2020-10-19”. I sex av ärendena har ställföreträdare förordnats inom 90 dagar. I två ärenden har 
ställföreträdare förordnats efter längre tid än 90 dagar. Två ärenden är överflyttade till annan kommun innan 
avslutad handläggning. 

Arbetssätt för att rekrytera ställföreträdare i 
omfattande ärenden är under utredning. Mindre avvikelse

Risk för att felaktigheter inte upptäcks vid 
djupgranskning av årsräkningar

I ett angivet mått av alla årsräkningar ska utvalda årsräkningar 
djupgranskas, vilket görs efter huvudmannens "födelsedag", detta för 
att successivt ska alla ärenden så småningom djupgranskas. Detta 
görs för att upptäcka ev. felaktigheter. 

Stickprov på djupgranskade ärenden. 

Djupgranskningar har genomförts av handläggarna, men det har inte gjorts någon omfattande extra 
granskning av djupgranskningarna. Tidigare var det nämndens ledamöter som gjorde den extra granskningen. 
2020 var tanken att överförmyndarenhetens chef skulle göra granskningen, i en genomgång tillsammans med 
handläggarna. Detta har skett vid ett tillfälle, men har i övrigt inte bedömts möjligt att göra, bland annat på 
grund av chefsbyta samt corona-pandemin som tagit stor tid i anspråk. En särskild granskning av 
djupgranskningar bedöms heller inte vara ett meningsfullt kontrollmoment då det skulle innebära en 
granskning av en granskning av en granskning. Detta kontrollmoment omformuleras i intern kontrollplan för 
2021. 

- -



Ängelholmslokaler 

styrelseprotokoll den 18 november 2020 
Sammanträde med styrelsen för AB Ängelholmslokaler 

Plats och datum: 

Beslutande: 

Närvarande ersättare: 

Via Temas den 18 november 2020 

Robin Holmberg, Ordförande 
Lars Nyander 
Liss Böcker 
Linda Persson 
Johan Wifralius 

Ola Carlsson 
Åsa Larsson 
Karl-Otto Rosenqvist 
Eric Sahlvall 
Bo Salomonsson 

Övriga närvarande: Mikael Bornandersson, interim verkställande direktör 
Tommy Samuelsson, interim byggchef 
Ulrika Sjöholm Andersson interim Ekonomichef 
Lilian Eriksson, kommundirektör Ängelholms kommun 
Eva Sturesson, kommunjurist Ängelholms kommun 
Stefan Martinsson, ekonomichef Ängelholms kommun 

§144. Mötets öppnande 
Mötesordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

§145. Val av justeringsperson 
Till att jämte mötesordföranden justera protokollet utsågs Lars Nyander. 

§146. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes efter mindre justering och lades till handlingarna. 

§147. PresentationIT-förstudie 
Bolaget har tillsammans med Digitaliseringsenheten på kommunen genomfört en förstudie för att 
titta på förutsättningarna att flytta bolagets IT drift till kommunens regi. Christa Thomasen, 
digitaliseringschef på Ähm kommun, föredrog förstudientillsammans med VD, bilaga 1. 
styrelsen beslutade att följa förstudiens rekommendation och gav uppdraget till VD att tillsätta en 
projektgrupp för planering och verkställande av flytt, med start under 2021. VD får även i 
uppdrag att stärka upp organisationen kompetensmässigt för bolagets verksamhetssystem. 
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§148. Internkontrollplan 
styrelsen beslutar anta internkontrollplanen för 2020, bilaga 2. 
Interim ekonomichefinformerade om internkontrollplan för 2021, som kommer upp till beslut på 
nästa styrelsemöte. 

§149. Information budget 2021 
Interim ekonomichefpresenterade ledningens förslag till budget 2021, bilaga 3. 
Budget 2021 kommer upp till beslut på nästa styrelsemöte. Önskas kompletterande eller 
fördjupad information inför beslutet hänvisas till interim ekonomichef. 

§150. Rapport Förvaltning 
a. Ekonomi 

• Interim ekonomichefredovisade månadsbokslutet för oktober 2020, bilaga 4. 

• Det ekonomiska utfallet för oktober är något bättre än budget och beror i huvudsak på 
reperation- och underhållskostnader. 

• Interim ekonomichef redogjorde för investeringarna och fördelningen mellan kostnader 
och investeringar under planerat underhåll. Investeringarna kommer inte upp budgeterad 
nivå och beror i huvudsak på avsaknad av ramavtal och projektledare, bilaga 5. 

• I finansrapporten som avser oktober 2020 kan noteras att bolagets genomsnittliga 
räntenivå var 0,06%, räntebindningstiden var 0,18 år samt att kapitalbindningstiden var 
O, 73 år. Rapport biläggs protokollet, bilaga 6. 

• Interim ekonomichef informerade om statusen på koncepthusen angående omprövningen 
från Länsstyrelsen på såväl sökt som beviljat investeringsstöd. 

• Interim ekonomichef informerade om statusen i pågående skattetvist i Kammarrätten. 
• Interim ekonomichef informerar om pågående nyupplåning som godkänts av ekonomichef 

på kommunen innan upphandlingen påbörjades. Omförhandling 150 Mkr och nyupplåning 
100 Mkr. 

• Inga förfallna skulder till skattemyndigheten föreligger 

b. Avtal och upphandling 
• Till nästa styrelsemöte bjuds bolagets strategiska inköpare in för att ge en uppdatering om 

pågående upphandlingar och informera om pågående arbete med avtal och upphandlingar, 
samt samarbetet med upphandlingsenheten. 

c. Organisation och medarbetare 
• Vd informerade om statusen i pågående rekryteringar: 

o Vikarierande ekonomicontroller är i slutfas 
o Ekonomichef, processen har precis påbörjats tillsammans med kommunen 
o 2 st vaktmästare pågår 

• I syfte att stärka ledarskapet bjuds bolagets chefer in tillledarforum en gång i månaden. 
P g a Covid 19 har senaste mötet genomförts via Teams. På senaste mötet behandlades 
riktlinjer och handlingsplan för kränkande särbehandling. 

§151. Rapport mark och fastigheter 

• Interim byggchef informerade om den planerade rivningen av Åsbytorps vårdboende och 
aktuellt restvärde, bilaga 7. Hanteringen av restvärdet kommer att lyftas på nästa 
styrelsemöte för beslut. 
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§152. Rapport Projekt 
Interim byggchef redogjorde kort för statusen i pågående projekt. Utförligare genomgång 
kommer på nästa möte. 

§153. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 15 december kl15.00 via Teams. 

§154. Övriga frågor 
Ordföranden informerade om statusen i pågående VD rekryteringar. 

§155. Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade samtliga närvarande och avslutade mötet. 

Vid protokollet 

MikaelBarnandersson 

Justerat 

Robin Holmberg Lars Nyander 
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Slutsats 

• Goda tekniska förutsättningar 

• Gemensam !T-plattform skapar förutsättningar för utökad 
integration mellan bolagen och kommunen 

• Okad koncernnytta 

• Kvalitetshöjning över tid 

• IT flytten kan göras stegvis och tidspress saknas 

• Ekonomiska fördelar saknas i det korta perspektivet 

·: - Ängelholms 
" ·· kommun 



Bakgrund 

• Ängelholmshem och Ängelholmslokaler har sedan 
knappt 20 år haft sin l T-drift hos bolaget AdderaiT. 

• Inget upphandlat avtal 

• Angelholms kommun har idag ett avtal med TietoEVRY 
som innefattar drift, support och utveckling av 
kommunens IT-miljö med undantag för skolnätet och den 
pedagogiska verksamhetens lösningar som kommunen 
själv hanterar. Kommunen har även en intern 
organisation kring IT och digitalisering. 

• Hösten 2019 inleddes planläggning för att se över 
möjligheten till att samverka i större utsträckning mellan 
kommunen och bolagen gällande IT-drift och att 
inkludera bolagen i kommande konkurrensutsättning av 
kommunens Il-partner. 

• Se över möjligheterna att flytta bolagens befintliga IT-drift 
över till kommunens regi. 111111 

'' 





Teknisk rapport 
TietoEvry fick i uppdrag att, tillsammans med Addera IT och representanter från 

Ängelholm kommun, genomlysa den befintliga tekniska miljön. l uppdraget ingick det att 
·f-'1114''' l . . n 1 

kartlägga den befintliga miljön samt utvärdera om och hur en flytt av miljön kan ske till 

Ängelholms kommuns driftspartner. 

• IT miljö kartlagd och dokumenterad 

• Lösningsförslag för flytt inklusive WBS (Work Breakdown Structure) 

• Gemensam bredbandsleverantör 

• Brandvägg 

• Migrering över tid möjlig 

t1 ~~ .,,. ~~~ ~1l't Il ~ 

• Goda förutsättningar för flytt av teknisk miljö 

•• 

' ' 
= ·! ·- Ängelholms 

· kommun 



SWOT 

• Säkrade kompetenser på konsultsida 
• Goda förutsättningar för en flytt 
• Molntjänster påverkas inte av flytt 
• Ökad samverkan mellan kommun och bolag 
• Gemensamma avtal och upphandlingar 

Möjligheter 

• Bättre upphandlingar ekonomiskt 
• Möjlighet att alltid ha de nyaste och bästa till bästa pris 
• Ökad säkerhet 
• Ökad integration mellan bolag och kommun (system) 

··' •Hfl11•'~ H ~1fe1ktivare arbetsflöde mellan bolag och kommun (dra 
nytta av varandra på annat sätt) 

Svagheter 

• Il-kompetens på Bolagen (har inte intern kompetens på 
bolaget) 

• Systemförvaltning (ingen organiserad inom bolagen) 
• Har inte arbetat tillsammans i denna utsträckning 

tidigare (kulturskillnader) 
• Avsaknad av god dokumentationsstruktur (nuläge) 



Systemförvaltning 
· -·~ "·l'i - Roller och ansvar 

• Etablerat arbetssätt med 
definierade roller och ansvar 

• Stöd från Digitaliseringsenheten 

• Systemförvaltarforum 



, ,.,,. ,, , , J,:J<onom i 
IT-drift kostnader 2019 med befintlig leverantör 

- 1 680 tkr/år 

- 1 044 tkr/år exkl. hyra av klienttjänst 

IT-drift kostnader i Ängelholm kommuns regi {estimat 2021) 

- 1 898 tkr/år plus licenskostnader på 232 tkr/år, totalt 2 130 tkr/år 

- 1 887 tkr/år exkl. licens och hantering av klienter 

Idag hyr Ängelholmshem och Ängelholmlokaler sina datorer från Addera IT. Om bolagen 

har sin drift i Ängelholm kommuns regi så kommer bolagen att köpa sina datorer medan 

hanteringen av dem ingår i driftkostnaden. Kostnaden för inköp av datorer tillkommer. 
11111111 
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Fördelar 
- flytt av drift till Ängelholm kommun 

• Skapar förutsättningar för ökad integration mellan bolagen och kommunen 

• Okad koncernsamordning vid kommande upphandlingar 

• Långsiktigt stabilt med lösning inom koncernen 

• IT-kompetensöverföring till bolagen 
,, .. ,~ , .,, , , l il j-

• Skapar tydligare Il-struktur inom bolagen - kvalitetshöjning 

• Gemensam kraft i digitaliseringsinitiativ 

~ Ängelholms 
kommun 
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Nackdelar 
- flytt av drift till Ängelholm kommun 

• Dyrare lösning 

• Alla ägg i samma korg 

• Koncerntänket kan bli för dominant 

~ ,,H,,I , . ~ ,., Begränsad koncernnytta vid flytt 1:1 

• Risk för kortsiktiga tempoförluster 

• Bolagen kan komma att byta driftspartner 2 gånger på grund av upphandling av 
nytt avtal för IT-drift i juni 2022. 

• Mindre flexibelt för bolagen 
...,.. Ängelholms 

kommun 



Slutsats 

• Goda tekniska förutsättningar 

• Ekonomiska förutsättningar saknas i det korta perspektivet 

• Gemensam IT-_plattform skapar förutsättningar för utökad 
integration merlan bolagen och kommunen 

l ~-~t ~~ .q, l 

• Ökad koncernnytta på bolagets bekostnad 

• Kvalitetshöjning över tid 

• IT flytten kan göras stegvis och tidspress saknas 

IIIIII 
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Rekommendation 

• Tillsätta projektgrupp för planering och verkställande av flytt med 

start under 2021. 

~ ~ .~ ~~ ~~ "l•··· ._, Stärka upp organisationen kompetensmässigt för verksamhetens 

system. 

.. .. 
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INTERNKONTROLLPLAN: AB Ängclholmslok.tlcr 
Verksamhetsar: 2020 
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Avdelning 

Gemen !lam 

,\n!.!clholm ::; l 
bier 

Riskkategori 
l )mv:u lcl~: •sh r \ erk• tmhrl"mltcr 

l Lit 1h : • ~ l«:l 11-rl' l.. KJ~kc r 1 
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LcgCJ.] n sk 

IT-nsk 

Lcgnl nsk 

\'(:rksamhcrs t1s !... 

Risk 

Extt:rn risk - Le::\ c:r.um{m:.J 

Ri!:k au ddcg-cnngshcslut 
t:.l$ utan wund j 

R1sk fi.i1 r.ikadc 
myndighc:L~kra\ för 
kommun.:ns lokalc.:r pga 
annan tillåmpn1ng clkr 
förandrad lagstiftning. 

föra[! 

dUsutrustning mit: är 

Sannolikhet 
(1-4) 

4 

Konsekvens 
(l 4) 

4 

Risktal 
r == S.•nnnUkhc• 
,. K-. • \~Ck\·cn.•) 

Riskanalys 

:ll'L hol:Jget intl':' fijJj~r LC >LT 

S<tnnolikhcten att dclcgcringshc~lur ras utm1 

dc:kg:ttion lx·dlim~ sun1. smm uch 
kunsck"en~t:n som ~Il! varlig fi)1' ho laget d ~t 

heslut surT! fattas :w obch~iri~ra p~..· rsonc:r kan 
bli urfilrda. 

Sannolikher t..: n att J utiner rnl.c k:\11 k·va upp 
till CDPR hcdiims som :o:tor och 

konsd..-vt:nscn hcdllm:-; sum :-~llv ol lli~. 

~rHurnll fel r :Ht siiker~tiilla an hchiHlga 
pl.'rSillll..'r arhctar i hohtg~r samt h:1.r ku11·l.'kt 
b t: hi> r igh~t ti Il system 

a\' projekt kan ge smr-.1 
korJSc!kvenS<:r. "·id bcslurstidpunkt, men 

i 

att ökade mymlight:tsknv fi)r 
•uonm<unc'u lokala pä grund av annan 

' <n /förändtad lagsliftning 
stot·. vilkt:t kan lt..:da dll 

Kon trolimomen t/ Aktivitet 

och riktlinjtr ..tvsc:endt upptmndling-Jt ut.:h mktip finns antagna och 

lua en rydlig tull- uch :msv:mliirdt:lning (m:1ndar.) avseende upphandUng 
inköp 

Unns ruti.nt:r för uvralsh:mrcrin~ same rutiner fUr att siiktrsräll:J. att avtal finns 
flir '~scn t!ig~ ink6psomr:.\c.lcn som ställer t:n god intctn kontroll cs:cmpdvls 
avseende. anc~a 

Inköp m· h :n·rop från aYtaJ sker i enligher med bgkr.1v och heslurade riktlinjet 

K.o ntrnll ;ltt :J.n\'än.d3 lcvcantörcr är solida ~nom att ställ::a krav i upphandlingen. 

K,mtrul l J\' krec.lit\·ärdighct i Crcditsafc / Jnyctt; hcvak.ning. 

J\vtritåmning a\· bc~dLlt mor rc!4"isn:r när S}'!ilt:msröd frnm.;. Under 2020 görs 
bcgr:l.nsad kontroll gcrmrn att kontrullcr:l l'ltl)trc f:1kturor mot attc5tdclcgation 
fiirutsart att li~ta kan tas ut fran Conrah Opto 

2()20 foku:-; Kundccntc1: 

Kontroll av rutin GDPH. C>vcr urfiirda gcnom~angar under irer, t1ppföljning och 
hantc1in~ av loggar nch rc~isrcrfilrtccknm . .z; j :~y~tcm övc1 personuppgifter 

Kundcenter- Kuntroll av :lU hyresavtal med personuppgifter förvaJas p~ säkcn 
satt 

lT !r.:vemmi}l ms lista ftnm över vilk~ pcrsont.:r ~om har· bt:hörighct 
ts intcrmt närvr.:rk Vidare.: t·rls listor fram övr.:r ;mvändarc nch roller i 

);rstcm fö1· lön, t:konomi s~mt UJ'pf61jning i Vitc..:c. Vitcc består :.1v fyra 

Verk"'"' l'""""''' iv' Teknisk l•'örvalrning, Hyra ~}lmt Em:rgiuppfi)Jjnin~ 

llknandc ål' implcmcntcrad 

KontroU av uppJatcringsplan samt att sctvt:rpark inte..: är obsolet. 
l V<ork:san1hctsoroi:ckt inphmc..:rat till 21)21 där även r r.sysn:m ses ijvcr. 

av arr rutin innthålhmdc konrrollpunktt:r finn~ fr.lmr:.:~gcn och 

med dyra lokalWsningar som följd. Kontroll a\' an Rurin f()r· anmälan av förändrad a.nvämlning av vcrksamhc:tslok:alcr 
r..u.nscKvc:nsc:n bedöms dinned kLmn:l 

skada pa verksamheten . är implementerad i komimtncn och att informationen ddarcfbnnt:dlas rjiJ 

a\ lokalerna atKlras utan at.t Angclh<JI.mslokalcr. 

KontrolJ av an arbc:tsmi/ji;ansvarct hanrens enligt dc..:kh'1'3.Öon. 

Frekvens 
(antal ggr per 

år) 

Antal 
stickprov 

Kontrollansvarig - nan1n 

contmllcr 

crmtrollcr 

con trollet· 
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82021 -Förutsättningar ägardirektiv 
-Ängelholmslokaler 

Medborgarfokus 
Koncernsamordning; Upphandling/inköp, Digitalisering mm 

Effektiva verksamheter 
Minska sin miljöpåverkan; Energi, miljöklassning mm 

Samhällsutveckling 
Stödja kommunens arbete med Kraftsamling 2.0: Attraktiv kommun/bra lokaler för 
kommunal verksamhet, mer aktiv roll i samhällsplaneringen 

Medskapande medarbetare 
Aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap: Arbetsmiljö är fokusområde. 
Ledarforum, OSA-enkät, medarbetares delaktighet i verksamhetsplanering 

Bejaka mångfald: Bejakas främst vid nyrekrytering 



ö rutsättningar 
-Ängelholmslokaler 

Fastighet Ekonon1i 
• Ta f ram koncept för förskola och skola . 

• Fortsatt på fastighetsunderhåll. 
• VerL<tä lla be..~ Hm gar gallande y

produktion. 

Ktu1d 
• Serviceindex ska vara lägst 80. 

• lm p em tero =- n g fä l!idrag \l''l0 S! sta 
• Fokus på infonnationsutbvte och 

samarbete inom lrommunkoncemen. 

• gan~torisk: förandring för ökad 
.:ffi· 1:: et och servK:e. 

Hållbarhet 
• Nyprad u c era de lokaler uppföras som 

Miljöhvggna elte:r me ot...r.v>aran e 

standard. 
• Arvända fossilbränsleh-i energi för upp

värmm g o h ö'Jfig drift a fastigheterna. 

• Kontinuerl igt minska fast:~hetemas 

energiförbrukning. 
• Fossilbränslefri fordonsfl :rea. 

• Intäkter oct> kostnader sk:a under en fyraårs
peri-od balansera. 

• Kontinuerligt effek.-visera verksamheten. 

Digitalisering 
• Utreda vilka d~gftala satsni gar som siM! 

geromföras ft r att danf-ter erkstaJia de 
prioriterade .satsningarna i affärsmässigt 

syfte. 

• FastAPIska vara ett krav i tillämpliga 

upphandlirgar . 

• lmpleme te ra arbetssatt o srem för 
att mi ns~M! beroendet av fysiska arbets

plat..~r: 

Org~u1isati on 
• Medarbeta rindelC ska vara minst 80. 

• vt a rbeta med hälsofrämjande insatser. 

• lndividuetl p lan för komp.::-.ensutveckling. 



82021- AB Ängelholmslokaler, satsningar 

• Ny vd från 2020-01-01 
• Verksamhetsprojekt främst kopplat till affärssystemet Vitec, 

inköp/faktura samt ärendehanteringssystem 
Fokus: kundnytta och effektivitet/internkontroll i processer 

• Arbetsmiljö och företagskultur: Utbildningsinsatser, teamutveckling 
kompetenskartläggning, Ledarforum/Medarbetarforum mm 

• Kundnära fokus: spegla organisationen hos uppdragsgivaren 
• Digitalisering 

Avgränsning, dvs ej beaktade i budget: 
- Effekter av förstudie IT-drift 
- Ev. nedskrivningsbehov 



Resultaträkning Budget 2021 
- AB Ängelholmslokaler 

Budget Prognos Budget Utfall 
• lji ,, Belopp i kkr 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsätt n i ng: 
Hyresintäkter 176 875 174 883 179 283 167 474 
Övriga förvaltningsintäkter 11 105 10 026 9 626 20 985 

Summa nettoomsättning 187 981 184 909 188 909 188 459 

F a stig hetskostnader 
Driftskostnader -85 096 -84 234 -89 234 -86 302 
Underhållskostnader -18 591 -7 222 -26 722 -13261 
Fastighetsskatt -306 -301 -301 -233 
Avskrivningar -65 911 -74 265 -56 364 -53 597 

Summa fastighetskostnader -169 904 -166 022 -172 621 -153 393 

Bruttoresultat 18 076 18 887 16 288 35 066 

Centrala adm- och försäljningskostnader -10 206 -6 167 -5 919 -5 169 
Resultat försäljning fastigheter 1 650 -13 820 
Rörelseresultat 7 870 14 370 10 369 16 077 

Ränteintäkter o o o 36 
Il Räntekostnader -7 716 -7 545 -7 545 -6 391 

Resultat efter finansiella poster 154 6 825 2 825 9722 



Brygga Budget 2021-Budget 2020 
- Ängelholmslokaler 

Mkr 
Budget 2020 
Intäkt- Justerade anskaffningsvärden på befintliga fastigheter i hyresmodell 

Intäkt- Borttag av investeringsmoms, riskkonstruktion och uh-skuld i hyresmodell 

Intäkt- Munkalvekans förskola (ny) enl hyresmodell 

Intäkt- Nya projekt avseende paviljonger, kök, skola etc, en l hyresmodell 

Intäkt- Outhyrt 

Drift- Reparation och Skötsel, lägre kostnad baserat på verksamhets rapportering 

Drift- Paviljongskostnader utökas baserat på projekt som är igång 2020 och 2021 

Drift- Taxor (el, värme, vatten) minskar baserat på historik 

Drift- Konsulter för pu-inventering, upphandling samt undersökning via aktiv bo. 

Drift- Personalkostnad- utökad personal inom Teknikavd. 

Drift- estimerade kundbeställningar (tilläggsbeställningar) 

Underhåll- förändrad redovisningsprincip (investering) 

Avskrivningar för projekt som avslutas 2020 och 2021 

Central adm 

Ej spec 

Budget 2021 

2,8 
-2,5 

-1,9 

1,7 

11,6 

-10,0 

7,6 

-3,0 

2,5 

-1,4 

-1,2 

-0,3 

8,1 

-9,5 

-4,3 

-0,1 •• 0,2 

'' 
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Investeringar 82021 
-Ängelholmslokaler 

l. 14llltil' ,. "ltl'lt lit Total Total Budget 

Investeringar budget prognos 2021 
Reinvestering 274,6 251,5 115,6 

Nyinvestering 585,9 599,2 187,0 

Summa 860,5 850,7 302,6 

Va rav de största ~rojekten avser: 

Villanskolan 309,0 312,2 110,0 

Åsbytorp 136,0 136,0 15,0 

stadsbibliotek 107,0 83,9 55,0 

Kungshaga 105,0 105,0 5,0 

Tegelgårdens förskola 63,9 74,0 10,0 

Hjärnarp- idrottshall 40,0 40,0 37,0 

Summa 760,9 751,1 232,0 

Specificerat 88% 88% 77% 

.. ~ ' d~ 



Planerat underhåll 82021 
-Ängelholmslokaler 

Planerat underhåll 

20,0 18,6 
18,0 

16,0 14,6 
14,0 

12,0 

10,0 • Investering 

8,0 :, Kostnad 

6,0 

4,0 

2,0 

0,0 

Budget 2021 

Planerat underhåll Budget Prognos 

(exkl HLU) 2021 
Investering 14,6 

Kostnad 18,6 

Summa 33,2 

Tak Magnarps skola, 9 Mkr 

Fönsterbyte Toftaskolan, 2,5 Mkr 

Tak Rönnegymnasiet, 1,1 Mkr 

Utrustning Idrott & Lek, 4 Mkr 

2020 
0,0 

7,2 

7,2 

Budget 

2020 

0,0 
26,7 

26,7 



82021- Förutsättningar ägardirektiv 
-Ängelholmshem 

Medborgarfokus 
Bidra till bostadsförsörjning: Nya Saftstationen 
Skapa variation av boendealternativ: Olika lägenhetsstorlek i olika delar i kommunen 
Bidra till öppen och inkluderande kommun: Trygghet, utemiljö, miljörum, källare 

Effektiva verksamheter 
Koncernsamordning och satsning på fastighetsunderhåll och digital teknik: 
Upphandlingar, IT -studie, fastighetsunderhåll 
Minska sin miljöpåverkan: Minst Miljöbyggnad Silver eller motsv., Fossilfritt 
drivmedel 

Samhällsutveckling 
God boendemiljö för barn och unga: Aktiviteter i kvarteren, lekplatser 
Stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur: Stöd till organisationer och 
evenemang samt fri simundervisning 



82021- Förutsättningar ägardirektiv 
-Ängelholmshem 

Samhällsutveckling, forts. 
Bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter: 
Samarbete med Ängelholms näringsliv, branschorganisationer, privata aktörer och 
Ängelholms kommun 

Medskapande medarbetare 
Aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap: Arbetsmiljö är fokusområde. Ledar
och medarbetarforum, OSA-enkät 

Bejaka mångfald: Bejakas främst vid nyrekrytering 



• 

• 
~ ~--Il· IW ~~~·!l III 

• 
• 

• 

• 

• 

82021- Förutsättningar affärsplan 
-Ängelholmshem 

Hållbarhet 
Nyproducerade bostäder ska uppföras 

som M iljöbyggnad eller med motsvarande 

standard. 

Använda fossilbränslefri energ1 för upp

varmning och ovrig dri av fas "ghe-ema. 

Fossilbränslefri fordonsflotta . 

Kontinuerligt minska fastigheternas 

energiförbrukning. 

ö ka andelen lagenheter med individuell 

mätning och debitering av vatten. 

M inst 25 engagemang i organisationer 

och evenemang som bidrar ti ll en positiv 

u eckling av Ängelholms kommun. 

Förmedla bostadssociala lägenheter till 
Ängelholms kommun. 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Kund 
Serviceindex ska vara lägst 85. 

Produktindex ska vara lägst 83 . 
ygga om och öka antalet mötesplatser l 

bostadsområdena samt arrangera aktivi

teter, barn och ungas behov och intressen 

ska sarskilt beaktas . 

Fastighet 
Nypreducera 60 bostäder i snitt per år . 

Fortsatt satsning på underhåll av befintl iga 

bostäder. 

Påbörja framtagandet av en portfölj med 

mark för framtida bostadsbyggande. 

Organisation 
Medarbetarindex ska vara minst 80. 

Aktivt arbeta med hälsofrämjande insatser. 

Individuell plan för kompetensutveckling . 

• 

• 

• 

• 

• 

Ekonotni 
Resultate efter finansiella poster ska uppgå 

till minst 25 mkr år 2023, jämförelsestörande 

poster ej inkluderade. 

Förhandla fram och implementera 

systematiskt hyressä ningssystem. 

Digitalisering 
Utreda vilka digitala satsningar som ska 

genomföras för att därefter ve r ställa de 
prioriterade satsningarna i affärsmässigt 

syfte . 
FastAPIska vara ett krav l "llämpliga 

upphandlingar. 

Implementera arbetssätt och system för 

att minska beroendet av fysiska arbets
platser . 



82021- AB Ängelholmshem, satsningar 

• Ny ledning från 2020-01-01 
• Verksamhetsprojekt främst kopplat till affärssystemet Vitec, 

inköp/faktura samt ärendehanteringssystem 
Fokus: kundnytta och effektivitet/internkontroll i processer 

• Arbetsmiljö och företagskultur: Utbildningsinsatser, teamutveckling 
kompetenskartläggning, Ledarforum/Medarbetarforum mm 

• Fokus Trygghet; Trygghetsvärd, utemiljö, planerat underhåll 
tvättstugor 

• Digitalisering 
• Konsolidering av verksamheten - Skräddaren 3 - ny lokal 

Avgränsning, dvs ej beaktade i budget: 
- Effekter av förstudie IT-drift 



Resultaträkning Budget 2021 
- AB Ängelholmshem 

Budget Prognos Budget Utfall 
Belopp i kkr 2021 2020 2020 2019 
Nettoomsättning: 

Hyresintäkter 276 023 253 896 258 716 252 608 
Övriga förvaltningsintäkter 1 912 2 969 1 684 3 049 

IIH ltilt~ ·Iii IIi!'* III ·~~· Summa nettoomsättning 277 935 256 865 260 400 255 657 

Fastighetskostnad er 
Driftskostnad er -101 979 -97 502 -99 055 -94 951 
Underhållskostnader -27 649 -23 177 -24 860 -25 696 
F a stighetsskatt -7 834 -6 622 -6 765 -6 652 
Avskrivningar -65 486 -54 060 -52 694 -54 323 

Summa fastighetskostnader -202 949 -181 361 -183 374 -181 622 

Bruttoresultat 74 986 75 504 77 026 74 035 

Centrala adm- och försäljningskostnader -16 687 -18 588 -16 388 -13 346 
Resultat försäljning fastigheter 5 476 
Rörelseresultat 58 300 56 916 60 638 66165 

Utdelningar 8 000 8 000 8 000 5 000 •• Ränteintäkter o 3 700 3 700 4 047 

'' Räntekostnader -39 817 -48 850 -48 400 -47 911 

Resultat efter finansiella poster 26 482 19 766 23 938 27 301 

Il ·-·~ f 11q 
lt p 



il 

Brygga Budget 2021-Budget 2020 
- Ängelholmshem 

Budget 2020 

Intäkt- Index +1 ,0% i budget 2021 

Intäkt- Investeringar: saftstation, möllebacken, avenbok, koncepthus 

Intäkt- ÖVrigt 

Drift- Taxor & avgifter, utökat för nya fastigheter samt +1 ,5% 

Drift- Skötsel och Reparationer enl rapp. från vht. 

Drift- Försäkringar- beräknat baserat på nuv avtal samt med hänsyn till nya fastigheter 

Underhållskostnad - utökad pga utrymme i budget, enl pu-lista 

Fastighetsskatt- Saftstationen ny, övrigt hög %-förändring 

Avskrivningar- utökad med projekt som avslutas 2020 och 2021 

Central administration, ökar för konsulter, minskar för personal 

Finansiella poster- ingen intern ränteintäkt kvar, Räntekostnader enl entropirapport 

Ej specificerat 

Budget 2021 

23,9 
2,9 

15,0 

-0,3 

-1,9 

-0,7 

-0,2 

-2,8 
-1,1 

-12,8 

-0,3 

4,9 

-0,2 

26,5 



Investeringar 82021 
-Ängelholmshem 

Total Total 

Investeringar budget prognos 

Reinvestering 53,6 53,6 

Nyinvestering 783,4 749,8 

Summa 837,0 803,3 

Varav de största grojekten avser: 

Nya Saftstationen 782,1 748,5 

skräddaren 3- ny lokal verksamhet 0,0 0,0 

Summa 782,1 748,5 

Specificerat 93% 93% 

Budget 

2021 

45,8 

137,4 

183,2 

115,9 

20,0 

135,9 

74% 



Planerat underhåll 82021 
-Ängelholmshem 

40,0 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

Planerat underhåll 

(exkl HLU) 

l nvestering 

Kostnad 

Summa 

Planerat underhåll 

37,6 

18,3 

Budget 2021 

Budget 

2021 
37,6 

18,3 

55,8 

• Investering 

"Kostnad 

Prognos 

2020 
1,0 

14,3 

15,3 

Byte dörrar, fönster, tak Ahlefelds gata, 8 Mkr 

Balkongrenovering Ås bygatan, 5 Mkr 

Budget 

2020 
9,9 

16,6 
26,5 

Trygghet: Tvättstugor, miljörum, dig. bokningstavlor, skymningsrelä, 9,5 Mkr 

Utemiljö, 4,8 Mkr 



strategisk inriktning AB Ängelholmslokaler 

Mål och strategier 2020 
Syftet med bolaget är att äga, driva och förvalta fastigheter och lokaler för Ängelholms kommuns verksamheter, s. k. verksamhetslokaler. 
Ängelholmslokaler har i uppdrag att tillgodose Äh m kommuns behov av lämpliga fastigheter och lokaler så att kommunen kan bedriva sin verksamhet. 

Vår Vision: Bra lokaler genom hela livet och Affärside : Ängelholmslokaler ska va ra ett modernt fastighetsbolag med tydligt fokus mot ett långsiktigt hållbar fastighetsutveckling. Ängelholmslokaler förvaltar och bygger lokaler samt 
specialbostäder för att medverka till en positiv utveckling av Ängelholms kommun. 

Våra värdeord: Öppenhet (Vi är lyhörda, Vi är alltid uppriktiga, Vi har ett positivt bemötande) Omtanke (Vi bryr oss, Vi är hjälpsamma, Vi respekterar varandra) Handlingskraft (Vi tar ansvar, Vi når våra mål, Vi vågar ta beslut) 

Medborgarfokus/ Medskapande medarbetare/ Effektiva verksamheter/ Samhällsutveckling/ Ekonomi/ 
Kund Organisation Process Affärsutveckling Styrning 

strategiskt mäl ständigt ökad kundnöjdhet inom Ett av de mest attraktiva Med god marginal klara såväl externa Starkt bidragande roll i arbetet med Långsiktig finansiell styrka som möjliggör 
respektive huvuduppdrag i nära fastighetsbolagen med en sund som interna kvalitets-, miljö- och hållbar tillväxt och utveckling i önskade satsningar och effektiviseringar 
samarbete med vår uppdragsgivare och företagskultur. lagkrav. Ängelholm . i syfte att starkt kunna bidra till bolagets 

Il ~ 
kunder. och kommunens utveckling. 

Engagerade och motiverade Kontinuerligt underhålla och bygga om 
medarbetare för att möta framtida våra lokaler, minska vår Verksamhetsstyrning i toppklass 

utmaningar. miljöpåverkan/ökad kundnytta. 

Effektivisera våra interna 

arbetsprocesser genom digitaliseringens 
mö'ligheter. 

strategisk plan/Prioriterade mäl i *Erbjuda välskötta och ändamålsenliga *Aktivt arbete med ledarskap och • Minska miljöpåverkan • Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och *Verksamheten genomsyras av 

ägardirektiv förvaltningslokaler av god kvalitet och medarbetarskap *Nya fastigheter; Miljöbyggnad eller utveckling för att tydliggöra kommunens affärsmässighet 

med god miljö som förvaltas utifrån *Genom värdegrundsarbete nå en motsv. standard profil; ungdomsstaden, idrottsstad en, 

affärsmässiga principer kreativ och dynamisk arbetsmiljö där * Koncernsamordning kunskapsstaden och hälsostaden 

-i den takt kommunens behov och mångfald är ett naturligt inslag. *Infrastruktur som möjliggör en ökad 

krav förändras digitalisering 

Mätetal *NKI-mätning 'N MI-mätning >fg mätning. >80 * Fossilfri fordonsflotta 'Paviljonger, antal och kostnad ska *Marknadsmässiga avkastningskrav i 

*Felanmälan 'Tillbuds- och elyeksrapportering *Kontinuerligt minska fastigheters minska långsiktigt perspektiv 

'Friskhetstal >97% energiförbrukning *Resultat e fin . >x,x% av 0justerat eget 

'2 utbildningsdagar/tillfällen per person 'Använda fossilbränslefri energi för kapital 

•osA-enkät nr 2 bättre än l uppvärmning och övrig drift av •soliditet >lO% 

fastigheterna 'Rörelseresultat 2023: >XX Mkr 

*Uppföljning miljömärkning nyprod. 'Investeringar XXX Mkr 

*Effektivisering/utveckling utifrån 

uppföljning per objekt 
• Antal genomförda förbättrings- och 
förändringsprojekt 

w ategier ' Utveckla affärsmässigheten i uppdraget *Utveckla arbetet inom arbetsmiljö en l h *Utveckla arbetet inom LOU en l h-plan ' Etablera affärsutvecklings-uppdrag *Utveckla arbetet med internkontroll en l 

att tillhandahålla fastigheter med god plan *Utveckla projektstyrning en l h-plan 'Omvärldsbevakning h-plan 

yttre och inre miljö 'Aktivt arbete med *Tydliggöra plan- och 'Benchmarking och presentation av •utveckla uppföljningssystem 

kompetensförsörjning beställningsprocess fastighetslösningar som kan passa *Utveckla ekonomistyrning 

*Medverka i utveckling av konc.gem. *Etablera hyresmodeller som ger huvuduppdragen utifrån gjord *Effektivisera redovisningsprocesser 

personal- och lönepolitik (kommun) Incitament att spara energi omvärldsbevakning *Förhandla och implementera 

*Utveckla ledar- och medarbetarskap 'Verka för att uppnå största möjliga 'Beakta "En levande och god bebyggd systematiskt hyressättningssystem 

koncel nnytta miljö" i utvecklings-arbetet 

*Minska energianvändning och 

miljöpåverkan 

•utveckla Planerat underhåll 

•strategiskt och operativt inköp 

*Nyttja digitala verktyg i högre 
utsträckning 



strategisk inriktning AB Ängelholmshem 

Mål och strategier 2020 
Syftet med bolaget är att vara en viktig del i Ängelholms kommuns utveckling för såväl kommuninvånare som för näringsliv genom förvaltning. anskaffning. avyttring och utveckling av bostäder. 
Ängelholmshem har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och göra Ängelholm till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och näringsliv. 

Vår Vision: Det bästa boendet och Affärside: Ängelholmshem ska vara ett modernt bostadsbolag med tydligt fokus mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Ängelholmshem erbjuder ett bra boende för alla och uppför nya bostäder för att 
medverka till en positiv utveckling av Ängelholms kommun. 

Våra värdeord: Öppenhet (Vi är lyhörda, Vi är alltid uppriktiga, Vi har ett positivt bemötande) Omtanke (Vi bryr oss, Vi är hjälpsamma, Vi respekterar varandra) Handlingskraft (Vi tar ansvar, Vi når våra mål, Vi vågar ta beslut) 

Medborgarfokus/ Medskapande medarbetare/ Effektiva verksamheter/ Samhällsutveckling/ Ekonomi/ 

Il Kund Organisation Process Affärsutveckling Styrning 

strategiskt mål ständigt ökad kundnöjdhet inom Ett av de mest attraktiva Med god marginal klara såväl externa Starkt bidragande roll i arbetet med Långsiktig finansiell styrka som möjliggör 
respektive bostadsområde i nära fastighetsbolagen med en sund som interna kvalitets-, miljö- och hållbar tillväxt och utveckling i önskade satsningar och effektiviseringar 
samarbete med våra kunder. företagskultur. lagkrav. Ängelholm. i syfte att starkt kunna bidra till bolagets 

och kommunens utveckling. 
Engagerade och motiverade Kontinuerligt underhålla och bygga om 

medarbetare för att möta framtida våra fastigheter, minska vår Verksamhetsstyrning i toppklass 
utmaningar. miljöpåverkan/ökad kund nytta. 

Effektivisera våra interna 

arbetsprocesser genom digitaliseringens 
möjligheter. 

Strategisk plan/Prioriterade mål i *Erbjuda god boende- och utemiljö för *Aktivt arbete med ledarskap och *Minska miljöpåverkan •Bidra till bostadsförsörjning i •verksamheten genomsyras av 
ägardirektiv barn och unga medarbetarskap *Nya fastigheter; Miljöbyggnad eller kommunen med en variation av affärsmässighet 

*Bidra till att Äh m ska vara en öppen *Genom värdegrundsarbete nå en motsv. standard boendealternativ avseende storlek och 

och inkluderande kommun där kreativ och dynamisk arbetsmiljö där * Koncernsamordning standard 

medborgare känner sig trygga mångfald är ett naturligt inslag. *Infrastruktur som möjliggör en ökad *Bidra till utveckling och tillväxt av 

digitalisering näringsliv, föreningsliv och verksamheter 

Mätetal • serviceindex > 85 särskilja *NMI-mätning >fg mätning, >80 * Fossilfri fordonsflotta *>25 engagemang i organisationer o *Marknadsmässiga avkastningskrav i 

trygghetsmätning *Tillbuds- och elyeksrapportering *Kontinuerligt minska fastigheters evenemang som bidrar till positiv långsiktigt perspektiv 

* Produktindex > 83 * Friskhetstal >97% energiförbrukning utveckling av Ähms kommun *Resultat e fin. >2,5% av !il justerat eget 

*Uppföljning Antal digitala tavlor samt *2 utbildningsdagar/tillfällen per person *Använda fossilbränslefri energi för *Nyproduktion av minst 60 lgh/år kapital 

Antallgh med digitala nycklar (taggar) •osA-enkät nr 2 bättre än l uppvärmning och övrig drift av •soliditet >15% 

*Uppföljning aktiviteter H-plan fastigheterna *Rörelseresultat 2023: >25 Mkr 

bosocialt/trygghet *Uppföljning miljömärkning •investeringar XXX Mkr 

*Felanmälan nyproduktion *Utdelning motsv 0 statslåneränta+l% 
av aktiekapital 

~l •.. , 
strategier *Affärsmässigt nyttja *Utveckla arbetet inom arbetsmiljö en l h •utveckla arbetet inom LOU en l h-plan •omvärldsbevakning •utveckla arbetet med internkontroll en l 

d igita Iis er i n g/tekn i kutvecklin gen s plan *Utveckla projektstyrning en l h-plan *Aktiv roll i Ängelholms Näringsliv h-plan 

möjligheter *Aktivt arbete med *Fortlöpande effektivisera •stödja initiativ som skapar mervärden •utveckla uppföljningssystem 

*Hyresgäster ska kunna ta tillvara kompetensförsörjning verksamheten för medborgarna, kommunen och •utveckla verksamhetsstyrning 

digitaliseringens möjligheter *Medverka i utveckling av kon c. gem. *Verka för att uppnå största möjliga bostadsområden, in kl hållbar integration • Effektivisera redovisningsprocesser 

•utforma bostadsmiljö som uppmuntrar personal- och lönepolitik (kommun) koncernnytta *Aktivt affärsutvecklingsarbete, gärna i *Förhandla och implementera 

till möten och aktiviteter •utveckla ledar- och medarbetarskap *Minska energianvändning och samarbete med SABO systematiskt hyressättningssystem 

*Uppmuntra medskapande vid miljöpåverkan *Beakta "En levande och god bebyggd 

boendeutveckling *Utveckla Planerat underhåll miljö" i utvecklings-arbetet 

*Bosocial hållbarhet/Trygghets- •strategiskt och operativt inköp 

skapande åtgärder *Nyttja digitala verktyg i högre 

utsträckning 





•• 

' ' 
Resultaträkning per 2020-10-31 
- Ängelholmslokaler 

Utfall Budget Avv. Utfall Budget Avv. Utfall 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 
Belopp i Tkr Okt Okt Okt Jan-Okt Jan-Okt Jan-Okt Jan-Okt 

Hyresintäkter 14 903 15 097 -194 147 665 149 089 -1424 138 184 
Övriga förvaltningsintäkter 895 802 93 9 362 8 022 1340 17 059 
Nettoomsättning 15 798 15 899 -101 157 027 157111 -84 155 243 

Il 1~·~1 Il l i Il ~' Fastighetsskötsel -762 -978 216 -6 073 -8 893 2820 -6 877 

Reparationer -543 -948 405 -7 518 -7 488 -30 -6 804 
Taxebundna avgifter (el, värme, vatten) -2 132 -2 443 311 -22 913 -25 667 2 754 -22 579 
Försäkringar, avgälder och liknande -810 -835 25 -8192 -8 347 155 -7 494 
Fastighetsskatt och avgift -25 -25 o -251 -251 o -252 

Vidarefakturerade kostnader -168 -337 169 -1381 -2 910 1529 -8 591 

Fastighetskostnader -4440 -5 566 1126 -46 328 -53 556 7228 -52 597 

Driftnetto före underhållskostnader 11358 10 333 l 025 110 699 103 555 7144 102 646 

Planerat underhåll -1728 -2 138 410 -7 194 -20 843 13 649 -19 343 

Underhållskostnader -1728 -2138 410 -7194 -20 843 "'13 649 -19 343 

Driftnetto efter underhållskostnader 9 630 8195 1435 103 sos 82 712 20793 83 303 

Övriga externa kostnader -763 -542 -221 -6 709 -5 417 -1292 -6 088 

Personalkostnader -1 763 -1855 92 -15 982 -18 551 2569 -17 305 

Avskrivningar -5 032 -4 768 -264 -48 828 -46 829 -1999 -43 887 

Avskrivningar, korrigering tidigare år o o o -17 029 o -17029 o 
Resultat försäljning fastigheter o o o 1663 o ~ ~· o 
Gemensamma kostnader -7 558 -7165 -393 -86 885 -70 797 ~6088 -67 280 --
Rörelseresultat 2072 l 030 l 042 16 620 11915 4705 16023 

Finansiella poster -253 -629 376 -5 700 -6 287 587 -5 391 
Resultat efter finansiella poster 1819 401 1418 10920 s 628 5292 10632 



Angelholmslokaler -per oktober 2020 

Planerat underhåll, exkl HLU 

Budget Jan- Utfall Jan-

Dec Okt 

l '"'*' l i u 
Planerat underhåll 2020 2020 

Investering o o 
Kostnad 26 722 7194 

Summa 26722 7194 

Investeringar 
Varav 

Total Total Total jan-aug Budget 

Investeringar budget prognos utfall 2020 2020 

Reinvestering 144,4 130,7 50,5 20,6 62,0 

Nyinvestering 516,4 523,7 309,7 117,7 160,0 

Summa 660,8 654,4 360,1 138,3 222,0 

Varav de största (:!rojekten avser: 

Villanskolan 299,0 302,1 177,5 85,9 96,8 

stadsbiblioteket 107,0 94,0 13,3 10,6 51,7 

Tegelgården 63,9 74,0 2,4 0,1 20,0 
•ll"'ljHII•t·l 11 i" l il Strövelstorp skola (kök) 27,7 38,1 37,4 9,7 17,0 
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•• 
Summa Ränteswapar: O k.kr 



Handläggare: Tommy Samuelsson 
Mail : tommy.samuelsson@angelho lmshem 
Tel: 072-3813897 

2020-11-16 

Till Styrelsen 

Information angående rivning av byggnad på fastigheten Torlarp 3: 13 5 
(Åsbytorps vårdboende). 

De flesta av kommunens särskilda boenden är uppfårda under 1960- respektive 1990-talet. För att 

möta dagens arbetsmiljö- och säkerhetskrav behöver flera av kommunens boenden renoveras. 

Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun har lämnat ett uppdrag till nämnden får omsorg och 

stöd att utreda och lämna fårslag på vilka särskilda boenden i kommunen som: 

• Har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut, 

• Kan vara lämpliga att riva till fånnån får nybyggnation samt 

• Det är aktuellt att avveckla. 

Avseende Åsbytorp så har nämnden får omsorg och stöd fattat beslut att det särskilda boendet 

Asbytorp i strävelstorp ska evakueras under 2020. I utredningen om vad som bör göras med 

fastigheten har nänmden bland annat konstaterat att miljön får de boende är inte tillgänglig och 

anpassad får alla och att utformningen med långa korridorer gör det svårt att driva verksamheten 

resurseffektivt Nämnden har dragit slutsatsen att det mest fårdelaktiga ur ett ekonomiskt 

perspektiv är att bygga nytt med ett utökat antal platser. 

Nämnden framfår vidare att det är upp till kommunstyrelsen att ta ställning till om Åsbytorp ska 

rivas till fårmån för nybyggnation, och vilken typ av nybyggnation som ska ske. För 

verksamheten, såväl som får den övergripande renoveringsplanen får kommunens särskilda 

boenden, är det viktigt att Åsbytorps vårdplatser kan ersättas i antingen ett nybyggt eller 

renoverat boende. Nämnden fåreslår därfår att samhällsbyggnadsnänmden bör ges ett 

planuppdrag att fåreslå ändring av detaljplanen får att medge byggnation av särskilt boende i två 

plan med plats får 60 boende. Slutligen anger nämnden att Ängelholmslokaler bör få uppdraget 

att hålla samman och genomfåra projektet. 

Med anledning av ovan så beslutade kornmunstyrelsen 200630 § 120 bland annat att uppdra åt 

samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning får fastigheten Torlarp 3:135 får uppfårande 

av särskilt boende i minst två plan med plats får minst 60 platser. 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut ovan gav kommunen 200819, via en beställning, 

Ängelholmslokaler i uppdrag att ansöka om planändring, riva befintlig byggnad samt uppfåra ett 

nytt särskilt boend& på fastigheten. 

= 



Enligt beställningen skall en planändring medföra en byggnad i 2-3 plan samt möjliggöra delning 

av fastigheten för bostad samt affärsverksamhet. Rivning skall utföras snarast efter att 

verksamheten lämnat byggnaden. 

Med anledning av kommunens beställning har Ängelholmslqkaler ansökt om planändring hos 

k<?mmunen samt med stöd av kommunen påbörjat arbetet med ansökan om rivningslov och 

framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av rivningsentreprenad. 

Restvärde 

Aktuell byggnad har vid planerad rivning ett restvärde på 15 965 334 kr. Normalt sätter bolaget 

en f"örhöjd hyra under ett antal år, men då vi inte kunnat f"örutse att byggnaden skall rivas har 

detta inte skett. 

Interim VD 

Mikael Bomandersson 

• 



Ängelholmshem 

styrelseprotokoll den 18 november 2020 
Sammanträde med styrelsen för AB Ängelholmshem 

Plats och datum: 

Beslutande: 

Närvarande ersättare: 

Via Temas den 18 november 2020 

Robin Holmberg, Ordförande 
Lars Nyander 
Liss Böcker 
Linda Persson 
Johan Wifralius 

Ola Carlsson 
Åsa Larsson 
Karl-Otto Rosenqvist 
Eric Sahlvall 
Bo Salomonsson 

Övriga närvarande: Mikael Bornandersson, interim verkställande direktör 
Tommy Samuelsson, interim byggchef 
Ulrika Sjöholm Andersson interim Ekonomichef 
Lilian Eriksson, kommundirektör Ängelholms kommun 
Eva Sturesson, kommunjurist Ängelholms kommun 
Stefan Martinsson, ekonomichef Ängelholms kommun 

§144. Mötets öppnande 
Mötesordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

§145. Val av justeringsperson 
Till att jämte mötesordföranden justera protokollet utsågs Lars Nyander. 

§146. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes efter mindre justering och lades till handlingarna. 

§147. PresentationIT-förstudie 
Bolaget har tillsammans med Digitaliseringsenheten på kommunen genomfört en förstudie för att 
titta på förutsättningarna att flytta bolagets IT drift till kommunens regi. Christa Thomasen, 
digitaliseringschef på Ähm kommun, föredrog förstudientillsammans med VD, bilaga 1. 
styrelsen beslutade att följa förstudiens rekommendation och gav uppdraget till VD att tillsätta en 
projektgrupp för planering och verkställande av flytt, med start under 2021. VD får även i 
uppdrag att stärka upp organisationen kompetensmässigt för bolagets verksamhetssystem. 
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§148. Internkontrollplan 
styrelsen beslutar anta internkontrollplanen för 2020, bilaga 2. 
Interim ekonomichefinformerade om internkontrollplan för 2021, som kommer upp till beslut på 
nästa styrelsemöte. 

§149. Godkännande av samverkansavtal mellan Boendeenheten och bolaget 
styrelsen beslutade bifall till tidigare utskickat beslutsförslag, bilaga 3. 
Styrelsen beslutade, under förutsättningen att kommunen beslutar att godkänna avtalet, att 
införa nytt arbetssätt med hyresgarantier mellan bolaget och Ängelholms kommun och ger 
uppdraget till VD att implementera det nya arbetssättet. 

§150. Information budget 2021 
Interim ekonomichefpresenterade ledningens förslag till budget 2021, bilaga 4. 
Budget 2021 kommer upp till beslut på nästa styrelsemöte. Önskas kompletterande eller 
fördjupad information inför beslutet hänvisas till interim ekonomichef. 

§151. Information Hyrespolicy-Näringslivsförtur 
VD återrapporterade på uppdraget från mötet den 24 september om att undersöka hur andra 
allmännyttiga bostadsbolag hantera frågan om näringslivsförtur rent praktiskt, bilaga 5. styrelsen 
beslutade att uppdra den verkställande direktören att till nästa styrelsemöte ta fram ett utkast på 
ny hyrespolicy med konkreta lösningsförslag på tillämpning som sedan ska ut på remiss i 
respektive parti. 

§152. Rapport Förvaltning 
a. Ekonomi AB Ängelholmshem 

• Interim ekonomichef redovisade månadsbokslutet för oktober 2020, bilaga 6. 

• Det ekonomiska utfallet för oktober är något bättre än budget och beror i huvudsak på 
lägre värme- och underhållskostnader. 

• Interim ekonomichef redogjorde för investeringarna och fördelningen mellan kostnader 
och investeringar under planerat underhåll. Investeringarna kommer inte upp budgeterad 
nivå och beror i huvudsak på avsaknad av ramavtal och projektledare, bilaga 7 

• l finansrapporten som avser oktober 2020 kan noteras att bolagets genomsnittliga 
räntenivå var 1, 78%, räntebindningstiden var 4,89 år samt att kapitalbindningstiden var 
1,45 år. Rapport biläggs protokollet, bilaga 8. 

• Interim ekonomichef informerar om pågående nyupplåning som godkänts av ekonomichef 
på kommunen innan upphandlingen påbörjades. Omförhandling 420 Mkr och nyupplåning 
70 Mkr. 

• Inga förfallna skulder till skattemyndigheten föreligger 

b. Avtal och upphandling 
• Till nästa styrelsemöte bjuds bolagets strategiska inköpare in för att ge en uppdatering om 

pågående upphandlingar och informera om pågående arbete med avtal och upphandlingar, 
samt samarbetet med upphandlingsenheten. 

c. Marknad och kund 
• Uthyrning Nya Saftstationen- 153lägenheter i etapp 1 Slakteriet, är under behandling 

just nu. Från den 1 april till dagensdatum har 101 kontrakt skrivits 
• Uthyrningsarbetet av verksamhetslokalerna i Nya Saftstationen har påbörjats. 
• 4 lägenheter var helt eller delvis outhyrda under föregående månad. Hyresbortfallet 

uppgår till totalt 27 tkr . 

• 
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d. Organisation och medarbetare 
• Vd informerade om statusen i pågående rekryteringar: 

o Vikarierande ekonomicontroller är i slutfas 
o Ekonomichef, processen har precis påbörjats tillsammans med kommunen 

• I syfte att stärka ledarskapet bjuds bolagets chefer in tillledarforum en gång i månaden. 
P g a Covid 19 har senaste mötet genomförts via Teams. På senaste mötet behandlades 
riktlinjer och handlingsplan för kränkande särbehandling. 

§153. Rapport mark och fastigheter 
• I veckan kom dom från Mark- och miljööverdomstolen gällande Rönnen 2, som upphäver 

detaljplanen med hänsyn till strandskyddsfrågan. Eftersom domen kan inte överklagas 
innebär detta att projektet Rönnen 2 avslutas. 

§154. Rapport Projekt 
Interim byggchef redogjorde kort för statusen i pågående projekt. Utförligare genomgång 
kommer på nästa möte. 

§155. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 15 december kl15.00 via Teams. 

§156. Övriga frågor 
Ordföranden informerade om statusen i pågående VD rekryteringar. 

§157. Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade samtliga närvarande och avslutade mötet. 

Vid protokollet 

MikaelBarnandersson 

Justerat 

Robin Holmberg Lars Nyander 
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Agenda 

• Slutsats 

•• h ,,rt ,,Bakgrund 

• Förstudie 

• Teknisk rapport 

• SWOT 

• Systemförvaltning 

• Ekonomi 

• Fördelar 

• Nackdelar 

• Rekommendation 

Ängelholms 
llrill~ kommun 



5 utsats 

,.!,H'''' -,. Goda tekniska förutsättningar 

• Gemensam Il-plattform skapar förutsättningar för utökad 
integration mellan bolagen och kommunen 

• Ökad koncernnytta 

• Kvalitetshöjning över tid 

• IT flytten kan göras stegvis och tidspress saknas 

• Ekonomiska fördelar saknas i det korta perspektivet 



l• l 

Bakgrund 

• Ängelholmshem och Ängelholmslokaler har sedan 
knappt 20 år haft sin Il-drift hos bolaget Addera l l. 

• l n get upphandlat avtal 

• Ängelholms kommun har idag ett avtal med lietoEVRY 
som innefattar drift, support och utveckling av 
kommunens Il-miljö med undantag för skolnätet och den 
pedagogiska verksamhetens lösningar som kommunen 
själv hanterar. Kommunen har även en intern 
organisation kring Il och digitalisering. 

• Hösten 2019 inleddes planläggning för att se över 
möjligheten till att samverka i större utsträckning mellan 
kommunen och bolagen gällande Il-drift och att 
inkludera bolagen i kommande konkurrensutsättning av 
kommunens Il-partner. 

• Se över möjligheterna att flytta bolagens befintliga Il-drift 
över till kommunens regi. 

~· Ängelholms 
· kommun 





"~···· ·· 'fe'knisk rapport 
TietoEvry fick i uppdrag att, tillsammans med Addera IT och representanter från 

Ängelholm kommun, genomlysa den befintliga tekniska miljön. l uppdraget ingick det att 

kartlägga den befintliga miljön samt utvärdera om och hur en flytt av miljön kan ske till 

Ängelholms kommuns driftspartner. 

• IT miljö kartlagd och dokumenterad 

• Lösningsförslag för flytt inklusive WBS (Work Breakdown Structure) 

• Brandvägg 

• Migrering över tid möjlig 

• Goda förutsättningar för flytt av teknisk miljö 



• SWOT 

;tyrkor 

Säkrade kompetenser på konsultsida 
Goda förutsättningar för en flytt 
Molntjänster påverkas inte av flytt 
Ökad samverkan mellan kommun och bolag 
Gemensamma avtal och upphandlingar 

Bättre upphandlingar ekonomiskt 
Möjlighet att alltid ha de nyaste och bästa till bästa pris 
Ökad säkerhet 
Ökad integration mellan bolag och kommun (system) 
Effektivare arbetsflöde mellan bolag och kommun (dra 
nytta av varandra på annat sätt) 

Svagheter 

• Il-kompetens på Bolagen (har inte intern kompetens p~ 
bolaget) 

• Systemförvaltning (ingen organiserad inom bolagen) 
• Har inte arbetat tillsammans i denna utsträckning 

tidigare (kulturskillnader) 
• Avsaknad av god dokumentationsstruktur (nuläge) 



l 1111+1 I l l Il ' 

Systemförvaltning 
- Roller och ansvar 

• Etablerat arbetssätt med 
definierade roller och ansvar 

tu 1 u 

• Stöd från Digitaliseringsenheten 

• Systemförvaltarforum 



Ekonomi 
IT-drift kostnader 2019 med befintlig leverantör 

- 1 680 tkr/år 

- 1 044 tkr/år exkl. hyra av klienttjänst 

IT-drift kostnader i Ängelholm kommuns regi (estimat 2021) 

- 1 898 tkr/år plus licenskostnader på 232 tkr/år, totalt 2 130 tkr/år 
d •• ~~ 

- 1 887 tkr/år exkl. licens och hantering av klienter 

Idag hyr Ängelholmshem och Ängelholmlokaler sina datorer från Addera IT. Om bolagen 

har sin drift i Ängelholm kommuns regi så kommer bolagen att köpa sina datorer medan 

hanteringen av dem ingår i driftkostnaden. Kostnaden för inköp av datorer tillkommer. 



Fördelar 
-flytt av drift till Ängelholm kommun 

• Skapar förutsättningar för ökad integration mellan bolagen och kommunen 
~~~·Il Ii l Il l· 

• Ökad koncernsamordning vid kommande upphandlingar 

• Långsiktigt stabilt med lösning inom koncernen 

• IT-kompetensöverföring till bolagen 

• Skapar tydligare Il-struktur inom bolagen - kvalitetshöjning 

• Gemensam kraft i digitaliseringsinitiativ 

~ Ängelholms 
--~._ kommun 



Nackdelar 
- flytt av drift till Ängelholm kommun 

, ._.~, · , ,p}(rqre lösning 

• Alla ägg i samma korg 

• Koncerntänket kan bli för dominant 

• Begränsad koncernnytta vid flytt 1:1 

• Risk för kortsiktiga tempoförluster 

• Bolagen kan komma att byta driftspartner 2 gånger på grund av upphandling av 
nytt avtal för IT-drift i juni 2022. 

• Mindre flexibelt för bolagen 



Slutsats 

111 .,~· ~• , , 1'f ·I'·Gcnda tekniska förutsättningar 

• Ekonomiska förutsättningar saknas i det korta perspektivet 

• Gemensam l T-plattform skapar förutsättningar för utökad 
integration mellan bolagen och kommunen 

• Ökad koncernnytta på bolagets bekostnad 

• Kvalitetshöjning över tid 

• IT flytten kan göras stegvis och tidspress saknas 



Rekommendation 
1.1,11111.,1 Il ' n 11 l, 

• Tillsätta projektgrupp för planering och verkställande av flytt med 

start under 2021. 

• Stärka upp organisationen kompetensmässigt för verksamhetens 

system. 





Riskkategori 
( lm\,lrltbn~kcr 

ll:Jk'-:trni:~J~rl~kcl, lcg:1ln n,kLI, 
IT nsk R.i~l..cl J r.1p!Jurit.TIIl)!.Crl 

Legal risk 

Il 

Vcrban1hct:;nsk 

Legal nsk 

IT-nsk 

IT-nsk 

Vcrks:1mhctsnsk 

Vc.:rksarnhctsrisk 

Verksamhetsrisk 

INTERNKONTROLLPLAN: AB Ängelholmshem 

Verksamhetsar: 2020 

Risk 

LOU-mk 

lixtL·rn rt<;;k Leverantörer 

dt.:lc.:gningsbc.:slut 

eller 

knlYrutm/ <l\' betalning n ch 
inkasso samt avhysning 

Risk för fclkalkykriog; 
före- undL~r - cftcr pmjckt 

Ri~k fi>r att 

skr ddsutrustning inte :ir 

S:umolikhet 
ll-4) 

4 

3 

4 

Konsekvens 

(1-4) 

4 

3 

3 

4 

Risktal 
l= Sannolikher 

"KomckvensJ 

Riska11alys 

"'"""""·""'c" an ch.:k:gc.:ringsbcslut ras utan 
bc.:döm.s som .stOl il uch 

'"''"''Kvcn•;cn som aiJvarlig för bolaget d.i 

l:rcn att rutiner intc k:\n leva upp 
bcd6ms som stor och 

lkonSJck;·cnscn bcd<·_lms ~om illlvnrlig. 

onttoll f(ir alt siikcrställa att behörigt~ 

arbetar i bolaget sounr h:lr korrt:h 
til1 system 

hyresgäster ej kan betala sin hyra kan 
bolaget påverkas av negativ förändring i 
uthyrningsgrad, lägre hyresintäkter och 
därmed särnrc kassatlödc. 

Exempelvis reflexer, skyddskläder 

:JI 
, ,..; ~ ~ 

- ---=--=----------~ 

Kontrolhnoment/ Aktivitet 

och riktlinjer avseende upphandling-ar och inköp finns antagna och 
efterlevs 

har en ty·lUig roll- och ansvarsfördelning (mandat) avseendt· upphandling 
inki;p 

finns n1tin~r för avtalshantering !'amt rutiner för att säkc1 ställa arr a vm.] ftnns 

väsendig-a ink()psomradc:n som ställer en god intern kontroll exc.rnpclvis 
·dc attt.:st 

att arwända kvcrantörc:r är solida genom att ställa krav i upphandlingc.:n 

av kreditvärdighet l Crcdltsafc/ lnyctt; bc,·akning. 

Avstämning av beslut mot n:gistcr nät systt.:mstöd finns . Under 2020 görs 
begränsad kootroll genom att kontrollera stö1·1'c fakruror mot attestdelegation 
förmsaH atr Hsta kan tas ut frän Conrab Opw, 

2021) fokus Kundccnt:er: 
Konttull a\r rutin GDPR över mförda gcnumgänga1· under ärct, uppf(jJjning och 
hantering av loggnt och rcgistcrfi)rtcckning i systcm över pcrsom1ppgiftcr 

K.unclccmer - Konttoll av att bytesavtal med pcrsonuppgiftc1· fi>rv:;~.tas på säkert 
satt 

Genom extern lT leverantör tas lista fram ör-er vilka personer som hat behörighet 
till bolagets interna niitv·crk. Vidare tas liswr fram över an vändate och roller i 
J'cspcktivc systL~m för lön, ekonomi samt uppföljnlng i Vitcc, Vitcc bestir av fyra 
moduler Vcrksatnhctsanalys, Teknisk Fö,.,•altning, Hyra samt Energiuppföljning 
och modulerna har en gemensam bchörjghctslista. 

liknande ä1· implementerad. Aven 

Kontroll av llppdatctingspla.n samt atr servetpark in t(! iir obsolet. 
Verksamhetsprojekt inplancrat till 2021 där tivcn JT-systcm ses över. 

Genomgäng av riktlinje/kravrutin samt stickptO\' på utförda ärenden under året. 

Kontroll av att rutln innehallande kontrollpunkter finns framtagen och 

impk~ml!ntcrad. 

Kontroll av att arbetsmiljöansvaret hanteras enligt dclc~ration. 

Frekvens 
(antal ggr per 

år) 

Antal 
stickprov 

Om rimligt, 2(Y,, av 

\'ärdt·t 

Kontrollansvarig - namn 

strat. mköparc 

controller 

:;tra t. inköp an: 

controller 

controller 

controller 

controller 

ck.chcf 

controller 



Handläggare: Mikael Bomandersson 
Mail: mlkael.bornandersson@angelholmshem 
Tel: 072-3813898 

Till Styrelsen 

Angående Samverkansavtal mellan Ängelholms kommun och 
Ängelholmshem 

2020-11-13 

Styrelsen beslutade på styrelsemötet den 24 juni 2020 att bifall beslutsfårslaget om att införa ett 

nytt arbetssätt mellan Ängelholms kommun, boendeenheten och AB Ängelholmshem gällande 

hyresgarantier, underlag till beslut bifogas. Samtidigt fick den verkställande direktören uppdraget 

att ta fram ett fårslag på samverkansavtal mellan AB Ängelholms och Ängelholms kommun. 

Förslaget till samverkansavtalet har arbetats fram tillsammans med ansvarig personal på 

boendeenheten och bolaget. Syftet med det nya arbetssättet är korta tiden får boende i andrahand 

och minska boendeenhetens lägenhetsbestånd. 

Det nya avtalet innebär att Ängelholmshem får ta större ansvar det första året då bolaget hyr ut 

direkt till hyresgästen och får hantera exempelvis avhysningsärende och felanmälan direkt mot 

hyresgästen. Samtidigt undviks dubbelarbete inom koncernen och bolaget får en tydligare bild 

hur hyresgästen sköter sig infår övergång från korttidskontrakt till permanent hyreskontrakt. 

Genom hyresgarantin får bolaget ersättning får obetalda hyror och skador på lägenheten som inte 

är att hänfåra till normalt underhåll eller slitage. Eventuella skador ska anmälas och regleras i den 

mån det är möjligt via respektive fårsäkringsbolag. Bolaget kommer löpande att förmedla 

lägenheter till kommunen utifrån deras behov och utifrån tillgängligheten på lägenheter som helt 

avgörs utifrån den löpande avflyttning eftersom bolaget inte har några vakanser eller 

reservlägenheter. 

Förslag till beslut 

styrelsen beslutar: 

• att godkänna avtalet om att införa nytt arbetssätt med hyresgarantier mellan AB 

Ängelholmshem och Ängelholm kommun och uppdrar den verkställande direktör att 

implementera det nya arbetssättet med kommunen. 

• Beslut gäller under förutsättning att även kommun beslutar att godkänna avtalet. 

Interim VD 

Mikael Bomandersson 

Bilaga l: Samverkansavtal mellan Ängelholms kommun och Ängelholmshem 

Bilaga 2: Beslutsunderlag råm styrelsemötet den 24/6 2020 

-



Ängelholms 
kommun 

SAMVERKANSAVTAL 2020 

Samverkansavtal mellan Ängelholms kommun och Ängelholmshem 

Genom parternas samverkan kan hemlöshet minskas och vräkningar förebyggas genom tidiga insatser. 
Avsikten med detta samverkansavtal är att Ängelholmshem ska kunna erbjuda Angelholms kommun 
lägenheter för bostadssociala ändamål för personer som av olika skäl har svårigheter att komma in på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Parterna har gemensamma mål i att motverka segregation på 
bostadsmarknaden. Målet är ett normaliserat hyresförhållande för så många som möjligt. AB 
Ängelholmshem skall också i samverkan med Ängelholms kommun erbjuda förstahandskontrakt, med 
hyresgaranti. Hyresgaranti omfattar hyror och ersättning för skador på lägenheten som inte är att hänföra 
till normalt underhåll eller slitage. Dessa skador skall anmälas till respektive försäkringsbolag. 
Ängelholms kommun arbetar aktivt vräkningsförebyggande och genom samverkan med Angelholmshem 
kan parterna i förebyggande syfte motverka att hyresgäster vräks. Samverkansavtalets parter är AB 
Ängelholmshem 556054-7555, Box 1111, 262 22 Ängelholm och Ängelholms kommun 212000-0977, 
Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm. 

l. Användningsområden 
Lägenheterna kan användas för olika behov inom det bostadssociala arbetet. 

2. Mål 
Målet är att så många som möjligt ska kunna ha ett normaliserat hyresförhållande dvs ett 
förstahandskontrakt 

3. Behörig att teckna hyresavtal för kommunens räkning 
Behörig att teckna nya hyresavtal är verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen inom 
huvuduppdrag Lärande och familj. 

4. Hyrestid 
Hyresavtalet mellan Ängelholmshem och Ängelholms kommun ska löpa tillsvidare med uppsägningstid 
enligt 12 kap 4 §Jordabalken QB). Kommunen förbinder sig attinte under hyrestiden i domstol framställa 
yrkande om att lägenheten enligt 12 kap 37 §JB ska överlåtas på hyresgästen. 

5. Kontaktperson i Ängelholms kommun 
Kommunens kontaktpersoner för lägenheterna är boendesamordnarna på Boendeenheten. 

6. Besiktning 
Innan Ängelholms kommun får tillträde till en ny hyreslägenhet ska besiktning utföras av Ängelholmshem 
samt besiktningsprotokoll upprättas och överlämnas till boendesamordnare vid Boendeenheten. Då 
hyresförhållandet mellan Angelholmshem och Ängelholms kommun upphör, till exempel då hyresgästen 
övertar förstahandskontraktet, kontaktas fastighetsägaren av boendesamordnaren för en gemensam 
besiktning. 

7. Byte av hyresgäst/boendeperson 
Vid byte av hyresgäst/boendeperson inom Boendeenhetens befmtliga bestånd av tilldelade lägenheter 
ansvarar Ängelholms kommun för att besiktning av lägenhet sker. Vid uppkomna skador eller onormalt 
slitage kan kommunen ta hjälp av aktuell kvartersvärd för en gemensam besiktning för att få en korrekt 
bedömning av skador, beställning av åtgärd samt information om kostnader. Detta i syfte att bevara alla 
lägenheter i ett gott skick. Inför byte av andrahandshyresgäst/ boendeperson sker kommunikation genom 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 

262 80 Ängelholm 2_ info@engelholm.se 

0431-870 00 ~ engelholm .se ~f@ in w a 

-



Ängelholms 
kommun 

SAMVERKANSAVTAL 2020 

att Angelholms kommun överlämnar den planerade hyresgästens namn och telefonnummer till 
Ängelholmshem. 

8. Störning 
Om Angelholmshem påtalar att en störning har förekanunit i en andrahandslägenhet som på något sätt 
bryter mot bestämmelserna i 12 kap JB, ska Ängelholms kommun skyndsamt vidta åtgärder för att 
undanröja problemet och minimera risken för upprepning. Fastighetsägaren ansvarar för att kommunens 
boendeenhet informeras om att olägenhet förekonuner. 

9. Tillsyn av upplåtna lägenheter 
Ängelholms kommun genomför kontinuerliga tillsynsbesök under hyrestiden utifrån individuella behov. 

10. Nya lägenheter 
Ängelholmshem förmedlar lägenheter till kommunen i enlighet med beslutat ägardirektiv. Ängelholms 
kommun ska årligen upprätta en prognos där förväntat behovet av lägenheter framgår. Denna prognos är 
dock endast att betrakta som en vägledning i det gemensamma arbetet. Antalet lägenheter som förmedlas 
·ka främJa såväl kommunens beh<w som b lagets intresse av a t förmedla bostäder via bostadskön. 
· ng lholms kommun k11n vid behov lämna särskilda ön kemäl om storlek och läge. 

11. Samverkan för att förebygga vräkning 
Kommunen har en skyldighet att arbeta uppsökande i syfte att erbjuda stöd och förebygga vräkning. 
Genom detta avtal förbinder sig Ängelholmshem att tidigt informera kommunen om signaler på 
störningar och hyresskulder som medför att hyresgäster riskerar att förverka sin hyresrätt. 

12. Uppföljning och revidering av samverkansavtalet 
Uppföljning av samverkansavtalet ska ske årligen eller vid behov av revidering. 

13. Uppsägning 
Tre (3) månaders uppsägningstid gäller vid uppsägning av samverkansavtalet. 

Ängelholms kommun 2020-

------------------
Lilian Eriksson 
Kommundirektör Ängelholms kommun 

Mikael Bornandersson, VD Ängelholmshem 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelnolm 

0431-870 00 ~ 

-; 

~ 

* .. 

info@engelh.olm .se 

engelholm .se 

- ~ ... 
+ 
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Budget 
Ängelholmshem j Ängelholmslokaler 
styrelsemöte 2020-11-18 
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82021- Förutsättningar ägardirektiv 
-Ängelholmslokaler 

Medborgarfokus 
Koncernsamordning; Upphandling/inköp, Digitalisering mm 

Effektiva verksamheter 
Minska sin miljöpåverkan; Energi, miljöklassning mm 

Samhällsutveckling 
Stödja kommunens arbete med Kraftsamling 2.0: Attraktiv kommun/bra lokaler för 
kommunal verksamhet, mer aktiv roll i samhällsplaneringen · 

Medskapande medarbetare 
Aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap: Arbetsmiljö är fokusområde. 
Ledarforum, OSA-enkät, medarbetares delaktighet i verksamhetsplanering 

Bejaka mångfald: Bejakas främst vid nyrekrytering 



-""!'"~ 

82021 - o rutsättningar a 
-Ängelholmslokaler 

Fastighet 
• Ta fram koncept för förskola och skol.a. 
• Fematt fokus på fasbgho:: · nderhåll . 

• VerooUa bestalln1 .,ar girllan e ny-

produktion. 

Ktuld 
• Serviceindex ska vara fägst 80. 

• IMplemen era en ny grå sdra ingsh.sta. 

• Fokus på infonnati onsutbyte och 

samarbete inom kommunkoncernen. 

Orga 15atoris förandri ng för · d 

en- _, tet och servt<:e. 

Hållbarhet 
• Nypmducerade lokaler uppföras som 

Mtljobyggm~a eller me motsvarende 

standard. 

• tvwända fossilbränslefri energi för upp

värmnA g och · ~rig dr" - fastigr e:te ma. 
• Kontinuerligt minska fast'gheternas 

eneqf .. rbrukning. 

• fossilbränslefri fordonsflott a. 

Ekononli 
• Intäkter och nade.- ska undet" en fyraårs

pertod balansera. 

• Kont! uerl lgt €ffek · is-era verl:sa heten. 

Digitalisering 
• Utreda vilka digitala satsni garsom ska 

~enom "öras för a • darefter verkstalla de 

prioriterade satsningarna i affärsmässigt 

so;fte. 

• fa stAPI sk:a vara ett krav i tillämpliga 

upphand lirgar. 

• lmpleme tera arte · ätt syst-e för 
att minska beroendet av fysiska arbets

platser. 

Organisatio 1 
• Medarbeto rindex ska vare minst 80. 

• -'Il: arbet:l med hälsofrämjande insatser: 

• Individuell plan för komperensutveckling. 



82021- AB Ängelholmslokaler, satsningar 

• Ny vd från 2020-01-01 
• Verksamhetsprojekt främst kopplat till affärssystemet Vitec, 

inköp/faktura samt ärendehanteringssystem 
Fokus: kundnytta och effektiviteUinternkontroll i processer 

• Arbetsmiljö och företagskultur: Utbildningsinsatser, teamutveckling 
kompetenskartläggning, Ledarforum/Medarbetarforum mm 

• Kundnära fokus: spegla organisationen hos uppdragsgivaren 
• Digitalisering 

Avgränsning, dvs ej beaktade i budget: 
- Effekter av förstudie IT-drift 
- Ev. nedskrivningsbehov 



Resultaträkning Budget 2021 
- AB Ängelholmslokaler 

Budget Prognos Budget Utfall 
Belopp i kkr 2021 2020 2020 2019 
Nettoomsättning: 

Hyresintäkter 176 875 174 883 179 283 167 474 
Övriga förvaltningsintäkter 11 105 10 026 9 626 20 985 

Summa nettoomsättning 187 981 184 909 188 909 188 459 

Fastig hetskostnader 
Driftskostnader -85 096 -84 234 -89 234 -86 302 

.• •.• t ~ ~ ·Il ·1 ~; Underhållskostnader -18 591 -7 222 -26 722 -13 261 

F a stig hetsskatt -306 -301 -301 -233 
Avskrivningar -65 911 -74 265 -56 364 -53 597 

Summa fastighetskostnader -169 904 -166 022 -172 621 -153 393 

Bruttoresultat 18 076 18 887 16 288 35 066 

Centrala adm- och försäljningskostnader -10 206 -6 167 -5 919 -5 169 
Resultat försäljning fastigheter 1 650 -13 820 
Rörelseresultat 7870 14 370 10 369 16 077 

Ränteintäkter o o o 36 
Räntekostnader -7 716 -7 545 -7 545 -6 391 

Resultat efter finansiella poster 154 6 825 2 825 9 722 



Brygga Budget 2021-Budget 2020 
- Ängelholmslokaler 

Mkr 
Budget 2020 
Intäkt- Justerade anskaffningsvärden på befintliga fastigheter i hyresmodell 

Intäkt- Borttag av investeringsmoms, riskkonstruktion och uh-skuld i hyresmodell 

Intäkt- Munkalyckans förskola (ny) en l hyresmodell 

Intäkt- Nya projekt avseende paviljonger, kök, skola etc, en l hyresmodell 

Intäkt- Outhyrt 

Drift- Reparation och Skötsel, lägre kostnad baserat på verksamhets rapportering 

Drift- Paviljongskostnader utökas baserat på projekt som är igång 2020 och 2021 

Drift- Taxor (el, värme, vatten) minskar baserat på historik 

Drift- Konsulter för pu-inventering, upphandling samt undersökning via aktiv bo. 

Drift- Personalkostnad- utökad personal inom Teknikavd. 

Drift- estimerade kundbeställningar (tilläggsbeställningar) 

Underhåll- förändrad redovisningsprincip (investering) 

Avskrivningar för projekt som avslutas 2020 och 2021 

Central adm 

Ej spec 

Budget 2021 

2,8 
-2,5 

-1,9 

1,7 

11,6 

-10,0 

7,6 
-3,0 

2,5 
-1,4 

-1,2 

-0,3 

8,1 

-9,5 

-4,3 

-0,1 

0,2 
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Investeringar 82021 
-Ängelholmslokaler 

Total Total Budget 

Investeringar budget prognos 2021 
Reinvestering 274,6 251,5 115,6 

Nyinvestering 585,9 599,2 187,0 

Summa 860,5 850,7 302,6 

Varav de största grojekten avser: 

Villanskolan 309,0 312,2 110,0 

Åsbytorp 136,0 136,0 15,0 

stadsbibliotek 107,0 83,9 55,0 

Kungshaga 105,0 105,0 5,0 

Tegelgårdens förskola 63,9 74,0 10,0 

Hjärnarp- idrottshall 40,0 40,0 37,0 

Summa 760,9 751,1 232,0 
Specificerat 88% 88% 77% 



Planerat underhåll 82021 
-Ängelholmslokaler 

20,0 

18,0 

16,0 

14,0 

12,0 

10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

0,0 

Planerat underhåll 

18,6 

14,6 

Budget 2021 

• Investering 

Kostnad 

Planerat underhåll Budget Prognos 

(exkl HLU) 2021 
Investering 14,6 

Kostnad 18,6 

Summa 33,2 

Tak Magnarps skola, 9 Mkr 

Fönsterbyte Toftaskolan, 2,5 Mkr 

Tak Rönnegymnasiet, 1,1 Mkr 

Utrustning Idrott & Lek, 4 Mkr 

2020 
0,0 

7,2 

7,2 

Budget 

2020 
0,0 

26,7 

26,7 



B2 021 - Förutsättningar ägardirektiv 
-Ängelholmshem 

Medborgarfokus 
Bidra till bostadsförsörjning: Nya Saftstationen 
Skapa variation av boendealternativ: Olika lägenhetsstorlek i olika delar i kommunen 
Bidra till öppen och inkluderande kommun: Trygghet, utemiljö, miljörum, källare 

Effektiva verksamheter 
Koncernsamordning och satsning på fastighetsunderhåll och digital teknik: 
Upphandlingar, IT -studie, fastighetsunderhåll 
Minska sin miljöpåverkan: Minst Miljöbyggnad Silver eller motsv., Fossilfritt 
drivmedel 

Samhällsutveckling 
God boendemiljö för barn och unga: Aktiviteter i kvarteren, lekplatser 
Stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur: Stöd till organisationer och 
evenemang samt fri simundervisning 



82021- Förutsättningar ägardirektiv 
-Ängelholmshem 

Samhällsutveckling, forts. 
Bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter: 
Samarbete med Ängelholms näringsliv, branschorga-nisationer, privata aktörer och 
Ängelholms kommun 

Medskapande medarbetare 
Aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap: Arbetsmiljö är fokusområde. Ledar
och medarbetarforum, OSA-enkät 

Bejaka mångfald: Bejakas främst vid nyrekrytering 
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82021- Förutsättningar affärsplan 
-Ängelholmshem 

Hållbarhet 
Nyproducerade bostäder ska uppfö ras 

som Miljöbyggnad e ll e r med motsvara nde 

standard. 
Använda foss ilbränslefri energi fö r upp

värmning och övrig d rift av fastigheterna. 
Fossilbränslefri fo rdonsflotta . 

Kontinue rligt minska fastigheternas 

energiförb rukning. 
ö ka ande le n lägen heter med individue ll 

mätning och debitering av vatten. 
Minst 25 e ngagemang i o rga nisationer 

och evenemang som bidrar til l en positiv 
ut veckling av Ängelholms kommun. 
Förmed la bostadssociala lägenheterti ll 

Ängelholms kommu n. 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Kund 
Serviceindex ska vara lägst 85. 
Produktindex ska vara lägst 83 . 
Bygga om och öka antalet mötesplatser i 

bostadsområdena samt arrangera aktivi
teter> barn och ungas behov och intressen 

ska särskilt beaktas . 

Fastighet 
Nypreducera 60 bostäder i snitt per år . 
Fortsatt satsning på underhå ll av befintl iga 

bostäder . 
Påbörja framtagandet av en portfölj med 
ma rk fö r fra mtida bostadsbyggande. 

Organisation 
Medarbetarindex ska vara minst 80. 
Aktivt arbeta med hälsofrämjande insatser. 

Individuell plan för kompetensutveckling . 

• 

• 

• 

• 

• 

Ekonaini 
Resu ltatet efter finansiella poster ska uppgå 

till minst 25 mkr år 2023, jämförelsestörande 
poster ej inkluderade. 
Förhandla fram och implementera 

systematiskt hyressättningssystem. 

Digitalis e1ing 
Utreda vilka digitala satsningar som ska 

genomföras för att därefter verkställa de 

prioriterade satsningarna i affärsmässigt 

syfte . 
FastAPIska vara ett krav i 'llämpliga 
upphandlingar. 

Implementera arbetssätt och system för 

att minska beroendet av fysiska arbets
platser . 
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82021- AB Ängelholntshem, satsningar 

• Ny ledning från 2020-01-01 
• Verksamhetsprojekt främst kopplat till affärssystemet Vitec, 

inköp/faktura samt ärendehanteringssystem 
Fokus: kundnytta och effektivitet/internkontroll i processer 

• Arbetsmiljö och företagskultur: Utbildningsinsatser, teamutveckling 
kompetenskartläggning, Ledarforum/Medarbetarforum mm 

• Fokus Trygghet; Trygghetsvärd, utemiljö, planerat underhåll 
tvättstugor 

• Digitalisering 
• Konsolidering av verksamheten - Skräddaren 3 - ny lokal 

Avgränsning, dvs ej beaktade i budget: 
- Effekter av förstudie IT-drift 



Resultaträkning Budget 2021 
- AB Ängelholmshem 

Budget Prognos Budget Utfall 
Belopp i kkr 2021 2020 2020 2019 
Nettoomsättning: 

Hyresintäkter 276 023 253 896 258 716 252 608 
Övriga förvaltningsintäkter 1 912 2 969 1 684 3 049 

Summa nettoomsättning 277 935 256 865 260 400 255 657 

F a stighetskostnad er 
Driftskostnader -101 979 -97 502 -99 055 -94 951 
Underhållskostnader -27 649 -23 177 -24 860 -25 696 
F a stighetsskatt -7 834 -6 622 -6 765 -6 652 
Avskrivningar -65 486 -54 060 -52 694 -54 323 

Summa fastighetskostnader -202 949 -181 361 -183 374 -181 622 

U >l l ,,, l ,., 11 
Bruttoresultat 74 986 75 504 77 026 74 035 

Centrala adm- och försäljningskostnader -16 687 -18 588 -16 388 -13 346 
Resultat försäljning fastigheter 5 476 
Rörelseresultat 58 300 56 916 60 638 66165 

Utdelningar 8 000 8 000 8 000 5 000 
Ränteintäkter o 3 700 3 700 4 047 
Räntekostnader -39 817 -48 850 -48 400 -47 911 

Resultat efter finansiella poster 26 482 19 766 23 938 27 301 
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Brygga Budget 2021-Budget 2020 
- Ängelholmshem 

Budget 2020 

Intäkt- Index +1 ,0% i budget 2021 

Intäkt- Investeringar: saftstation, möllebacken, avenbok, koncepthus 

Intäkt- Övrigt 

Drift- Taxor & avgifter, utökat för nya fastigheter samt +1 ,5% 

Drift- Skötsel och Reparationer enl rapp. från vht. 

Drift- Försäkringar- beräknat baserat på nuv avtal samt med hänsyn till nya fastigheter 

Underhållskostnad -utökad pga utrymme i budget, enl pu-lista 

Fastighetsskatt- Saftstationen ny, övrigt hög %-förändring 

Avskrivningar- utökad med projekt som avslutas 2020 och 2021 

Central administration, ökarför konsulter, minskarför personal 

Finansiella poster- ingen intern ränteintäkt kvar, Räntekostnader enl entropirapport 

Ej specificerat 

Budget 2021 

23,9 
2,9 

15,0 

-0,3 

-1,9 

-0,7 

-0,2 

-2,8 

-1,1 

-12,8 

-0,3 

4,9 

-0,2 

26,5 

•• 



Investeringar 82021 
-Ängelholmshem 

Total Total 

Investeringar budget prognos 

Reinvestering 53,6 53,6 

Nyinvestering 783,4 749,8 

Summa 837,0 803,3 

Varav de största grojekten avser: 

Nya Saftstationen 782,1 748,5 

skräddaren 3- ny lokal verksamhet 0,0 0,0 

Summa 782,1 748,5 

Specificerat 93% 93% 

Budget 

2021 

45,8 

137,4 

183,2 

115,9 

20,0 

135,9 

74% 
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Planerat underhåll 82021 
-Ängelholmshem 

40,0 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

Planerat underhåll 

(exkl HLU) 

Investering 

Kostnad 

Summa 

Planerat underhåll 

37,6 

Budget 2021 

Budget 

2021 

37,6 

18,3 

55,8 

• Investering 

;:;.1 Kostnad 

Prognos 

2020 

1,0 

14,3 

15,3 

Byte dörrar, fönster, tak Ahlefelds gata, 8 Mkr 

Balkongrenovering Ås bygatan, 5 Mkr 

Budget 

2020 

9,9 

16,6 

26,5 

Trygghet: Tvättstugor, miljörum, dig. bokningstavlor, skymningsrelä, 9,5 Mkr 

Utemiljö, 4,8 Mkr 
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strategisk inriktning AB Ängelholmslokaler 

Mål och strategier 2020 
Syftet med bolaget är att äga, driva och förvalta fastigheter och lokaler för Ängelholms kommuns verksamheter, s. k. verksamhetslokaler. 
Ängelholmslokaler har i uppdrag att tillgodose Äh m kommuns behov av lämpliga fastigheter och lokaler så att kommunen kan bedriva sin verksamhet. 

Vår Vision: Bra lokaler genom hela livet och Affärside: Ängelholmslokaler ska vara ett modernt fastighetsbolag med tydligt fokus mot ett långsiktigt hållbar fastighetsutveckling. Ängelholmslokaler förvaltar och bygger lokaler samt 
specialbostäder för att medverka till en positiv utveckling av Ängelholms kom mu n. 

Våra värdeord: Öppenhet (Vi är lyhörda, Vi är alltid uppriktiga, Vi har ett positivt bemötande) Omtanke (Vi bryr oss, Vi är hjälpsamma, Vi respekterar varandra) Handlingskraft (Vi tar ansvar, Vi når våra mål, Vi vågar ta beslut) 

Medborgarfokus/ Medskapande medarbetare/ Effektiva verksamheter/ Samhällsutveckling/ Ekonomi/ 
Kund Organisation Process Affärsutveckling Styrning 

strategiskt mål ständigt ökad kundnöjdhet inom Ett av de mest attraktiva Med god marginal klara såväl externa Starkt bidragande roll i arbetet med Långsiktig finansiell styrka som möjliggör 
respektive huvuduppdrag i nära fastighetsbolagen med en sund som interna kvalitets-, miljö- och hållbar tillväxt och utveckling i önskade satsningar och effektiviseringar 
samarbete med vår uppdragsgivare och företagskultur. lagkrav. Ängelholm . i syfte att starkt kunna bidra till bolagets 
kunder. och kom m u n ens utveckling. 

Engagerade och motiverade Kontinuerligt underhålla och bygga om 
medarbetare för att möta framtida våra lokaler, minska vår Verksamhetsstyrning i toppklass 
utmaningar. miljöpåverkan/ökad kundnytta. 

Effektivisera våra interna 

arbetsprocesser genom digitaliseringens 

möjligheter. 

strategisk plan/Prioriterade mål i *Erbjuda välskötta och ändamålsenliga *Aktivt arbete med ledarskap och *Minska miljöpåverkan *Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och *Verksamheten genomsyras av 
ägardirektiv förvaltningslokaler av god kvalitet och medarbetarskap *Nya fastigheter; Miljöbyggnad eller utveckling för att tydliggöra kommunens affärsmässighet 

med god miljö som förvaltas utifrån *Genom värdegrundsarbete nå en motsv. standard profil; ungdomsstaden, idrottssta den, 

affärsmässiga principer kreativ och dynamisk arbetsmiljö där *Koncernsamordning kunskapsstaden och hälsostaden 

l ~~ -i den takt kommunens behov och mångfald är ett naturligt inslag. *Infrastruktur som möjliggör en ökad 

krav förändras digitalisering 

Mätetal *NKI-mätning *N MI-mätning >fg mätning, >80 * Fossilfri fordonsflotta *Paviljonger, antal och kostnad ska *Marknadsmässiga avkastningskrav i 

*Felanmälan *Tillbuds- och elyeksrapportering *Kontinuerligt minska fastigheters minska långsiktigt perspektiv 

* Friskhetstal >97% energiförbrukning *Resultat e fin . >x,x% av !Il justerat eget 

*2 utbildningsdagar/tillfällen per person *Använda fossilbränslefri energi för kapital 

*OSA-enkät nr 2 bättre än l uppvärmning och övrig drift av •soliditet >lO% 

fastigheterna *Rörelseresultat 2023: >XX Mkr 

*Uppföljning miljömärkning nyprod. *Investeringar XXX Mkr 

• Effektivisering/utveckling utifrån 

uppföljning per objekt 
• Antal genomförda förbättrings- och 

förändringsprojekt 

strategier *Utveckla affärsmässigheten i uppdraget • Utveckla arbetet inom arbetsmiljö en l h *Utveckla arbetet inom LOU en l h-plan *Etablera affärsutvecklings-uppdrag 'Utveckla arbetet med internkontroll en l 

att tillhandahålla fastigheter med god plan *Utveckla projektstyrning en l h-plan *Omvärldsbevakning h-plan 

yttre och inre miljö • Aktivt arbete med *Tydliggöra plan- och * Benehmarking och presentation av 'Utveckla uppföljningssystem 

kom petensförs ör j n i ng beställningsprocess fastighetslösningar som kan passa *Utveckla ekonomistyrning 

*Medverka i utveckling av kon c. gem. *Etablera hyresmodeller som ger huvuduppdragen utifrån gjord *Effektivisera redovisningsprocesser 

personal- och lönepolitik (kommun) incitament att spara energi omvärldsbevakning *Förhandla och implementera 

*Utveckla ledar- och medarbetarskap *Verka för att uppnå största möjliga "Beakta "En levande och god bebyggd systematiskt hyressättningssystem 

koncernnytta miljö" i utvecklings-arbetet 

*Minska energianvändning och 
miljöpåverkan 

'Utveckla Planerat underhåll 

• strategiskt och operativt inköp 

o ·~· 'Nyttja digitala verktyg i högre 
utsträckning 



strategisk inriktning AB Ängelholmshem 

Mål och strategier 2020 
Syftet med bolaget är att vara en viktig del i Ängelholms kommuns utveckling för såväl kommuninvånare som för näringsliv genom förvaltning, anskaffning, avyttring och utveckling av bostäder. 
Ängelholmshem har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och göra Ängelholm till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och näringsliv. 

Vår Vision: Det bästa boendet och Affärside : Ängelholmshem ska vara ett modernt bostadsbolag med tydligt fokus mot ett långsiktigt hällbart samhälle. Ängelholmshem erbjuder ett bra boende för alla och uppför nya bostäder för att 
medverka till en positiv utveckling av Ängelholms kommun. 

Våra värdeord: Öppenhet (Vi är lyhörda, Vi är alltid uppriktiga, Vi har ett positivt bemötande) Omtanke (Vi bryr oss, Vi är hjälpsamma, Vi respekterar varandra) Handlingskraft (Vi tar ansvar, Vi når våra mål, Vi vågar ta beslut) 

Medborgarfokusf Medskapande medarbetare/ Effektiva verksamheter/ Samhällsutveckling/ Ekonomi/ 
Kund Organisation Process Affärsutveckling Styrning 

strategiskt mål ständigt ökad kundnöjdhet inom Ett av de mest attraktiva Med god marginal klara såväl externa starkt bidragande roll i arbetet med Långsiktig finansiell styrka som möjliggör 
respektive bostadsområde i nära fastighetsbolagen med en sund som interna kvalitets-, miljö- och hållbar tillväxt och utveckling i önskade satsningar och effektiviseringar 
samarbete med våra kunder. företagskultur. lagkrav. Ängelholm. i syfte att starkt kunna bidra till bolagets 

och kommunens utveckling. 
Engagerade och motiverade Kontinuerligt underhålla och bygga om 
medarbetare för att möta framtida våra fastigheter, minska vår Verksamhetsstyrning i toppklass 
utmaningar. miljöpåverkan/ökad kund nytta. 

Effektivisera våra interna 
arbetsprocesser genom digitaliseringens 
möjligheter. 

Sl"rategi'S'Il plan/Prioriterade mål i *Erbjuda god boende- och utemiljö för *Aktivt arbete med ledarskap och *Minska miljöpåverkan *Bidra till bostadsförsörjning i •verksamheten genomsyras av 
ägardirektiv parn och unga medarbetarskap *Nya fastigheter; Miljöbyggnad eller kommunen med en variation av affärsmässighet 

*Bidra till att Äh m ska vara en öppen *Genom värdegrundsarbete nå en motsv. standard boendealternativ avseende storlek och 
och inkluderande kommun där kreativ och dynamisk arbetsmiljö där * Koncernsamordning standard 
medborgare känner sig trygga mångfald är ett naturligt inslag. *Infrastruktur som möjliggör en ökad *Bidra till utveckling och tillväxt av 

digitalisering näringsliv, föreningsliv och verksamheter 

Mätetal •serviceindex > 85 särskilja *NMI-mätning >fg mätning, >80 * Fossilfri fordonsflotta *>25 engagemang i organisationer o *Marknadsmässiga avkastningskrav i 
trygghetsmätning *Tillbuds- och elyeksrapportering *Kontinuerligt minska fastigheters evenemang som bidrar till positiv långsiktigt perspektiv 
*Produktindex > 83 * Friskhetstal >97% energiförbrukning utveckling av Ähms kommun *Resultat e fin. >2,5% av (l! justerat eget 

* UppföljningAntal digitala tavlor samt *2 utbildningsdagar/tillfällen per person *Använda fossilbränslefri energi för *Nyproduktion av minst 60 lgh/år kapital 

Antallgh med digitala nycklar (taggar) •osA-enkät nr 2 bättre än 1 uppvärmning och övrig drift av •soliditet >15% 

*Uppföljning aktiviteter H-plan fastigheterna *Rörelseresultat 2023: >25 Mkr 

b osocialt/trygghet *Uppföljning miljömärkning *Investeringar XXX Mkr 

*Felanmälan nyproduktion *Utdelning motsv 0 statslåneränta+1% 
av aktiekapital 

strategier *Affärsmässigt nyttja *Utveckla arbetet inom arbetsmiljö en! h *Utveckla arbetet inom LOU en! h-plan *Omvärldsbevakning •utveckla arbetet med internkontroll en! 

d igita Iis er i n g/te k n i kutvecklin gen s plan *Utveckla projektstyrning en! h-plan *Aktiv roll i Ängelholms Näringsliv h-plan 

möjligheter *Aktivt arbete med *Fortlöpande effektivisera •stödja initiativ som skapar mervärden *Utveckla uppföljningssystem 

*Hyresgäster ska kunna ta tillvara kompetensförsörjning verksamheten för medborgarna, kommunen och *Utveckla verksamhetsstyrning 

digitaliseringens möjligheter *Medverka i utveckling av kon c. gem. •verka för att uppnå största möjliga bostadsområden, ink! hållbar integration *Effektivisera redovisningsprocesser 

*Utforma bostadsmiljö som uppmuntrar personal- och lönepolitik (kommun) koncernnytta *Aktivt affärsutvecklingsarbete, gärna i *Förhandla och implementera 

till möten och aktiviteter *Utveckla ledar- och medarbetarskap *Minska energianvändning och samarbete med SABO systematiskt hyressättningssystem 

*Uppmuntra medskapande vid miljöpåverkan *Beakta "En levande och god bebyggd 
boendeutveckling *Utveckla Planerat underhåll miljö" i utvecklings-arbetet 
*Bosocial hållbarhet/Trygghets- •strategiskt och operativt inköp 

Il ~ skapande åtgärder *Nyttja digitala verktyg i högre 
utsträckning 





z 
~ 

= 
~ 

--
i 

Handläggare: Mikael Barnandersson 

Mail: mikael.bornandersson@angelholmshem 
Tel: 072-3813898 

Till Styrelsen 

Information Hyrespolicy - Näringslivsfortur 

2020-11-13 

På mötet den 24 september diskuterade styrelsen förslag till Hyrespolicy och den verkställande 

direktören fick uppdraget att undersöka hur andra närliggande allmännyttiga fastighetsbolag 

hanterar dessa frågor rent praktiskt. Bifogat är en enkel sammanställning om hur andra 

kommuner och bostadsbolag gör. Information har inhämtats via hemsidor eller direktkontakt. 

Förslag på regler vid eventuell tillämpning: 

• Har fått tillsvidareanställning på 100 o/o inom kommun. 

• Ska bo utanför pendlingsavstånd, minst 10 mil, enkel resa. 

• Att det gynnar näringsliv /verksamhet som har strategisk betydelse för Ängelholms kommuns sysselsättning 

och utveckling. 

Förslag på arbetsgång vid eventuell införande 

• En ansökan om förtur skall skickas in till Ängelholmshem där anställningsavtal skall bifogas. 

• Ett råd tillsätts som gör bedömningen om förtur kan ges, protokoll skrivs för framtida kontroller. (Rådet kan 

var ifrån kommunen eller bostadsbolaget eller både och) 

• Vid godkännande erbjuds maximalt ett erbjudande, om erbjudandet inte accepteras försvinner förturen. Går 

ej att åberopa förut till särskilt objekt eller område. 

• Begränsa antalet som max kan beviljas per år. 

Interim VD 

Mikael Bomandersson 

Bilaga l: Översikt näringslivsförtur Helsingborgshem, Laholmshem och Varbergbostäder 

Bilaga 2: Näringslivsförtur Fabos bostadskö 

Bilaga 3: Blankett Ansökan om näringslivsförtur- Tunabyggen 
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Helsingborgshem 

Bostäder förnaringsliv/verksamheter a'l strategisk betydelse för staden 

l samrad me!j Nanngs11vskontoret 1 Helsmgborg formedlas bastader for att gynna nanngslivlverksamhet av strateg1sk 

betydelse för stadens sysselsättning och utveckling 

Varbergsbostad 

N ä ringslivsförtu r 
1.; .- "1 al l(~ •"'tar~ ,un 'l Clr dt- f'~ for· :L, Dt ,, (F1 ~f("'lr. L'~ ~j( -a a p. ,,~ ... r~ 
d· "",j, ad~ • ,._,., • ), n ~.I,J" l<"~ -~ <alla i ~a.- r g h,,•·)! ·1 · f- lr v• ~L' r' 'l 

L>r J.d_..: Jr ,...vr 'L! •if 10
Jp. u...r Il o.~.>~f ju uupf)'lld t-._,i_lcJ dt-1 k• L .. !~r 

• Du som saker ska ha fått en tillsvidareans~ällning inom Varbergs 

kommuns grärs. Ans~älln i ngsir~g lämras in i samband med ansökan. 

• Du som söker ska ha en resväg pa mir st 1 00 km enkel väg mellan din 

nuvarande bo:;~ad och det nya arbete:. 

• Du som :;eker ska ~ppfylla '<åra r -<::linJer för L· :~y · ~n ng. 

Möjlighet till förtur bedöms och be-Jiljas av Varbergs Bostad. Närirgsllvsförrur 

år upplagd på så sätt att den som be-·;ilja5 förtur far tillgodoräkna sig söktid 

pa maximalt 730 dagar. l pr.:!ktiker irnebär de~ 

• Står du sedan tidigare inte 1 var bos:adskö. s~artar du med en regis:rerad 

söbd på 730 dagar· om kriterierna är uppfyllda. 

• Står du i ,_,år bostadskö när du far för:urer be··1iljad, od· rar s:att i kö 

mind n" än 730 dagar, registreras a:t du rar er söktid pa 730 dagar. 

,A,r du regi:;:rerad ' var bos:adskö och dir nuvarande söktid overstiger 730 
dagar. beviljas du ingen räringslivsförtur. 

. r ~r l l 

Laholmshem 
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FABO 

Har inget på Hemsidan med har varit i kontakt med dem och det har näringslivsförtur enligt 
följande: 

Bostadsbolaget tar in ansökningarna och slussar sedan dem vidare till kommunen där beslutet 
tas. 

Tonabyggen 

Förturer 
En liten del av våra lägenheter tilldelas genom sa kallad förtur Blir du beviljad förtur erbjuds du en lagenhet 

som du far ta ställning till. Om du far ett neJ på din ansökan. kan du inte överklaga beslutet 

Viktigt att kanna till är att fortur inte gäller akuta bostadsbehov som till exempel bostadslöshet vid 

skilsmässa/separation, trimgboddhet, störande omgivning/VantriVsel eller av ekonom1ska skäl Vi kan 1rrte 

heller garantera att du blir erbjuden lägenhet trots at1 du uppfyller kriterierna 

Giltiga förturer 

• Kommunala kontrakt. ar förturer som beslutas av Borlange kommun 1 samarbete med Tunabyggen 

• Nanngslivs-/jobbfortur, möJliggör flytt till Borlange pa grund av arbete Ansökan kan endast beviljas om det 

avser sadan t]anst som Borlänges nanngsliv eller annan arbetsgivare som ar verksam t kommunen behover 

rekrytera personal till l forsta hand prioriteras anstcillnrngar på företag som har stor inverkan och betydelse 

för Borlanges utveckling Det som gäller är 

- Du ska bo utanför p€ndhngsavstand, minst 1 O m1l, enkel resa 

- Du har fåt1 en stadigvarande 100% tillsvidareanstallning hos en arbetsg1vare i Borlange kommun 

Vill du ansoka om nar1ngsl1vs /Jobbförtur, anvander du var blankett. 

• 



Utgåva nr Reg nr Sida 

Näringslivsförtur 1 1 
Utfärdare Godkänd Signatur Gäller från datum 

Marknadschef 

Näringslivsförtur Fabos bostadskö 

Syfte: 
Ska vara en tydlig struktur med vilka regler som gäller för att få förtur, genom näringslivsförtur, till 
lägenhet hos Fabo. 

Ansvar: 
Kundtjänst 

Beskrivning: 
Att ge förtur betyder att man kringgår den ordinarie kön. l de fall de ska göras ska det vara väl 
underbyggt och kopplas ihop med de behov som finns på orten av arbetskraft med efterfrågad 
kompetens. 

Riktlinjer: 
De som söker näringslivsförtur ska uppfylla följande kriterier: 

• Ska bo minst 10 mil från Falkenberg. 
• Ska kunna visa upp ett arbetsgivareintyg. 
• Ska ha en skriftlig motivering från sin arbetsgivare om varför personen bör få 

näringslivsförtur, kopplat till näringslivet behov, unik kompetens. 

Maximalt 5 personer per år ska beviljas näringslivsförtur hos Fabo. 

Rutin: 
• De sökande skickar in kopia på arbetsgivareintyg och motivering till Fabos Kundtjänst. 

Motivering ska lämnas av den sökandes arbetsgivare. 
• Ansökniflgar ska hanteras löpande. 
• Marknadschef godkänner/ger avslag till näringslivsförtur. 
• Aterkoppling till sökande. 

Ev. avstämning med Näringslivskontoret ang. företagens kompetensbehov. 
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Ansökan om näringslivsförtur .&7A l J 
Innan du lämnar in denna blankett är det viktigt att du finns registrerad som kund pa tunabyggen.se 

Näringsl ivs-/jobbförtur, möjliggör nytt till Borlänge på grund av arbete. Ansökan kan endast beviljas om det avser er tjänst som 

Borlänges näringsliv eller annan arbetsg ivare som är verksam i kommunen behöver rekrytera personal till. 

l första hand prioriteras anställningar på företag som har stor inverkan på och betydelse för Borlänges utveckling. 

-Du ska bo utanför pendlingsavstånd, minst 10 mil, enkel resa . 

-Du har fått en stadigvarande 100% tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Borlänge kommun. 

Ifylles av sökande 

Förnamn Efternamn 

Personnummer Postadress 

Postnummer Ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

E-post Önskat inflyttningsdatum 

Önskad lägenhetsstorlek Nuvarande hyresvärd . Tel 

D 1 rok 0 2 rok D 3 rak D 4 rok D 5 rok 

Nuvarande bostadsförhållanden Antal personer i hushållet 

D Hyresrätt D Bostadsrätt D Villa Vuxna. ... ..... . Barn .. .... ... ... 

Anledning till ansökan Övrigt 

OBS! Anställningsavtal eller intyg ska bifogas ansökan. 
Ansökan handläggs ej om intyg eller anställningsavtal inte lämnats in till Marknadsavdelningen på Tunabyggen. 

Du får maximalt ett erbjudande. Om du inte accepterar erbjudandet försvinner förturen. Du kan inte åberopa förtur till särskilt objekt 

eller område. 

Antalet lägenheter som förmedlas till personer som söker näringslivsförtur kan över tid variera beroende på hur stor efterfragan det 
är från den ordinarie bostadskön . Vi garanterar därtör inte att du blir erbjuden lägenhet även om du uppfyller kriterierna . 

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas när jag söker bostad 

Datum 

Fyll i blanketten digitalt, 

skriv ut, skriv under och 

skicka den till: 

AB Stora Tunabyggen 
Box 308 

781 24 Borlänge 

j Sökandes namnteckning 

• 
0243 - 733 00 Utanforsgränd 2 

info@tunabyggen.se www.tun abyggen.se 
~ 
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Resultaträkning per 2020-10-31 
- Ängelholmshem 

Utfall Budget* Avv. Utfall Budget* Avv. Utfall * 
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 

Belopp t Tkr Okt Okt Okt Jan-Okt Jan-Okt Jan-Okt Jan-Okt 

Hyresintäkter 21589 21270 319 210 738 212 705 -1967 207 542 
Övriga förvaltningsintäkter 1269 139 1130 3 817 1391 2426 2 487 
Nettoomsättning 22 858 21409 1449 214 555 214 096 459 210 029 

Fastighetsskötsel -793 -1157 364 -8 282 -10 971 2689 -8 922 
Repa rationer -2184 -1668 -516 -14 334 -14 464 ~ -15 533 
Taxebundna avgifter (el, värme, vatten) -2 204 -3 011 807 -29 123 -31843 2 720 ') -27 600 
Försäkringar, avgälder och liknande -759 -614 -145 -5 834 -6144 .>11.1 -6 012 
Fastighetsskatt och avgift -552 -552 o -5 520 -5 518 -2 -5165 
Vidarefakturerade kostnader -1143 o -1143 -1881 o -1881 -461 
Fastighetskostnader -7 635 -7 002 -633 -64 974 -68 940 3966 -63 693 

Driftnetto före underhållskostnader 15 223 14407 816 149 581 145 156 4425 146 336 

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) -762 -666 -96 -8 022 -6 660 -1362 -6 232 

Planerat underhåll -651 -1608 957 -8 348 -13 369 5021 -10 860 

Underhållskostnader -1413 -2 274 861 -16 370 -20 029 3659 ) -17 092 

Driftnetto efter underhållskostnader 13 810 12133 1677 133 211 125127 8084 129 244 

Övriga externa kostnader -1004 -733 -271 -8 145 -7 333 -813 -7 445 

Personalkostnader -2 451 -2 204 -257 -22 993 -22 040 -953 -16 393 
Avskrivningar -4 657 -4 359 -298 -44 786 -43 591 .,.;J_l05 -43 689 

Gemensamma kostnader -8122 -7 296 -826 -75 925 -72 964 ,.. -2 961 : -67 528 

Rörelseresultat 5 688 4837 851 57 286 52163 5123 61716 

Finansiella poster -3 549 -3 725 176 -30 323 -29 250 -1073 -31 658 

Resultat efter finansiella poster 2139 1112 1027 26 963 22 913 4050 30048 
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Ängelholmshem -per oktober 2020 

Planerat underhåll, exkl HLU 

Budget jan- Utfall jan-
Planerat underhall 

18 

dec okt l f.> 

Planerat underhåll 2020 2020 
1'-

];: 

l nvestering 9,9 1,5 J() 
• lnvesl(•nng 

Kostnad 16,6 8,3 16,6 
Kostndd 

Summa 26,5 9,8 
8_:$ 

{1 

3ud(:,t· t !.:If\ dN Uttall p n-okt 

Investeringar 

Total Total Total Varav Budget 

Investeringar budget prognos utfall jan-okt 2020 2020 

Reinvestering 153,7 135,7 129,6 43,1 58,0 

Nyinvestering 784,8 750,3 552,3 177,9 268,6 

Summa 938,5 886,0 681,9 221,0 326,6 

Varav de största grojekten avser: 

Nya Saftstationen 782,1 748,5 546,8 174,9 247,5 

Odalmannen 58,4 70,1 65,6 21,3 23,8 

Svetsaren 50,0 38,7 36,3 2,8 2,7 
Möllebackens restaurang 19,9 14,1 16,3 7,8 6,6 



AB ÄNGELHOLMSHEM 
2020-10-31 

1,78% 4,89 år 
Räntebindn in g 

1,45 år 
Kapitalbindning Genomsnittsränta 

Värde Ränteswapar: -97 282 kkr Värdeförändring +1%: 95 148 kkr 

Profil- Räntebindning (m kr) Profil- Kapitalbindning (mkr) 

800 1000 

600 

l .l 400 

2.00 

o 

800 

l 600 

400 

l• 200 

o 

Summa Lån: 2 019 712 kkr Summa Ränteswapar: 1670 000 ldcr 

• Kommuninvest 

• SEB (check) 

AVSTÄMNJNG MOT FINANSPOLICY 

JA 

JA 

JA 

Godkända denvatinstrument är ränteswapar, 

räntetak, räntegoiii samt ränteltoniclor 

Den genomsnittliga räntebindningstiden i 

skutdponfOijen ska ligga i intervallet 2 årtiU 5 år. 
Högst 40% av skuldporföljen får räntejusteras 

under ett kalenderår 

JA 

JA 

Enskilda lån eUer räntederivat får inte ha en 
räntebindning som överstiger lO år 

Tillåten spridning av kapitalbindning Inom 0-1 år, 

o-~ Inom 0-2 år, 25-75% Olle.r 2 år, 25-75!ro 
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