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Inledning
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2

Föredragningslistan

3

Information från krisledningsnämnden – kommunstyrelsens ordförande

4

Interpellationer och frågor
Ev. interpellation och frågor

5

Beslutsärenden
Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3

2020/584

6

Plan och handlingsplan för krisberedskap

2020/553

7

Svar på motion från Per Skantz m.fl. (M) angående laddstolpar på
kommunens parkeringsområde

2017/869

8

Svar på motion från Lars Carlsson m.fl. (S) om behov av fler naturreservat
och våtmarker i Ängelholms kommun

2020/78

9

Svar på motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johanson (M) om
att utöka Hembygdsparken att omfatta Nybroskogen

2011/539
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10 Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner äldre än 1 år

2019/577

11 Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar

2020/373

12 Renovering av särskilda boenden i Ängelholms kommun

2019/328

13 Löneutrymme 2021

2020/229

14 Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik

2020/442

Valärenden
15 Val av ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 1 på vakant plats
(blågröna)

2020/534

16 Entledigande samt val av ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 1
efter Sven Bergman (C)

2021/66

17 Val av ersättare i Valnämnden på vakant plats (M)

2021/24

18 Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant plats (M)

2021/23

19 Val av ledamot i Nämnden för omsorg och stöd på vakant plats (M)

2021/33

20 Avsägelse från Helena Nettéus (EP) gällande uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

2020/543

21 Avsägelse från Linus Eriksson (L) gällande samtliga politiska uppdrag i
Ängelholms kommun

2021/73

Anmälningsärenden
22 Kommunrevisionens protokoll 210120

2021/13

23 Krisledningsnämndens protokoll 201118, 201126, 201203, 201216, 201228

2020/195

24 Krisledningsnämndens protokoll 210113, 210121

2020/195

25 Beslut från Länsstyrelsen om ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Helena Nettéus (EP)

2020/597

26 Svar på granskning av ekonomiskt bistånd

2020/490
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 19

Dnr. KS 2020/584

Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3
Ärendebeskrivning
Inom Munka Ljungby 3:11 återstår ett område för 40 nya villatomter enligt gällande
detaljplaner akt. DP1028 och DP1093. Infrastrukturen inom området byggs ut
under hösten 2020. De 40 nya villatomterna ingår i den tredje och sista etappen av
utbyggnaden av Jordgubbsfältet. Tomterna beräknas kunna säljas genom tomtkön
våren 2021. Innan försäljningen påbörjar behöver ett nytt tomtpris fastställas.
Föreslaget nytt pris är 595 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021.
• Tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2020.
• Kartskiss
• Exploateringskalkyl

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Liss Böcker (C),
Christina Hanstål (M), Lars Nyander (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP),
Eric Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson (SD).
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet, dvs. att tomtpriset ska vara 595 000 kronor
från Linda Persson (KD).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att
yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag bifallits.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Jordgubbsfältet till 695 000 kronor
inklusive anläggningsavgift för VA.

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

KSAU § 7

Dnr. KS 2020/584

Förslag till tomtpris Jordgubbsfältet - etapp 3
Ärendebeskrivning
Inom Munka Ljungby 3:11 återstår ett område för 40 nya villatomter enligt gällande
detaljplaner akt. DP1028 och DP1093. Infrastrukturen inom området byggs ut
under hösten 2020. De 40 nya villatomterna ingår i den tredje och sista etappen av
utbyggnaden av Jordgubbsfältet. Tomterna beräknas kunna säljas genom tomtkön
våren 2021. Innan försäljningen påbörjar behöver ett nytt tomtpris fastställas.
Föreslaget nytt pris är 595 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-17
Kartskiss
Exploateringskalkyl

Föredragande tjänsteperson
Tf. mark- och exploateringschef Sara Elmefjärd föredar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet med ändringen att tomtpriset ska
vara 695 000 kronor från: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och
Lars Nyander (S).
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet dvs. att tomtpriset ska vara
595 000 kronor från Linda Persson (KD).

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två framlagda yrkandena varvid ordföranden
finner att yrkandet från Liss Böcker (C) m.fl. om att tomtpriset ska vara 695 000
kronor bifallits.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Jordgubbsfältet till 695 000 kronor
inklusive anläggningsavgift för VA.

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Tf Mark- och exploateringschef
Sara Elmefjärd
0431-46 89 87
Sara.elmefjard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/584
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-12-17

Tomtpris för villatomter på Jordgubbsfältet, Munka
Ljungby- etapp 3
Ärendebeskrivning
Inom Munka Ljungby 3:11 återstår ett område för 40 nya villatomter enligt gällande detaljplaner akt. DP1028 och DP1093. Infrastrukturen inom området byggs ut
under hösten 2020. De 40 nya villatomterna ingår i den tredje och sista etappen av
utbyggnaden av Jordgubbsfältet. Tomterna beräknas kunna säljas genom tomtkön
våren 2021. Innan försäljningen påbörjar behöver ett nytt tomtpris fastställas.
Föreslaget nytt pris är 595 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-17
Kartskiss
Exploateringskalkyl

Utredning
Det senast beslutade tomtpriset för en villatomt på Jordgubbsfältet är 395 000 kr
inklusive anläggningsavgiften för VA, varav markpriset är 300 000 kr
(KS 2010/413). Detta pris är inte längre marknadsmässigt då det understiger nuvarande taxeringsvärde för tomterna, och bör därför höjas inför försäljning av den
nya etappen.
När kommunen är markägare har kommunen inte rätt att sälja mark för bostäder
till underpris. Försäljningen ska ske med hänsyn tagen till EU:s statstödsegler och
kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare. Det innebär att försäljning i princip måste ske till marknadspris.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Skatteverkets riktvärden för taxering i aktuellt värdeområde (1292057) Munka
Ljungby, anger 350 000 kronor för en normaltomt om 800 kvm för friliggande
småhus under fastighetstaxeringsåren 2018-2020. Motsvarande siffra för fastighetstaxeringsåren 2021-2023 är 450 000 kronor.
Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet två år innan aktuellt taxeringsdatum, vilket innebär att marknadsvärdet för tomterna för två år sedan bör ha
uppgått till ca 465 000 kronor exklusive anläggningsavgift för VA, och 2020 ca
600 000 kronor exklusive anläggningsavgift för VA.
2020 såldes två privatägda villatomter inom området, Grensaxen 3 och Grensaxen
4. Tomterna såldes för 700 000 kronor vardera.
De senaste tre åren har intresset för villatomterna i Ängelholms förorter, Strövelstorp, Munka Ljungby och Hjärnarp ökat vilket resulterat i att samtliga villatomter i
dessa orter nu är sålda.
Utifrån ovan bedömer mark- och exploateringsenheten att ett marknadsmässigt
pris för de nya villatomterna i Munka Ljungby bör fastställas till 595 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA (500 000 kronor exklusive anläggningsavgift för
VA).
Se exploateringskalkyl för uppskattade kostnader och intäkter för det aktuella exploateringsområdet. Projektet beräknas gå med vinst.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Jordgubbsfältet till 595 000 kronor
inklusive anläggningsavgift för VA.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Eva Sturesson
Tf Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
• Mark- och exploateringsenheten.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Sara Elmefjärd
Tf Mark- och exploateringschef
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Kartskiss, översikt
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Dnr 2020/584

Kalkyl Jordgubbsfältet etapp 3

2020-12-16

Kostnader
Markinköp
Detaljplan + förrättning
Anläggning allmän plats
Eget arbete
Fastighetsskatt + räntekostnader
totalt

Etapp 1
6 840 000
1 890 000
23 250 000
380 000
8 782 000
41 142 000

Etapp 2
2 160 000
315 000
7 440 000
120 000
3 072 000
13 107 000

Etapp 3
0
200 000
8 000 000
250 000
600 000
9 050 000

Totalt
9 000 000
2 405 000
38 690 000
750 000
12 454 000
63 299 000

Antal tomter
50 + 4 flerbostad
13 + 6 flerbostad
40 + 2 flerbostad
103 + 12 flerbostad

Intäkt småhus
50 * 395000
13 * 395000
40 * 595000
48 685 000

Intäkt flerbostad
8 180 000
16 823 000
2 995 000
27 998 000

Totalt
0
0
26 795 000
76 683 000

Etapp 1
27 930 000
41 142 000
-13 212 000

Etapp 2
21 958 000
13 107 000
8 851 000

Etapp 3
26 795 000
9 050 000
17 745 000

Totalt
76 683 000
63 299 000
13 384 000

Intäkter
Etapp 1(befintlig)
Etapp 2 (befintlig)
Etapp 3 (ny)
totalt

Resultat
intäkt
utgift
totalt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

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 201809779). 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).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

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

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

KSAU § 10

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 201809779). Handlingsplanen 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

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

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-01-20

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa Plan för krisberedskap inklusive bilaga om användning av ersättning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa Handlingsplan för krisberedskap

Beslutet ska expedieras till
• Krisberedskapssamordnare
• Säkerhetschef

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

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 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
•
•
•
•

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 styrdokument. 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-

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

1

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

band med det har dokumentets struktur ändrats något och nya lärdomar från den
pågående pandemin har tagits tillvara, exempelvis har de olika rollerna i krisledningsorganisationen tydliggjorts. Stabschef har haft möjlighet att påverka ändringarna i handlingsplanen.
Förslag sökord för Handlingsplan: Krisberedskap, beredskap, krishantering, krisledning, krisledningsstab, stab, extraordinär händelse, krisledningsgrupp, krisledningsnämnd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 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

Beslutet expedieras till:
• Krisberedskapssamordnare
• Säkerhetschef

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Lena Östblom
HR-chef

2

[Publiceringsdatum]

Plan för krisberedskap
för Ängelholms kommun 2021-2031

Dokumentnamn
Plan för krisberedskap

Dokumenttyp
Plan

Fastställd/upprättad
2021

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig
Krisberedskapssamordnare

Diarienummer
KS 2020/553
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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 2021–2031.
Innehållet syftar även till att uppfylla krav enligt Lag om kommuner och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Syftet
är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
Styrdokumentet syftar till att omhänderta de åtgärdsbehov som framkommer
genom arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och översätta dessa till de åtgärder
som ska genomföras 2021-2031 (se figur på sidan 7). Styrdokumentet utgör därmed
en paraplyfunktion för de dokument som beskriver krisberedskapsarbetet i
kommunen.
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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 krissituationer i
fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande
förmåga till civilt försvar.
Med extraordinär händelse avses i lagen 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. En extraordinär händelse kännetecknas av
ett antal olika kriterier. Dessa kan vara:








2.2

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.
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.
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3 Övergripande styrning av arbetet med
krisberedskap
Handlingsplan för
krisberedskap

Risk- och
sårbarhetsanalys

Plan för
krisberedskap

Arbete i verksamheterna

Aktivitetsplan för
krisberedskap
Planerad
användning av
ersättning

Figur 1: Struktur för krisberedskap.

3.1

Plan för krisberedskap

Planen för beredskap beskriver på en övergripande nivå kommunens prioriteringar
gällande krisberedskap. 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.
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
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händelse. Handlingsplan för krisberedskap fastställs av Kommunstyrelsen och
kommuniceras till samtliga chefer inom organisationen.
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:






4.2

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.
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.
Steg 1
Kartläggning
av
verksamheten

Steg 2
Kritiska
beroenden
och resurser

Steg 3
Händelser
och
riskanalys
Steg 6
Vidare arbete

Steg 5
Åtgärder och
prioritering

Steg 4
Sårbarhet och
förmåga

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:
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•
•
•
•
•
•
•
4.2.3

Huvuduppdrag Hälsa.
Huvuduppdrag Lärande och familj.
Huvuduppdrag Samhälle.
Servicestöd.
Öresundskraft.
Nordvästra Skånes renhållning.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
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 planeringsoch 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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5.2.2

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.
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 räddningstjänstförbundet 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Organisera för resiliens.
Identifiera, förstå och använd dagens och framtidens riskscenarion.
Tilldela en budget för katastrofriskreducering.
Bedriv resilient stadsutveckling.
Skydda naturliga buffertsystem.
Stärk arbetet med resiliens i hela organisationen.
Förstå och stärk medvetenhet och förmåga hos befolkningen.
Underhåll och investera i kritisk infrastruktur.
Säkra effektiv krishantering.
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

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.
7.5

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.
7.6

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.

15 (17)

8 Bilagor
Bilaga 1: Användning av ersättning 2019-2022. Var är bilaga?
Bilaga 2:Dokumentet innehåller en uppskattad kalkyl för användning av ersättning
för krisberedskapsarbete. Var är bilaga?
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1 Inledning
1.1

Syfte

Handlingsplanen för krisberedskap beskriver Ängelholms kommuns planering för
hantering av en samhällsstörning eller en extraordinär händelse. Dokument
beskriver hur planen för krisberedskap ska tillämpas när Ängelholms kommun
övergår från normal verksamhet till en organisation anpassad för att kunna hantera
en samhällsstörning eller en extraordinär händelse.
Handlingsplanen kommer primärt att användas av kommunens
krisledningsorganisation. Handlingsplanen är också avsedd att kunna användas då
kommunens samverkande resurser behöver utnyttjas, utan att krisledningsnämnden
trätt i funktion.
Kommunens verksamheter ska följa denna handlingsplans intentioner.
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2 Lag
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 krissituationer i
fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande
förmåga till civilt försvar.
Med extraordinär händelse avses i lagen 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. En extraordinär händelse kännetecknas av
ett antal olika kriterier. 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.
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3 Organisation av kommunens krisledning
Ängelholms kommuns krisledningsorganisation ska byggas för att på ett
ändamålsenligt sätt hantera den händelse som uppstått. Det innebär att den kan se
olika ut beroende på händelsens art och omfattning. Kommunens verksamheter
ska bedrivas som vanligt i så stor utsträckning som är möjlig.

Krisledningsnämnd
Ledning
Servicestöd

Kommundirektör
(beslutsfattare)

Krisledningsgrupp

Lärande och
familj
Samhälle
Hälsa

Stabschef

3.1

Krislednings
stab

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser enligt
bestämmelserna i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Detta, samt
Krisledningsnämndens sammansättning och arbete, regleras i nämndens reglemente
som återfinns i Kommunal författningssamling.
3.2

Kommundirektören

Kommundirektören leder kommunens arbete och är ytterst ansvarig för
kommunens hantering av samhällsstörningar, då krisledningsnämnden inte är
aktiverad. Kommundirektören ska:



Besluta om den centrala krisledningen ska träda i kraft.
Ange inriktning, mål och beslut i stort för stabens insatser.
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3.3

Kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens
ordförande.
Säkerställa att hanteringen av händelser utvärderas.
Krisledningsgrupp

Kommundirektören har en krisledningsgrupp. Gruppens sammansättning kan
variera för att passa den aktuella händelsen, men består i sin grund av
tjänstepersoner från ledning, huvuduppdrag och servicestöd.
Krisledningsgruppen ska ha en överblick över uppkommen situation samt försäkra
sig om att ordinarie verksamheter fungerar utan störning eller risker.
3.4

Stabschef

Stabschef leder krisledningsstabens arbete på uppdrag av kommundirektören.
Stabschef har mandat att fatta beslut inom den av kommundirektören beslutade
inriktningen för stabens insats. Stabschef ska:


3.5

Leda och samordna stabens arbete.
Kontinuerligt informera kommundirektören.
Krisledningsstaben

Krisledningsstaben består av tjänstepersoner och dess arbete leds av stabschef.
Dess huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
















Skapa och vidmakthålla aktuell lägesbild.
Samverka, konsultera och samordna externa resurser.
Ansvara för kriskommunikation.
Dokumentera beslut och händelser.
Bedöma utveckling och konsekvenser på kort och lång sikt.
Informera.
Sortera och bearbeta inkommande information och ärenden.
Skapa och vidmakthålla lägesbild.
Dokumentera beslut och händelser.
Arbeta med konsekvensfrågor.
Bedöma utvecklingen på sikt.
Sammanställa och förbereda beslutsunderlag och
föredragningar till kommundirektören samt vid behov till
krisledningsnämnden.
Omsätta beslut i order och instruktioner.
Följa upp verkställigheten av order och instruktioner.
Sammanställa rapporter till berörda myndigheter.
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Ansvara för kommunens information till anställda, medborgare
och media.

Krisledningsstaben organiseras alltid med personal för administration,
kommunikation och analys. Staben fylls därefter på med personal från
verksamheterna med hänsyn tagen för den händelse som ska hanteras. Staben kan
även ta hjälp av externa aktörer. Krisledningsstabens funktioner beskrivs ingående i
dokumentet Stabsinstruktion.
3.5.1

Uppstart av krisledningsstab

Vid en händelse kontaktas stabschef som i sin tur kontaktar kommundirektören
och relevanta funktioner i staben, beroende på händelse och läge. Kontakt med
stabschef sker i första hand via Tjänsteman i Beredskap (TiB) från
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). Mer information om larmning finns i
Larmplan krisledning.

Kommundirektör
TiB, RSNV

Stabschef
Stabsfunktioner

3.5.2

Övriga verksamheter kopplade till staben

Kommunikation och information vid en samhällsstörning behandlas i Riktlinjer
för kriskommunikation.
Hur krisstöd ska förberedas och genomföras behandlas i Riktlinjer för
POSOM.
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4 Arbete i krisledningsorganisationen
4.1

Sekretess och dataskydd

Sekretess och dataskydd ska beaktas på samma sätt vid en samhällsstörning och en
extraordinär händelse som vid normal verksamhet.
4.2

Utbildning och övning

Ängelholms kommun ska säkerställa att den personal som ingår i
krisledningsorganisationen är väl utbildade och övade för sina uppgifter vid
krisledning.
4.3

Stöddokument

Kommundirektören ansvarar för att följande stöddokument upprättas och hålls
uppdaterade:




4.4

Stabsinstruktion.
Riktlinjer för kriskommunikation.
Riktlinjer för POSOM.
Larmplan Krisledning.
Ledningsplats

Kommunens ordinarie ledningsplats är rum 429 i Ängelholms Stadshus för
krisledningsnämnden och konferensrum grå i Ängelholms Stadshus för
krisledningsgruppen och krisledningsstaben.
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5 Uppföljning och utvärdering
Krisberedskapssamordnaren ansvarar för revidering av handlingsplan för
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Revidering ska ske första året i
varje ny mandatperiod.
Handlingsplan för krisberedskap 2021-2024 ska konkretiseras genom en
aktivitetsplan, som ligger till grund för uppföljning.
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6 Definitioner
6.1

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.
6.2

POSOM

En krisstödsgrupp (POSOM) verkar inom kommunen och är avsedd att leda och
samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet eller omsorgen av
drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse.
6.3

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.
6.4

Tjänsteman i beredskap

Tjänsteman i beredskap (TiB) är en person i beredskap som kan ta emot larm om
allvarliga händelser. Personen ska vara ständigt anträffbar för att ta emot larm och
larma vidare. Uppgifterna kan även innebära att ta beslut och samordna det
inledande arbetet innan övriga delar av organisationen kommit igång. Tjänsteman i
beredskap ska enligt regeringsbeslut finnas på ett antal svenska myndigheter.
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2019-08-15

Krisberedskapssamordnare
Maria Stengard
0431-870 00
maria.stengard@engelholm.se

Bilaga II

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.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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2018 fick Ängelholms kommun ersättning för kostnader för krisförberedande
uppgifter enligt nedan:
Ersättning
Grundbelopp
Verksamhetsersättning
Samverkansersättning
Drift och underhåll av ljudsändare för
utomhusvarning
Summa efter KPI-omräkning

280 000
532 963
87 782
23 100
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
Övning och utbildning av
krisledningsorganisationen
System och teknik för ledning,
samverkan mm
Aktivt deltagande i
Krisberedskapsveckan och andra
kunskapshöjande insatser för
kommunmedborgare
Drift och underhåll av ljudsändare för
utomhusvarning
Konsultativa tjänster
Summa

600 000
100 000
90 000
20 000

23 100
100 000
943 100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 21

Dnr. KS 2017/869

Svar på motion från Per Skantz mfl. (M) angående
laddstolpar på kommunens parkeringsområde
Ärendebeskrivning
Per Skantz m.fl. (M) har inkommit med en motion där det föreslås att kommunen
tar fram en plan för hur kommunens parkeringsplatser ska förses med laddstolpar
för elbilar. Motionen lyfter fram vikten av att få ner utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn och att utbyggnad av laddinfrastruktur är ett viktigt steg i
omställningen till förnybara drivmedel.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.
• Motion från motion från Per Skantz m.fl. (M) angående laddstolpar på
kommunens parkeringsområde, 2017-12-19, KS 2017/869.
• Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag, KS
2016/893.
• Kommunfullmäktiges beslut att godkänna ”Plan för slutrapport om
infrastruktur för framtidens transportslag”, 2019-09-30, KS 2016/893, § 168.
• Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun, KS 2015/864

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Christina Hanstål (M), Liss Böcker (C),
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och
Eric Sahlvall (L).
Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om att få lov att bifoga en protokollsanteckning
vilket medges.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna samtycker med att en plan tas fram för att etablera
laddstolpar på kommunens parkeringsplatser, men vill betona vikten av att
kostnadsneutralitet råder för kommunen så långt det är möjligt. Kommunens roll i
detta bör enligt vår uppfattning vara att underlätta etablering av laddstolpar, men
inte att belasta skattekollektivet. Motionärerna är själva inne på att elbilsinnehavare
själva skall betala för sin laddning. Om externa leverantörer anlitas, vilket vi
förmodar och hoppas kommer bli fallet, så borde inte bara laddningen utan även
etableringen av laddstolparna kunna täckas av andra än kommunens skattebetalare.

Beslutet ska expedieras till
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö, Anders.Lundin@engelholm.se
Robin Pehrsson, enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet,
Robin.Pehrsson@engelholm.se
Annika Enberg, chef intraprenad, Annika.Enberg@engelholm.se
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

KSAU § 226

Dnr. KS 2017/869

Svar på motion (M) angående laddstolpar på
kommunens parkeringsområde
Ärendebeskrivning
Per Skantz m.fl. (M) har inkommit med en motion där det föreslås att kommunen
tar fram en plan för hur kommunens parkeringsplatser ska förses med laddstolpar
för elbilar. Motionen lyfter fram vikten av att få ner utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn och att utbyggnad av laddinfrastruktur är ett viktigt steg i
omställningen till förnybara drivmedel.

Beslutsunderlag
• Motion från motion från Per Skantz m.fl. (M) angående laddstolpar på
kommunens parkeringsområde, 2017-12-19, KS 2017/869.
• Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag, KS
2016/893.
• Kommunfullmäktiges beslut att godkänna ”Plan för slutrapport om
infrastruktur för framtidens transportslag”, 2019-09-30, KS 2016/893, § 168.
• Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun, KS 2015/864

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut samt anhåller om lov att
bifoga en protokollsanteckning vilket medges.
Bifall till förslaget till beslut från Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och
Robin Holmberg (M).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna samtycker med att en plan tas fram för att etablera
laddstolpar på kommunens parkeringsplatser, men vill betona vikten av att
kostnadsneutralitet råder för kommunen så långt det är möjligt. Kommunens roll i
detta bör enligt vår uppfattning vara att underlätta etablering av laddstolpar, men
inte att belasta skattekollektivet. Motionärerna är själva inne på att elbilsinnehavare
själva skall betala för sin laddning. Om externa leverantörer anlitas, vilket vi
förmodar och hoppas kommer bli fallet, så borde inte bara laddningen utan även
etableringen av laddstolparna kunna täckas av andra än kommunens skattebetalare.

Beslutet ska expedieras till
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö, Anders.Lundin@engelholm.se
Robin Pehrsson, enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet,
Robin.Pehrsson@engelholm.se
Annika Enberg, chef intraprenad, Annika.Enberg@engelholm.se
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(3)

Enhetschef för natur och ekologiskt hållbarhet
Robin Pehrsson
0431-46 89 93
robin.pehrsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2017/869
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-23

Svar på motion från Per Skantz m.fl. (M) angående
laddstolpar på kommunens parkeringsområde
Ärendebeskrivning
Per Skantz m.fl. (M) har inkommit med en motion där det föreslås att kommunen
tar fram en plan för hur kommunens parkeringsplatser ska förses med laddstolpar
för elbilar. Motionen lyfter fram vikten av att få ner utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn och att utbyggnad av laddinfrastruktur är ett viktigt steg i omställningen till förnybara drivmedel.

Beslutsunderlag
• Motion från motion från Per Skantz m.fl. (M) angående laddstolpar på kommunens parkeringsområde, 2017-12-19, KS 2017/869.
• Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag, KS
2016/893.
• Kommunfullmäktiges beslut att godkänna ”Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag”, 2019-09-30, KS 2016/893, § 168.
• Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun, KS 2015/864

Utredning
Frågan om laddinfrastruktur har utretts tidigare i samband med en liknande motion
från Arne Jönsson m.fl. (S) angående infrastruktur för laddstolpar till elbilar (KS
2019/507). Delar av utredningen används här igen.
Antalet eldrivna fordon i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Under 2019 fördubblades antalet elbilar. Mycket tyder på att denna ökning kommer att fortsätta. I
syfte att möta denna utveckling finns det ett behov av att lägga upp en strategi för
utbyggnad av både publik och privat laddinfrastruktur i kommunen. En väl ut-
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
(3)

byggd laddinfrastruktur skulle minska kommunens totala miljöpåverkan och stärka
bilden av Ängelholms kommun som en attraktiv kommun att leva och vistas i.
I ”Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag” har huvuduppdrag Samhälle tagit fram förslag till utredningsprojekt utifrån rekommendationer från beredningen för samhällsutveckling. Ett av förslagen är att ta fram ”Riktlinjer för laddinfrastruktur på kommunens parkeringsplatser” (s. 5 i ”Plan för slutrapport…”) där syftet är att verka för en övergång till laddningsbara fordon för såväl kommunens verksamheter som för kommunens invånare och besökare. I kommunens verksamheter bör även Ängelholmshem och Ängelholmslokaler inkluderas. Riktlinjerna ska bland annat ta ställning till om kommunen ska tillåta laddinfrastruktur på allmän platsmark, driftsfrågor, utseende men också vilka parkeringsplatser som infrastrukturen bör anläggas på. Kommunfullmäktige beslutade 2019-0930 att godkänna ”Plan för slutrapport…” och i planen uppskattas kostnaden för
framtagandet av riktlinjer för laddinfrastruktur till 300 tkr.
Sedan ”Plan för slutrapport…” togs fram har ”Riktlinjer för styrdokument 20202024 i Ängelholms kommun” antagits och en klustring av styrdokument fastställts.
I riktlinjerna framgår det att ”Handlingsplan för laddinfrastruktur” ska ingå i
”Handlingsplan för ekologisk hållbarhet”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Lilian Eriksson
Kommundirektör
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Rune Liljenberg
T.f. miljö- och byggchef
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Beslutet expedieras till:
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö, Anders.Lundin@engelholm.se
Robin Pehrsson, enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet, Robin.Pehrsson@engelholm.se
Annika Enberg, chef intraprenad, Annika.Enberg@engelholm.se
Motionären
Kommunstyrelsen för vidare handläggning
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Trafikingenjör
Björn Adlerberth
0431-468990
Bjorn.Adlerberth@engelholm.se

PLAN
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Diarienummer

2018-04-11

SBN 2019/125

Samhällsbyggnadsnämnden

Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag
Beredning: Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckliing
Rapport: Infrastruktur för framtidens transportslag
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för
samhällsutveckling, i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens
transportslag.
Pendling och resande ökar vilket ställer högre krav på kapaciteten i infrastrukturen. Ökat
transportbehov och många störningar i tågtrafiken gör att trängseln i vägnätet i de större
städerna och belastningen på järnvägsnätet fortsätter öka. Hur ska infrastrukturen utvecklas?
Hur kan kommunen ge förutsättningar för att öka cyklandet och göra det möjligt för
allmänheten att klara sin vardag utan bil? En väl fungerande kollektivtrafik gynnar brukarnas
möjlighet att vara en del av samhället. Klimatförändringar kräver ny teknik, förändrade
beteenden och nya livsstilar. Även på kommunal nivå behöver verkas för att människor och
gods kan resa/transporteras på ett klimatneutralt och miljövänligt sätt.
Dagens infrastruktur byggdes för gårdagens transportsystem och behöver utvecklas för att
kunna användas av morgondagens transporter. Transportsystemet behöver bli mer yteffektivt
och hållbart, för att kunna möta befolkningsökningen, urbaniseringen samt de krav som
miljön och klimatet ställer.
Uppdraget
Beredning samhällsutveckling fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur
för framtidens transportslag.
Syfte
Uppdragets syfte är att
 Ge en riktning för framtida samhällsutvecklingen
 Skapa förutsättning för att förändra beteenden
 Främja hälsa, miljö och livskvalitet
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Diarienummer

2018-04-11

SBN 2019/125

Kommunen ska vara väl förberedd för den tekniska utvecklingen, samt skapa
förutsättningar för ett förändrat beteende som främjar hälsa, miljö och livskvalitet

Resultat
Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 mars 2018. Efter att ha inhämtat fullmäktiges synpunkter under
slutdebatten har beredningen färdigställt rapporten. Vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2018 förklarades uppdraget till beredning för samhällsutveckling slutfört.
Strategi sammanfattning
Förslagen i beredningsrapporten bygger på information och tankar från föreläsande experter,
omvärldsbevakning, resonemang och förslag i medborgardialoger, omvärldsgranskning,
rapporter och undersökningar samt på beredningens egna slutsatser genom vägledningsdebatt
och förankringar i de olika partierna.
Analys
Beredningen har beskrivit utmaningar med infrastruktur för framtiden tranporter och
argumenterat för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig inom huvudområdena
Infrastruktur, Cykling, Kollektivtrafik, Beteendeförändring och Godstransport.
Infrastruktur
Det är redan ont om plats i städerna och på vägarna. Med den planerade förtätningen av
stadskärnor kommer platsbristen att öka. Bilen tar upp mycket mer yta i stadsrummet än gång,
cykel och kollektivtrafik sett till antal passagerare. Dessutom står den stilla långa stunder på
värdefull mark som hade kunnat användas mer effektivt. Med bilpooler kan ängelholmarna
fortfarande få tillgång till bil utan att behöva äga. Här är det viktigt att ha tillräckligt många
parkeringsplatser för bilpoolsbilar.
Beredningens uppfattning är att laddinfrastruktur för elbilar är ett område där Ängelholms
kommun ligger efter sett till marknaden och utvecklingen på stort. Forskning visar att den
viktigaste laddningspunkten i dagsläget är laddning i hemmet och på arbetsplatsen. Som
arbetsgivare har Ängelholms kommun där en viktig roll att spela. Utöver laddinfrastruktur vid
hem och arbete, har kommunen ett ansvar för att hitresande med elfordon ska kunna ladda
sina bilar.
Cykling
Beredningens uppfattning är att cykling och gång ska vara det prioriterade färdmedelsslaget i
Ängelholms kommun. Särskilt i centralorten finns förutsättningar för en god omställning där
avstånd till skola, matbutiker och övrig samhällsservice är cykelbart. Genom att de som bor i
centralorten i större utsträckningen cyklar lämnas även utrymme på vägarna till de i de mindre
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tätorterna som inte har samma möjlighet att välja cykling. På stråk med mycket cykling anser
beredningen att gångtrafikanter och cyklister behöver vara åtskilda för att skapa en säkrare
miljö för båda trafikslagen.
Ängelholm har goda kollektivtrafiksmöjligheter till tre av ängelholmarnas största
pendlingsorter; Helsingborg, Båstad och Malmö. Med en kombination av cykling och
kollektivtrafik kan pendlingen till orterna konkurrera med bilen särskilt eftersom trafikflöden
på E6 med ökade godstransporter är problematisk. Beredningens uppfattning är att mer tid
behöver avsättas till strategisk planeringen för att överflytta fler ängelholmare från bil till cykel.
Även att framhålla cykelns del i en resekedja.
Kollektivtrafik
Genom stadsplanering med närhet till goda förbindelser kan fler bo nära kollektivtrafiken.
Med förtätning kommer bilen inte ges samma utrymme vare sig på gator eller parkeringar. I
storstäder som Stockholm åker fler kollektivt för att det är det enklaste och billigaste sättet att
ta sig fram på. På sikt kommer kollektivtrafiken behöva få samma roll här, och bli det enkla
valet även i Ängelholm, om miljömålen ska kunna nås. Därför behöver man sträva efter att
nybyggnationer ska ske i stationsnära lägen och vid kollektivtrafikstråk.
För de ängelholmare som idag bor längre ifrån kollektivtrafiken vill beredningen att
anropsstyrd kollektivtrafik ska vidareutvecklas så att det kan fungera som kompletteringstrafik.
Kommunen bör därför verka för detta i regionen.
För att invånare ska välja att använda sig av bytespunkter måste de kännas säkra att använda,
väl upplysta och gratis - till skillnad från parkering i mer centrala lägen. På bytespunkterna bör
det finnas laddinfrastruktur och möjlighet att hyra poolbil och poolcykel. Dessutom måste
kollektivtrafiken som är kopplad till platserna vara pålitlig, med många avgångar speciellt
under pendlartider och gå gent för att restiden inte ska bli för lång. På sikt bör
kollektivtrafiken vara gratis.
Beteendeförändring
Beredningen tycker att Ängelholms kommun bör förstärka sitt arbete inom Mobility
Manangement och se över möjligheterna att använda fler mjuka åtgärder kopplade till hållbart
resande. Där utöver skapa Mobility Management upplägg för byggherrar vid nyetableringar
och låta företagare ta större ansvar för sina anställdas pendlingsresor.
Intermodala resor, det vill säga en transport av godsenhet eller passagerare genom utnyttjande
av flera transportsätt, är en utmanare till bilen. Kollektivtrafiken har själv svårt att matcha
tidsvinsterna som bilen genom sin flexibilitet kan erbjuda. Cykeln har inte samma räckvidd
som bilen. Men för att nå miljömålen måste fler välja att inte köra bil. Beredningen tycker
därför att Ängelholms kommun ska verka för att fler ängelholmare anammar ett intermodalt
resesätt.
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Godstransporter
Beredningen har tittat närmare på varudistributionen som kommunen har upphandlad.
Beredningens uppfattning är att tjänsten funkar bra. Den medför monetära besparingar men
även högre effektivitet inom verksamheten. Beredningen anser att konceptet kan
vidareutvecklas och innefatta fler av kommunens leverantörer. På sikt bör samtliga bilar som
kör varor för kommunen vara fossilbränslefria.
Avstämning mot kommunens mål och styrdokument
Översiktsplan 2035 Ängelholms kommun
Ängelholms kommun ska vara helt fossilbränslefria i alla transporter kommunen äger eller
brukar till 2021. Gatunätets utformning ska ge utrymme för andra trafikslag, bl a genom att
framkomligheten för gående och cyklister förbättras. Rena, snåla och tysta fordon bör främjas,
likaså etablering av laddning av elbilar och tankställen för förnybara energimedel. Kommunen
ser också gärna att andelen godstransporter på järnväg ökar i förhållande till transporter med
lastbil
Cykelplan 2015-2025 Ängelholms kommun
I cykelplanen framgår det att kommunen har som målsättning att cyklandet ska öka med 10
procent till 2025 jämför med 2015 och att säkerheten ska öka för cyklisterna. Ängelholms
kommun ska arbeta för att skapa ett kommunövergripande cykelnät och för att separera gångoch cykeltrafiken ifrån varandra. Kommunen ska även arbeta med mobility management för
att öka motivationen och kunskapen hos invånarna, så att de väljer cykel före bil.
Miljöplan 2014-2021
I miljöplanen framgår att inriktningen ska vara att utveckla ett hållbart transportsystem med
syfte att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunen ska vara helt
fossilbränslefria i alla transporter kommunen äger eller brukar. Kommunen ska verka för ökad
gång och cykling genom kampanjer.
Elbilsstrategi Skåne Nordväst
Kommunerna ska vara ett föredöme och vi ska arbeta för att ligga i framkant och stärka Skåne
Nordvästs roll i frågan kring laddinfrastruktur. Kommunen ska skapa riktlinjer för
laddstationer gällande utseende, drift och ansvar. Kommunen ska vid behov tillhandahålla
parkeringsytor för att i större perspektiv värna för att fler kan tanka el.
Kommunen ska verka för introduktionen av elbilar genom leasing eller bilpool och utvärdera
vad som passar bäst.
Värdeplan hållbar stadsdel stationsområdet
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För att skapa ett robust trafiksystem ska kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken ges
företräde. Det bidrar även till att skapa en mer tilltalande miljö och uppmuntrar till ett resande
med hållbara färdmedel. Säkra cykelparkeringar ska finnas. För att tillvarata hela-resanperspektivet är det viktigt att det finns pendlarparkeringar nära stationen. De kan med fördel
samutnyttjas med boendeparkering. Ambitionen är att det ska finnas tillgång till bilpool i
området.
Trafikplan 2011-2020
Gatunätets utformning ska ge utrymme för andra trafikslag, bland annat ska hastigheten
(tempot) anpassas till säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister
Beslut i KS och KF
KF beslutade att förklara uppdraget till beredning för samhällsutveckling slutfört, 20180423
Åtgärdsplan med översiktlig tidplan och ekonomi
Huvuduppdrag Samhälle har tagit del av beredningens slutrapport för infrastruktur för
framtidens transportslag. Inom respektive huvudområde (Infrastruktur, Cykel, Kollektivtrafik,
Beteendepåverkan, Godstransport) har beredningen tagit fram flera rekommendationer som är
av skiftande karaktär. Utifrån rekommendationerna har huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett
utredningsförslag för respektive huvudområde som redovisas i tabellen nedan. För att
utredningsförslagen ska ges möjlighet att behandlas i 2019 års budgetprocess så är
genomförandetiden satt till 2020 och 2021. I utredningarna kommer beredningens analyser
och slutsatser att beaktas.

Område
Infrastruktur

Förslag till utredningsprojekt
Riktlinjer för laddinfrastruktur på
kommunens parkeringsplatser
Syftet med att ta fram riktlinjer för
laddinfrastruktur är att verka för en övergång
till laddningsbara fordon för såväl kommunens
verksamheter som för kommunens invånare
och besökare. I riktlinjerna ska bland annat
ställning tas till om det om kommunen ska
tillåta laddinfrastruktur på allmän platsmark,
driftfrågor, utseende men också vilka
parkeringsplatser som infrastrukturen bör
anläggas på.

Tidplan
2020

Kostnad
300 000
kr

Cykel

Utredning gång- och cykelvägar
Cykelplanen 2015-2025 är ett fullgott dokument
över hur infrastrukturen ska utvecklas. Syftet med

2020

200 000
kr
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utredningen är att studera vilka gång- och
cykellänkar som fattas och som skulle göra störst
nytta. Vilka stråk ska prioriteras att byggas och var
sker det olyckor idag? Utredningen syftar även till
att identifiera målpunkter där det finns behov av
nya cykelparkeringar eller upprustning av befintliga
cykelparkeringar.
Utredning Kollektivtrafiken
Syftet med utredningen är att studera hur
kommunen kan göra kollektivtrafiken i Ängelholm
betydligt mer attraktiv. Noterbart är att vi under
förra året har haft en svag resandeutveckling för
busstrafiken, framför allt för stadsbussarna.
Utredningen görs tillsammans med Skånetrafiken.
Beteendeförändring Utredning mjuka värden
Syftet med utredningen är att studera hur
kommunen på bästa och effektivaste sätt kan
påverka människors attityder och beteenden så att
de väljer ett mer hållbart resande. Att helt enkelt
lägga upp en planering för det fortsatta arbetet med
mjuka värden.

Kollektivtrafik

2020

200 000
kr

2021

200 000
kr

2021

300 000
kr

Det handlar bland annat om att påverka resan innan
den har börjat genom att uppmuntra till medvetna
och aktiva val. Ett av huvudmålen är att minska
bilresandet på de korta sträckorna. Att arbeta med
de mjuka värdena kan göras genom kampanjer,
information i rätt kanaler, tävlingar, mässor,
utställningar, utbildning, ny teknik mm. Vilka sätt
passar i Ängelholms kommun och vilka ger bäst
utdelning?

Godstransporter

Att arbeta med påverkan och attityder bör ses som
en långsiktig investering som inte kan förväntas ge
betydande resultat på kort sikt. Viktigt också med
ett ihärdigt förhållningssätt där kommunen arbetar
med frågan över lång tid och på olika sätt.
Utredning varudistribution
Ängelholms kommun bör utreda möjligheterna att
utöka kommunens varudistribution genom att
innefatta fler av kommunens leverantörer eller att
ge lokala handlare möjlighet att samutnyttja
transporter. Genom samutnyttjande med
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näringsidkare i centrala Ängelholm kan
transporterna på gågatan reduceras, vilket kan bidra
till en mer attraktiv miljö för boende, besökande
och näringsidkare. Utredningen bör utföras inför att
nytt avtal för varudistributionscentral ska handlas
upp. Befintligt avtal som avser
varudistributionscentral gäller till och med 2022-0331.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-30
Kommunfullmäktige

KF § 168

Dnr KS 2016/893, SBN 2019/125

Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 12 december 2016, § 298, kommunfullmäktiges beredning för
samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och lämnat ett förslag på en plan för
slutrapporten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 11 september 2019.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019.
Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 11 juli 2019
Protokollsutdrag SBN den 21 maj 2019, § 71
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 april 2018
Plan för slutrapport om Infrastruktur för framtidens transportslag
Yrkanden
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut lämnas av Robin Holmberg (M) och Susanne
Sandström (V).
Jim Brithén (EP) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositioner och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall, dels avslag på kommunstyrelsens
förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-30
Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag.
_____
Reservationer
”EP yrkar i första hand återremiss för att se över de kostnader som redovisas i planen. Vi anser dessa
orealistiska - inte minst under de budgetår som planen säger.
I andra hand yrkar vi avslag p.g.a. orealistiska kostnader för dylikt under de budgetår som planen säger.”
Jim Brithén (EP)
_____
Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Verksamheten kultur och stad
Beredningskoordinator

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2017 -12- 1 9
Dnr...............................•

MODERATERNA

Motion angående laddstolpar på kommunens parkeringsområde
Att köra bil är centralt i Sverige som är ett vidsträckt och glesbefolkat land. Men vi måste
vara medvetna om att de drivmedel vi tankar med idag är skadliga för miljön.
Transportsystemet står för cirka en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Under senare år
har nya styrmedel, som skattebefrielse för biodrivmedel, differentierad fordonsskatt och
miljöbils- och supermiljöbilspremien visserligen bidragit till en tydlig minskning av
utsläppen från transportsektorn. Men vi måste göra mer för att förändra både bilarna och
vårt sätt att tänka, om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Här har vi i
kommunerna ett ansvar i att gå före och visa vägen. De fossila bränslen som vi tankar
våra bilar med måste bytas ut. I framtiden måste bilarna drivas av annat, som exempelvis
förnybar el, biogas eller andra förnybara drivmedel. För att underlätta för de nya
förnybara drivmedlen att ersätta befintliga fossila drivmedel och nå en kritisk massa
finns ett uttalat behov av en ny infrastruktur för laddning av elbilar. Vi måste göra det
möjligt att snabbt kunna ladda sin elbil på kommunens parkeringsplatser. Med hjälp av
kommunens elnätsleverantörer kan man ta fram en lösning. Det finns idag enkla
lösningar på hur elbilsinnehavaren på ett smidigt sätt betalar för sin laddning.

Nya moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av ovanstående:
att

Ängelholms kommun tar fram en plan för hur kommunens
parkeringsplatser ska förses med laddstolpar för elbilar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 22

Dnr. KS 2020/78, MTN 2020/31

Svar på motion från Lars Carlsson m.fl. (S) om behov
av fler naturreservat och våtmarker i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
Lars Carlsson (S) har den 27 januari 2020 inkommit med en motion om att
Ängelholms kommun ska ta fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en
våtmark om året med avsikt att långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens
invånare.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 12 oktober 2020.
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle inklusive utredning, 28 augusti 2020.
Kommunstyrelsens beslut att remittera motionen till Miljö- och tillståndsnämnden,
11 mars 2020.
• Motion från Arne Jönsson från Lars Carlsson (S) om behov av fler naturreservat
och våtmarker i Ängelholms kommun, 27 januari 2020.

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (besvarad) från Liss Böcker (C),
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Eric Sahlvall (L).
Lars Nyander (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar att motionen ska bifallas.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att yrkandet om
bifall till arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag (besvarad) röstar JA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet om att bifalla motionen röstar NEJ.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Omröstningen faller ut med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan:
JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L),
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M),
Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).
NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S), BrittMarie Hansson (S) och
Fanny Krumlinde Handreck (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S),
BrittMarie Hansson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S).

Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

KSAU § 224

Dnr. KS 2020/78, MTN 2020/31

Svar på motion från Lars Carlsson m.fl. (S) om behov
av fler naturreservat och våtmarker i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
Lars Carlsson (S) har den 27 januari 2020 inkommit med en motion om att
Ängelholms kommun ska ta fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en
våtmark om året med avsikt att långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens
invånare.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 12 oktober 2020.
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle inklusive utredning, 28 augusti 2020.
• Kommunstyrelsens beslut att remittera motionen till Miljö- och tillståndsnämnden,
11 mars 2020.
• Motion från Arne Jönsson från Lars Carlsson (S) om behov av fler naturreservat
och våtmarker i Ängelholms kommun, 27 januari 2020.

Yrkande
Lars Nyander (S): Bifall till motionen.
Robin Holmberg (M), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson
(SD): Bifall till förslaget till beslut, dvs. att anse motionen besvarad.

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

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röster enligt följande:
JA-röster: Robin Holmberg (M), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och
Patrik Ohlsson (SD)
NEJ-röst: Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/78
Ytterligare dnr: MTN 2020/31
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-16

Svar på motion om behov av fler naturreservat och
våtmarker i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Lars Carlsson (S) har den 27 januari 2020 inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska ta fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en våtmark
om året med avsikt att långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens invånare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 12 oktober 2020.
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle inklusive utredning, 28 augusti 2020.
Kommunstyrelsens beslut att remittera motionen till Miljö- och tillståndsnämnden,
11 mars 2020.
Motion från Arne Jönsson från Lars Carlsson (S) om behov av fler naturreservat
och våtmarker i Ängelholms kommun, 27 januari 2020.¨

Utredning
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och tillståndsnämnden för
yttrande. Av nämndens yttrande framgår att de föreslår fullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till den utredning som finns i sin helhet som bilaga till ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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Lilian Eriksson
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Motionären
Miljö- och tillståndsnämnden

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Eva Sturesson
Stadsjurist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-09-24

MTN § 52

Dnr MTN 2020/31, KS 2020/78

Svar på motion från Lars Carlsson (S) om behov av fler
naturreservat och våtmarker i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Lars Carlsson (S) har 2020-01-27 inkommit med en motion om att Ängelholms kommun
ska ta fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en våtmark om året med avsikt att
långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens invånare.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande inklusive utredning, 2020-08-28, KS 2020/78.
2. Kommunstyrelsens beslut att remittera motionen till Miljö- och tillståndsnämnden,
2020-03-11, KS 2020/78
3. Kommunfullmäktiges beslut att remittera motionen till Kommunstyrelsen, 2020-0127, KS 2020/78, KF § 20
4. Motion från Arne Jönsson från Lars Carlsson (S) om behov av fler naturreservat
och våtmarker i Ängelholms kommun, 2020-01-27, KS 2020/78.
Yrkanden
Staffan Broddesson (C) yrkar på att motionen skall anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens utredning.
Torgny Handreck (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet samt med en extra attsats, ”att skapa ett naturreservat eller våtmark om året”
Propositioner och omröstning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet för att motionen
skall anses besvarad.
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta
att

motionen skall anses besvarad med hänvisning till förvaltningens utredning.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-09-24

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö
Robin Pehrsson, tf. enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-17

Kommunekolog
Hanna Bengtsson
0431-870 00
hanna.bengtsson@engelholm.se
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Miljö- och tillståndsnämnden

Svar på motion från Lars Carlsson (S) om behov av fler
naturreservat och våtmarker i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Lars Carlsson (S) har 2020-01-27 inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska
ta fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en våtmark om året med avsikt att
långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens invånare.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande inklusive utredning, 2020-08-28, KS 2020/78.
2. Kommunstyrelsens beslut att remittera motionen till Miljö- och tillståndsnämnden, 202003-11, KS 2020/78
3. Kommunfullmäktiges beslut att remittera motionen till Kommunstyrelsen, 2020-01-27, KS
2020/78, KF § 20
4. Motion från Arne Jönsson från Lars Carlsson (S) om behov av fler naturreservat och
våtmarker i Ängelholms kommun, 2020-01-27, KS 2020/78.
Utredning
Utredningen finns i sin helhet i bilaga till detta tjänsteutlåtande. Parkingenjör och
klimatanpassningsingenjör på stadsmiljöenheten har deltagit i utredningen. Nedan följer en
sammanfattning av utredningen.
Inom Ängelholms kommun arbetas det aktivt med att skapa naturreservat. Det finns idag ett
kommunalt naturreservat och det pågår arbete med att inrätta ett till naturreservat i Ausås. Det
finns även en ambition om att delar av Kronoskogen ska göras till naturreservat.
I Ängelholms kommun är endast 0,8 % av landytan skyddad och om man räknar med
sötvatten som har någon form av skydd uppgår siffran till 1,6 %. Det är långt under rikssnittet
på 14,1 %. Det är av stor vikt för både flora och fauna att bevara och skapa naturområden och
våtmarker för att bevara naturvärden som på många ställen hotas av mänsklig påverkan.
Tillgång till naturområden är även viktig för folkhälsa och människors välbefinnande. I
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Ängelholms kommun finns det goda förutsättningar för att skapa naturreservat och att anlägga
våtmarker tack vare det varierade landskapet med stora naturområden som finns i kommunen.
Tjänsteorganisationen ser positivt på att kommunen har en uttalad politiskt ambition om att
skapa fler naturreservat och våtmarker, men i dagsläget saknas budget och personal. Det
behöver därför utredas hur många naturreservat och våtmarker som är rimligt att skapa och
inom vilken tidsperiod. Det behövs även en tydlig ansvarsfördelning för bland annat strategisk
planering och prioritering, budget och personalresurser. Politiska inriktningsbeslut måste
beakta de ökade kostnader i både drift- och investeringsbudgeten som uppstår, och en bred
samsyn bland berörda nämnder krävs.
Förslag till beslut
Miljö- och tillståndsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta
att

delvis bifalla motionen genom att lämna i uppdrag till Miljö- och tillståndsnämnden att, i
samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden, ta fram en plan för skapandet av fler
naturreservat och våtmarker i kommunen. Planen ska vara tidsatt och inkludera
ansvarsfördelning och en tillhörande budget.

_____
Pernilla Fahlstedt
Tf. chef huvuduppdrag Samhälle

Rune Liljenberg
Tf. miljö- och byggchef

Beslutet expedieras till:
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö, Anders.Lundin@engelholm.se
Robin Pehrsson, tf. enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet,
Robin.Pehrsson@engelholm.se
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Miljö- och tillståndsnämnden

Utredning avseende motion från Lars Carlsson (S) om behov av fler
naturreservat och våtmarker i Ängelholms kommun
Ängelholm är en kommun rik på natur av många olika typer såsom kust, skog och
jordbrukslandskap. Att bevara och skapa naturområden är av stor vikt för både flora och
fauna som på många ställen hotas av mänsklig påverkan. Tillgång till naturområden är även
viktig för folkhälsa och människors välbefinnande. Skapande av naturreservat och våtmarker
kan till viss del finansieras genom bidrag, vilket enheten för natur och ekologisk hållbarhet
jobbar med att söka.
Naturreservat
I kommunen finns idag fem stycken naturreservat, varav ett är kommunalt och resterande
statliga. Det förekommer även arbete med att skapa ett nytt naturreservat på privatägd mark i
Ausås i den så kallade Nöttaskogen. I området har en artinventering nyligen avslutats som ska
ligga till grund för det förslag till beslut om bildande av naturreservat som håller på att tas
fram. Under slutet av 2020 är målet att komma överens med markägare om föreskrifter och
eventuell markersättning, för att under 2021 gå vidare med att ta fram förslag på skötselplan.
Det finns också ambitioner och politisk majoritet för att göra delar av Kronoskogen till
naturreservat.
Naturreservat kan inrättas med huvudsakligt syfte att skydda hotade arter och naturtyper, såväl
som att ge en plats för människors friluftsliv. Naturreservat kan bildas av kommuner eller
länsstyrelser och är det vanligaste sättet att långsiktigt skydda natur på i Sverige.
Sveriges nationella miljömål inkluderar mål om skydd av landområden, sötvattensområden och
marina områden. Till år 2020 ska minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden
samt tio procent av Sveriges marina områden vara skyddade för att nå nationella och
internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande
av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Enligt
de senaste uppgifterna är 14,1 % av Sveriges totala land- och sötvattenyta skyddad natur.
I kommunen bör vi sträva efter att nå de nationella målen och när det gäller havsyta är redan
större delen av Ängelholms marina områden skyddade (i form av Natura-2000 område).
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Däremot är endast ca 0,8 procent av Ängelholms landyta skyddad och om man räknar med
sötvatten som har någon form av skydd uppgår siffran till 1,6 procent.
Andelen skyddad natur i vår kommun är låg jämfört med andra kommuner, samtidigt som en
stor del av naturen i kommunen har inventerats efter naturvärden. Ungefär 8,3 procent av
Ängelholms land- och sötvattenyta har inventerats och pekats ut som värdefull natur
(inklusive de redan skyddade områdena). Till stor del har detta gjorts i Ängelholms kommuns
naturvårdsprogram. Kommunen har goda möjligheter att inrätta fler naturreservat med tanke
på den stora tillgången på värdefull natur i kommunen, både på kommunalägd mark och på
privatägd mark.
Tjänsteorganisationen ser positivt på att kommunen har en uttalad politiskt ambition om att
skapa fler naturreservat. I dagsläget saknas budget och personal för att inrätta naturreservat så
frekvent som varje eller vartannat år. Det behöver därför utredas hur många naturreservat som
är rimligt att skapa och inom vilken tidsperiod. För att säkra ett systematiskt arbete med att
skapa nya naturreservat behövs en budgetprocess och en tydlig ansvarsfördelning för bland
annat strategisk planering och prioritering, budget och personalresurser för att skapa och sköta
naturreservaten. Politiska inriktningsbeslut måste beakta behovet för ökade kostnader i både
drift- och investeringsbudgeten, en bred samsyn bland berörda nämnder (Kommunstyrelsen,
Miljö- och tillståndsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden) krävs. Som exempel kostade
det ca 500 000 kr att skapa naturreservatet Magnarps strandmarker och driften av reservatet
kostar årligen runt 300 000 kr.
Våtmarker
Antalet våtmarker har minskat kraftigt i Skåne det senaste seklet och idag finns bara ungefär
en tiondel av de ursprungliga våtmarkerna kvar i Skåne. 19 procent av Sveriges rödlistade arter
förekommer i olika typer av våtmarker, varav elva procent är direkt knutna till våtmarker som
habitat. Våtmarker fyller många olika syften, dels är de gynnsam som habitattyp i landskapet
och viktigt för arterna som är beroende av fuktiga miljöer. Våtmarker har också stor betydelse
för att rena och magasinera vatten i landskapet samt nybildning av grundvatten, och deras
sammanlagda antal och yta påverkar därför vattenkvalitet på övergripande plan och
landskapets förmåga att hantera större mängder nederbörd eller motstå torka.
I Ängelholm finns en jämförelsevis stor andel inlandsvatten och en bred variation av
vattenmiljöer inklusive naturliga våtmarker. 1134 ha inlandsvatten inom Ängelholms kommun
kan jämföras med 65 ha i Båstad, 40 ha i Höganäs och 155 ha i Helsingborg. För Ängelholms
del innebär det ett stort ansvar att värna om dessa tillgångar och att utveckla dem. För att
bevara arter knutna till våtmarksmiljöer, förbättra vattenkvalitet, vattenreglering och andra
funktioner i landskapet behöver nya våtmarker anläggas eller befintliga restaureras. Arbete
med detta genomförs dels av privatpersoner, genom vattenorganisationer och länsstyrelser,
men också direkt av kommuner själva.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

UTREDNING
2020-08-24

3 (3)
Diarienummer
MTN
2020/31

I Ängelholms kommun finns uttalade mål om att ökar antalet våtmarker beslutade i miljöplan
2014-2020. Ett projekt för att restaurera ett mindre vattendrag (Örjabäcken) i syfte att gynna
lekmöjligheter för öring och återfå en meandring har avslutats 2017 i samarbete mellan
kommunen och Strövelstorps byalag.
Sedan 2018 pågår ett mer aktivt arbete för att anlägga våtmarker för vattenmagasinering i
klimatanpassningssyfte och förarbeten för våtmarker finansieras inom ramen av ett LONAprojekt. Ca 20 potentiella våtmarksplatser har inventerats sammanlagt (samarbete mellan
kommunekolog och klimatanpassningsingenjör), rutiner för att systematiskt prioritera
våtmarker utefter funktion har utvecklats och för sex våtmarker finns färdiga förprojekteringar
i samråd med berörda markägare. Kommunala beslut finns för att gå vidare till genomförande
för två lägen på kommunal mark. Under året planeras upphandling av lämplig entreprenör och
resurser för medfinansiering för anläggandet är avsatta i Samhällsbyggnadsnämndens budget.
Ovan projekt kommer att kompletteras och utvecklas genom att kommunen också fått
LOVA-bidrag för personalresurser i form av en åtgärdssamordnare som specifikt ska hålla i
arbetet med att skapa våtmarker för att förbättra vattenkvalitet fram till 2022. Detta är en bra
start för att fortsatt kunna arbeta med att anlägga våtmarker kontinuerligt.
Tjänsteorganisationen ser positivt på att kommunen har en uttalat politiskt ambition om att
anlägga fler våtmarker. Dock finns det i dag inte förutsättningarna för att anlägga en våtmark
varje eller vartannat år, bland annat eftersom förarbeten tar mycket lång tid. För tillfället pågår
också en översyn om ansvar och organisation av kommunens arbete med vattenkvalitetsfrågor
som har betydelse för målsättningar för anläggande av fler våtmarker. För att säkra ett
systematiskt arbete med att anlägga eller restaurera våtmarker behövs en budgetprocess och en
tydlig ansvarsfördelning för bland annat strategisk planering och prioritering av olika
våtmarkssyften, bra rutiner för att fånga upp markägarintressen, budget och personalresurser
för att skapa och sköta nyskapade våtmarker. Politiska inriktningsbeslut måste beakta behovet
för ökade kostnader i både drift- och investeringsbudgeten, en bred samsyn bland berörda
nämnder (Kommunstyrelsen, Miljö- och tillståndsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden)
krävs.
Parkingenjör och klimatanpassningsingenjör på stadsmiljöenheten har deltagit i denna
utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar.
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Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2019-12-16

Ängelholms kommun behöver fler naturreservat och våtmarker.

Ängelholms kommun är på många sätt en vacker kommun. Både medborgare och besökare erbjuds
en variation av hav, skog och mark. Närheten till naturen är viktig för oss människor. Forskningen
visar tydligt på stora hälsovinster kopplat till besök i skog och mark.
Kommunen äger och förvaltar idag ett av Ängelholms 5 naturreservat. För att värna om och
säkerställa tillgången till olika typer av natur för både dagens och för kommande generationer
behöver vi skynda på skyddet av fler områden.
Om vi som kommun även i framtiden vill kunna erbjuda både barn och vuxna naturområden för
rekreation och fysisk aktivitet och samtidigt göra en bättre och tydligare insats för den biologiska
mångfalden måste frågorna om naturreservat och våtmarker prioriteras.

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
Att Ängelholms kommun tar fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en våtmark om året
med avsikt att långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens invånare. /
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 23

Dnr. KS 2011/539

Svar på motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och
Rune Johanson (M) om att utöka Hembygdsparken att
omfatta Nybroskogen
Ärendebeskrivning
I november 2011 lämnade Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M) in
en motion om att utöka Hembygdsparken till att även om fatta Nybroskogen, samt
att en ny gång- och cykelbro skulle byggas för att knyta ihop dessa två områden.
Motionen behandlades i kommunfullmäktige i maj 2012, då det beslutades att
avvakta med ställningstagande till motionen tills en ny översiktsplan och
grönstrukturplan tagits fram.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020
Protokollsutdrag KF daterat den 28 maj 2012
Motion daterad den 25 november 2011

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Ola Carlsson (M) och
Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

KSAU § 225

Dnr. KS 2011/539,

Svar på motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och
Rune Johanson (M) om att utöka Hembygdsparken att
omfatta Nybroskogen
Ärendebeskrivning
I november 2011 lämnade Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M) in
en motion om att utöka Hembygdsparken till att även om fatta Nybroskogen, samt
att en ny gång- och cykelbro skulle byggas för att knyta ihop dessa två områden.
Motionen behandlades i kommunfullmäktige i maj 2012, då det beslutades att
avvakta med ställningstagande till motionen tills en ny översiktsplan och
grönstrukturplan tagits fram.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020
• Protokollsutdrag KF daterat den 28 maj 2012
• Motion daterad den 25 november 2011

Yrkande
Robin Holmberg (M), Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L): Bifall till förslaget
till beslut, dvs. att avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2011/539
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-19

Svar på motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och
Rune Johansson (M) om att utöka Hembygdsparken
Ärendebeskrivning
I november 2011 lämnade Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M) in
en motion om att utöka Hembygdsparken till att även om fatta Nybroskogen, samt
att en ny gång- och cykelbro skulle byggas för att knyta ihop dessa två områden.
Motionen behandlades i kommunfullmäktige i maj 2012, då det beslutades att avvakta med ställningstagande till motionen tills en ny översiktsplan och grönstrukturplan tagits fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020
Protokollsutdrag KF daterat den 28 maj 2012
Motion daterad den 25 november 2011

Utredning
Sedan motionen skrevs har Ängelholms kommun köpt Kronoskogen och Nybroskogen och har numera rådighet över området som motionen avser. Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen.
Inom ramen för den politiska avsiktsförklaringen om Ängelholmspaketet har möjliga placeringar för en ny gång- och cykelbro över Rönne å utretts, och en enig
kommunstyrelse har föreslagit en placering strax norr om Hembygdsparken.
I dagsläget är de förslag som motionärerna lämnar omhändertagna, om än i annan
skepnad och utifrån nya förutsättningar. Därför föreslås att motionen ska avslås.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Lilian Eriksson
Kommundirektör
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Henrik Sandén
Planeringschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-05-28
Kommunfullmäktige

KF

§126

Dnr 2011/539

Motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johanson (M) om att
utöka Hembygdsparken att omfatta Nybroskogen
Ärendebeskrivning
Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M) framför i en motion bl a att
Hembygdsparken är mycket omtyckt och välbesökt samt att det därför känns naturligt att ta
nästa steg och låta parken sträcka sig över Rönne å för att omfatta även Nybroskogen.
Motionärerna föreslår i en motion:
 att Hembygdsparken utökas.
 att Hembygdsföreningen ges i uppdrag att senast 2012-06-30 föreslå plats för en första
bro för gång- och cykeltrafik över Rönne å.
 att en första bro för gång- och cykeltrafik över Rönne å ska invigas våren 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS den 28 maj 2012.
Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 21 december 2012
Svar från Ängelholms hembygdsförening, daterat den 4 april 2012
Kommunens översiktsplan, ÖP 2004
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 maj 2012 och lämnade nedanstående förslag till
beslut.
Yrkanden
Karl-Otto Rosenqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avvakta med ställningstagande till motionen i avvaktan på att en ny översiktsplan och
grönstrukturplan tas fram, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förslaget om en ny gång- och cykelbro över Rönne å
i samverkan med kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling,
miljökontoret, stadsarkitektkontoret och Hembygdsföreningen.
_____
Beslutet expedieras till:
Karl-Otto Rosenqvist
Just. sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-12-21

Lena Åström
Strategisk samhällsplanerare
0431-40 29 66
lena.astrom@engelholm.se

1 (3)
Diarienummer
2011/539

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M)
om att utöka Hembygdsparken m m
Ärendebeskrivning
Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Rune Johansson (M) framför i en motion bl a att
Hembygdsparken är mycket omtyckt och välbesökt samt att det därför känns naturligt att ta
nästa steg och låta parken sträcka sig över Rönne å för att omfatta även Nybroskogen.
Förslaget skulle föra med sig många fördelar: Nybroskogen skulle skyddas och bevaras,
skötseln och utvecklingen av skogen skulle bli en del av Hembygdsföreningens uppdrag vilket
skulle ge en enhetlig upplevelse på båda sidorna om ån, det går att anlägga stigar och vårda
skogen på ett naturligt sätt utan att begränsas av de restriktioner som blir om området skulle
bli ett naturskyddsområde, en gång- och cykelbro över Rönne å skulle göra det lättare att
promenera i området. Motionärerna föreslår i en motion:




att Hembygdsparken utökas.
Att Hembygdsföreningen ges i uppdrag att senast 2012-06-30 föreslå plats för en
första bro för gång- och cykeltrafik över Rönne å.
Att en första bro för gång- och cykeltrafik över Rönne å ska invigas våren 2014.

Förutsättningar
Av kommunens översiktsplan, ÖP 2004, framgår att området Nybroskogen omfattas av
riksintresse för kustzonen och riksintresse för friluftsliv. Hembygdsparken är utpekad som en
befintlig fritidsanläggning.
Området är inte detaljplanelagt.
Nybroskogen ingår i naturvårdsprogram. Delar av Nybroskogen och Hembygdsparken ingår i
den kommunala naturvårdsplanen.
Hembygdsparken ingår i bevaringsprogrammet, som en värdefull kulturmiljö klass 1.
Kommunstyrelsen

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post kommunledningskontoret@engelholm.se
Internet www.engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Diarienummer
2011/539

Delar av hembygdsparken och Nybroskogen omfattas av strandskydd.
Områden omfattas av hindersfri yta för flygplatsen.
I kommunens cykelplan redovisas Pyttebron som en befintlig gång- och cykelväg.
Ställningstagande
En ny översiktsplan håller på att tas fram. Därutöver ska arbete med att ta fram en
grönstrukturplan för kommunen påbörjas, under senvåren 2012. I grönstrukturplanen avses
kommunens grönområden inventeras och värderas, vilket gör det möjligt att bedöma vilka
områden som bör bevaras och hur. Kommunledningskontoret, genom enheten för
samhällsplanering och utveckling, gör bedömningen att frågan om huruvida Hembygdparken
ska utökas till att omfatta även Nybroskogen, för att på så sätt skydda och bevara
Nybroskogen, bör hanteras i grönstrukturplanen och översiktsplanen. Det gör det möjligt att
ha en helhetssyn för kommunen.
En trafikplan har tagits fram. I den föreslås att det även fortsättningsvis ska finnas en gångoch cykelförbindelse vid Pyttebron över Rönne å. En folkomröstning har nu också
genomförts för Pyttebroområdet. Trafikplanen kommer att tas upp för beslut under januari
2012. I kommunen cykelplan redovisas Pyttebron som en befintlig gång- och cykelbro över
Rönne å. Därutöver pågår projektet om Rönne å, där en ny gång- och cykelbro över Rönne å
diskuterats. Enheten för samhällsplanering och utveckling anser att förslaget med en gångoch cykelbro över Rönne å är intressant, men att det bör utredas av berörda kontor på
kommunen i samverkan med Hembygdsföreningen innan beslut fattas. Om en ny gång- och
cykelbro ska byggas över Rönne å är det viktigt att erforderliga tillstånd och lov erhålls, t ex
krävs strandskyddsdispens.
Beslutsunderlag
Kommunens översiktsplan, ÖP 2004.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och
utveckling, i samråd med tekniska kontoret.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Att avslå motionen i frågan om att Hembygdsparken utökas så att den omfattar även
Nybroskogen i avvaktan på att en ny översiktsplan och grönstrukturplan tas fram.

Kommunstyrelsen

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post kommunledningskontoret@engelholm.se
Internet www.engelholm.se
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Diarienummer
2011/539

Att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förslaget om en ny gång- och cykelbro över Rönne
å i samverkan med kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling,
miljökontoret, stadsarkitektkontoret och Hembygdsföreningen.

Jan-Inge Hansson
Kommundirektör

Diana Olsson
Kommunstrateg

Kommunstyrelsen

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post kommunledningskontoret@engelholm.se
Internet www.engelholm.se

Motion
Datum: 2011 - 11- 18

AN

LO t

-11-22

Ängelholm är en populär kommun au bosätta sig i och efterfrågan på boende är stor. Just nu
är det många planer på gång och diskussioner förs om man skall fö rtäta och bygga på höj den
eller breda ut staden över den högkl assiga åkerjorden.
Trafik plan 20 Il - 2020 har väckt mycket känslor och har fåll invånarna att genomfö ra en
namn insamling fö r att få till stånd en fo lkomröstning om Kl ippa n v~i gen ska ll förl ängas över
Rönne å genom Pyttebroområdet eller inte.
Oavsett om man vil l göra det enklare att ta sig ti ll järn vägsstationen och havet med bil genom
att bygga en ny bilbro över Rönne å eller om man vill att Ängelholm skall bli ett bilsnålt
samhälle där vi bibehåller det befintli ga vägnätet som det är så vill vi säkerställa att
Nybroskogen bevaras.
Hembygdsparken är mycket omtyckt och välbesökt, och det känns naturligt att ta nästa steg
och låta parken sträcka sig över Rönnc å och omfatta Nybroskogcn.
Det finns många fördelar med att utöka Hembygdsparken:
Nybro kogcn kyddas och bevaras.
Skötseln och utveckl ingen av skogen kommer alt bli en del av Hembygdsföreningens
up pdrag och det ger en enhetlig upplevelse på båda sidorna om ån.
Det går att anlägga stigar och vårda skogen pä ell naturl igt sätt utan att begränsas av
de rcsu·ikt ioner som blir om området skulle göras om till naturskyddsområde.
En gång- och cykelbro byggs över Rönneå från Hembygelsparkens nuvarande område
över ti ll Nybroskogen. Med fler broar över Rönnc å blir dellättare att promenera
området.

Vi föreslå r därför
alt Hembygelsparken utökas så att den även omfattar Nyhro!-.kogen.
ge Hembygdsföreningen i uppdrag att sena~l 2012-06-30 föreslå plats för en första bro
för gång och cykeltrafik över Rönne å.

- all

- alt en första bro för gång och cykeltrafik över Rönnc å . kall invigas varen 2014.

För Miljöpartiet

'vtJ1Y7~4
Karl-Otto Roscnqvist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 24

Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade
motioner äldre än 1 år
Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.
I detta ärende redovisas de motioner som per den 10 oktober 2020 inte har beretts
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 16 oktober
2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Beslutet ska expedieras till
---

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

KSAU § 222

Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade
motioner äldre än 1 år
Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.
I detta ärende redovisas de motioner som per den 10 oktober 2020 inte har beretts
färdigt inom ett år från inlämnande.
Dnr
2011/539

Inkommen
2011-11-25

2017/869

2017-12-19

2018/449

2018-06-19

2019/146
2019/191

2019-03-14
2019-03-25

2019/253

2019-04-29

2019/252

2019-04-29

2019/398

2019-08-28

Justeringspersons signatur

Motion
Motion från Karl-Otto
Rosenqvist (MP) och Rune Johanson (M) om att utöka
Hembygdsparken att omfatta Nybroskogen
2012-05-28 har kommunfullmäktige beslutat att avvakta
ställningstagande till motionen i väntan på att en ny grönstrukturplan
tas fram.
Med till KSAU 28/10 2020
Motion från Per Skantz m.fl. (M) angående laddstolpar på
kommunens parkeringsområde
Med till KSAU 28/10 2020
Motion från Charlotte Engblom Carlsson (L) om en riktig
scen utifrån kulturföreningarnas behov
Motion om Tiggeriförbud från Sverigedemokraterna
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående
tillgängligheten i Kronoskogen
Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om belysta
väderskydd
Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms gröna
lunga
Motion från Lars Nyander
m fl (S) om kommunal stimulans för installation av solceller

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 16 oktober 2020.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Beslutet ska expedieras till
---

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/577
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-16

Redovisning av obesvarade motioner äldre än ett år
Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.
I detta ärende redovisas de motioner som per den 10 oktober 2020 inte har beretts
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 16 oktober 2020.

Utredning
Dnr

Inkommen

Motion

2011/539

2011-11-25

Motion från Karl-Otto
Rosenqvist (MP) och Rune Johanson (M) om att utöka Hembygdsparken att omfatta Nybroskogen
2012-05-28 har kommunfullmäktige beslutat att avvakta
ställningstagande till motionen i väntan på att en ny grönstrukturplan tas fram.
Med till KSAU 28/10 2020

2017/869

2017-12-19

Motion från Per Skantz m.fl. (M) angående laddstolpar på kommunens parkeringsområde
Med till KSAU 28/10 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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2018/449

2018-06-19

Motion från Charlotte Engblom Carlsson (L) om en
riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov

2019/146

2019-03-14

Motion om Tiggeriförbud från Sverigedemokraterna

2019/191

2019-03-25

Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående
tillgängligheten i Kronoskogen

2019/253

2019-04-29

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

2019/252

2019-04-29

Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms
gröna lunga

2019/398

2019-08-28

Motion från Lars Nyander
m fl (S) om kommunal stimulans för installation av
solceller

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Eva Sturesson
Stadsjurist
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~ Ängelholms
~kommun

Beslutet expedieras till:
---
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 26

Dnr. KS 2020/373

Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar
Ärendebeskrivning
I september 2020 fattade kommunfullmäktige beslut att erbjuda höstjobb för
arbetslösa ungdomar. Åtgärden finansierades till hälften av statliga medel. På grund
av Covid19-pandemin kunde inte beslutet verkställas och de medel som tillfördes
Lärande och familj blev inte använda.

Beslutsunderlag
• Tjänstutlåtande daterat den 26 januari 2021.
• Protokollsutdrag KF den 29 september 2020

Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Vuxenutbildning och Arbetsmarknad Jan Mårtensson föredrar
ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S),
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP),
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L) och
BrittMarie Hansson (S).
Maija Rampe yrkar även följande tillägg till beslutet: att uppdraget ska
återrapporteras till Kommunstyrelsen senast i juni 2021 vilket samtliga som yrkar
bifall ovan instämmer i.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att erbjuda 17 vårjobb i kommunens verksamheter,
att tillskjuta 434 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år
2021 för finansiering av vårjobb för unga, samt
att finansiering sker genom minskning av årets resultat.
att uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen senast i juni 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Lärande och familj

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/373
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-01-26

Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar
Ärendebeskrivning
I september 2020 fattade kommunfullmäktige beslut att erbjuda höstjobb för arbetslösa ungdomar. Åtgärden finansierades till hälften av statliga medel. På grund
av Covid19-pandemin kunde inte beslutet verkställas och de medel som tillfördes
Lärande och familj blev inte använda.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag KF den 29 september 2020

Utredning
Kostnaden för att genomföra den kommunala delen av satsningen på ungdomsjobben är 1 134 000 kr. Arbetsmarknadsenheten inom Lärande och familj har tillförts
2 000 000 kr under 2021 för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
1 300 000 kr har använts för att förstärka enheten för ekonomiskt bistånd, och därmed återstår 700 000 kr för andra åtgärder.
Återstoden av arbetsmarknadsenhetens tillskott för år 2021 täcker inte en satsning
på vårjobb för arbetslösa ungdomar. Ytterligare medel behöver tillskjutas till arbetsmarknadsenheten om satsningen ska kunna genomföras under våren 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att erbjuda 17 vårjobb i kommunens verksamheter,
att tillskjuta 434 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år
2021 för finansiering av vårjobb för unga, samt
att finansiering sker genom minskning av årets resultat.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se
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Eva Sturesson
Tf kommundirektör

Beslutet expedieras till:
• Lärande och familj

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se
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engelholm.se

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 176

Dnr KS 2020/373

Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar
Ärendebeskrivning
I anslutning till arbetsmarknadsenhetens information till KSAU 20 maj 2020 fick vi i
uppdrag attfråga Arbetsförmedlingen om det fanns något kommunen kunde göra för att
hjälpa Arbetsförmedlingen att bli effektivare i sitt arbete under deras omorganisation. I
svaret från Arbetsförmedlingen undrade man om kommunen har möjlighet att göra något
liknande som man gjorde 2014, då kommunen antog den s.k. ”Ungdomsutmaningen” med
näringslivet, där man skulle anställa lika många ungdomar som näringslivet gjorde.
I vårändringsbudgeten avsatte regeringen 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas
möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillför regeringen ytterligare 100
miljoner kronor för att kommunerna även ska kunna erbjuda unga jobb i höst, och
förlänger tidsperioden till 31 december. Antalet arbetslösa i Ängelholm fortsätter att öka
och unga och utrikesfödda är bland dem som drabbas hårdast.
Arbetsmarknadsenheten, Jobb Ängelholm, avser att ta del av satsningen som innebär 1
134 000 kronor till Ängelholms kommun. Nu finns möjlighet till en liknande satsning som
tidigare, där kommunen kan gå in med lika mycket medel som regeringen, och därmed
dubblera antalet höstjobb för unga.
En satsning på höstjobben tillsammans med de tillfälliga reglerna för a-kassan kan därmed
också bidra till att hålla nere försörjningsstödet i kommunen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 september 2020.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Jan Mårtensson, daterat 2020-08-10
Yrkanden
Robin Holmberg (M), Ingela Sylwander (M), Lars Nyander (S), Jim Brithén (EP),
Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Beslut
Kommunfullfullmäktige beslutar
att erbjuda 35 höstjobb i kommunens verksamheter,
att tillskjuta 1 134 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år 2020 för
finansiering av höstjobb för unga samt
att finansiering sker genom minskning av årets resultat.
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Samhälle
Servicestöd, Ekonomi & Kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 27

Dnr. KS 2019/328, NOS 2020/67

Renovering av särskilda boenden i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2019 lämnat i uppdrag åt Nämnden för
omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka särskilda boenden i
kommunen som:
• har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,
• kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
• det är aktuellt att avveckla.
Nämnden för omsorg och stöd har lämnat en delrapport i april 2020, och en
slutrapport i januari 2021.

Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från staben 27 januari 2021.
Beslut Nämnden för omsorg och stöd den 19 januari 2021, § 4, 2020/67
Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 18 december 2020
Bilaga 1. Slutrapport, planering för upprustning av särskilda boenden i
Ängelholms kommun
Beslut Kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §120, 2019/328
Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328

Föredragande tjänsteperson
Chef Hälsa Filippa Kurdve, verksamhetschef Hälsa Helena Gottfridsson och
planeringschef KS Henrik Sandén föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från staben från Liss Böcker (C),
Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L) och
Karl-Otto Rosenqvist (MP).
Lars Nyander (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar på att Willan ska renoveras och
att möjligheten att bygga till på höjden ska undersöka, att Solhaga renoveras, att
Viktoriagården renoveras, att Bokhöjden renoveras, att Bäckagården renoveras, att
Munka ljungbygården renoveras samt att Solängen avvecklas som särskilt boende
och att lokalerna evakueras.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena, dels bifall till
förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet från satben och dels yrkandet från
Socialdemokraterna om renovering av boendena. Ordföranden finner att yrkandet
om bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet bifallits. Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet beslutar röstar JA:
Ledamot som vill bifalla socialdemokraternas yrkande röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt följande.
JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L),
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M),
Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).
NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S), BrittMarie Hansson (S) och
Fanny Krumlinde Handreck (S).
Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Åshaga i Hjärnarp ska rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med
80 platser.
att Willan avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Solhaga, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Viktoriagården, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga
för annan verksamhet.
att Bokhöjden avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Bäckagården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga
för annan verksamhet.
att Munkaljungbygården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs
tillgängliga för annan verksamhet.
att Solängen avvecklas som särskilt boende.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra åt kommundirektören att inleda dialog med AB Ängelholmslokaler om
den fortsatta processen. Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2021.
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en lokaliseringsutredning för ett
nytt särskilt boende i Munka Ljungby,
att uppdra åt Nämnden för omsorg och stöd att besluta om turordning för
evakuering av respektive särskilt boende,
att godkänna återrapporten och anse uppdraget till Nämnden för omsorg och stöd
besvarat.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Reservation
” Vi Socialdemokrater är av en annan åsikt än det fattade beslutet och reserverar
oss därför mot till förmån för eget förslag.
Enligt renoveringsplanen kommer platser för särskilt boende bli ungefär detsamma
som det är i dag. Demografin visar på att behovet av särskilt boende kommer att
öka. Att därför göra om Viktoriagården och Willan till trygghetsboende är en dålig
planering.
Vid föreslagen avveckling av Munkaljungbygården (40 platser) och Solhaga (30
platser) kommer Kvarnliden (24 platser) finnas kvar som särskilt boende i MunkaLjungby. Det innebär att 70 platser försvinner i tillväxtorten Munka-Ljungby med
3414 invånare (SCB 2019-12-31). Att kunna bo kvar på den ort där man levt större
delen av sitt liv är också vårdkvalité.
Åshaga, Viktoriagården och Willans kök renoverades mellan 2017-2019 för minst
30 miljoner. Vid övergång från särskilt boende till trygghetsboende kommer dessa
kök att bli överflödiga. Det är inte försvarbart att slösa med skattemedel på detta
sätt.
Det är kapitalförstörning att inte renovera sina lokaler. Vi socialdemokrater anser
att Ängelholmslokaler ska äga våra särskilda boenden och deras uppdrag är att
arbeta med kontinuerligt underhåll och en utveckling av kommunens fastigheter.
Vi socialdemokrater i kommunstyrelsen reserverar oss mot beslutet och vill istället;
att Willan renoveras och att undersöka möjligheten att bygga till på höjden.
att Solhaga renoveras.
att Viktoriagården renoveras.
att Bokhöjden renoveras.
att Bäckagården renoveras
att Munkaljungbygården renoveras
att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras.”

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab
• Nämnden för omsorg och stöd

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(4)

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/328
Ytterligare dnr: NOS 2020/67
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-01-27

Planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2019 lämnat i uppdrag åt Nämnden för omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka särskilda boenden i kommunen
som:
• har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,
• kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
• det är aktuellt att avveckla.
Nämnden för omsorg och stöd har lämnat en delrapport i april 2020, och en slutrapport i januari 2021.

Beslutsunderlag


Beslut Nämnden för omsorg och stöd den 19 januari 2021, § 4, 2020/67



Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 18 december 2020



Bilaga 1. Slutrapport, planering för upprustning av särskilda boenden i
Ängelholms kommun



Beslut Kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §120, 2019/328



Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328
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Utredning
Möjligheterna att nyttja lokalerna effektivt avgörs i många fall av lokalernas utformning och tekniska status. Storskalig verksamhet, det vill säga ett särskilt bo-ende med ett större platsantal och mer personal, är fördelaktigt ur såväl kvalitetsmässig som ekonomisk aspekt. Det möjliggör en bättre samplanering och resursutnyttjande avseende personal men även ett bredare utbud gällande faciliteter och aktiviteter för de boende. Huvuppdrag Hälsa och Nämnden för omsorg och stöd föreslår en ny struktur med följande särskilda boenden:
Boende

Platser

Errarps Ängar
Åsbytorp
Sommarsol
Kungshaga
Fridhem
Åshaga
Karlslund
Kvarnliden
KVS
Summa Säbo

54
60
60
70
80
80
40
24
34
502

Nämnden för omsorg och stöd föreslår också att ett nytt särskilt boende i Munka
Ljungby ska utredas, för att tillgodose framtida behov.
Samtidigt föreslås att följande särskilda boenden avvecklas och lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet:
Boende
Karlsgården
Willan
Solhaga
Viktoriagården
Bokhöjden
Bäckagården
Munkaljungbygården
Solängen
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Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Exploateringsområde
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Sedan kommunstyrelsen lämnade uppdraget i oktober 2019 har kommunens bolag
genomgått förändringar med bland annat nya bolagsordningar och ägardirektiv. Då
fastigheterna ägs av AB Ängelholmslokaler, som har till uppgift att förse kommunen med ändamålsenliga lokaler, behöver en fortsatt process för upprustning av
kommunens särskilda boenden ske i dialog med bolaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Åshaga i Hjärnarp ska rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med
80 platser.
att Willan avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet.
att Solhaga, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet.
att Viktoriagården, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga
för annan verksamhet.
att Bokhöjden avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Bäckagården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga
för annan verksamhet.
att Munkaljungbygården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet.
att Solängen avvecklas som särskilt boende.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra åt kommundirektören att inleda dialog med AB Ängelholmslokaler om
den fortsatta processen. Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2021.
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en lokaliseringsutredning för ett
nytt särskilt boende i Munka Ljungby,
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att uppdra åt Nämnden för omsorg och stöd att besluta om turordning för evakuering av respektive särskilt boende,
att godkänna återrapporten och anse uppdraget till Nämnden för omsorg och stöd
besvarat.

Eva Sturesson
Tf kommundirektör

Beslutet expedieras till:
• Kommundirektörens stab
• Nämnden för omsorg och stöd
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Henrik Sandén
Planeringschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

NOS § 4

Dnr. NOS 2020/67,

Slutrapport renoveringsplan
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2019 lämnat i uppdrag åt nämnden för
omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka särskilda boenden i
kommunen som:
 har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,
 kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
 det är aktuellt att avveckla.
Nämnden för omsorg och stöd har lämnat en delrapport i april 2020 avseende
Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 18 december 2020
Bilaga 1. Slutrapport, planering för upprustning av särskilda boenden i Ängel-holms
kommun
Beslut Kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §120, 2019/328
Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328
NOS 210119 - Presentation Renoveringsplan

Beslut

Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen besluta
att Åshaga i Hjärnarp ska rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med
80 platser.
att Willan avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Solhaga, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Viktoriagården, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgäng-liga
för annan verksamhet.
att Bokhöjden avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Bäckagården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

att Munka ljungbygården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs
tillgängliga för annan verksamhet.
att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras.
Nämnden för omsorg och stöd beslutar
att uppdra åt chef Hälsa att se över befintliga avtalstider med privata utförare av
särskilda boenden i Ängelholms kommun i syfte att matcha antagen renoveringsplan.
att för att tillgodose framtida behov av särskilt boende i Munka Ljungby föreslås
kommunstyrelsen att utreda förslag på ett nytt modernt boende där.

Handläggning
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson och planeringschef Henrik Sandén föredrar
en presentation över renoveringsplanen för nämnden.

Yrkanden
Ingela Sylwander (M) yrkar bifall till att nämnden för omsorg och stöd föreslår
kommunstyrelsen besluta
att Åshaga i Hjärnarp ska rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med
80 platser.
att Willan avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Solhaga, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Viktoriagården, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgäng-liga
för annan verksamhet.
att Bokhöjden avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Bäckagården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Munkaljungbygården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs
tillgängliga för annan verksamhet.
att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras.
Ingela Sylwander (M) yrkar också bifall till att nämnden för omsorg och stöd
beslutar

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

att uppdra åt chef Hälsa att se över befintliga avtalstider med privata utförare av
särskilda boenden i Ängelholms kommun i syfte att matcha antagen renoveringsplan.
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar att Willan renoveras och att undersöka
möjligheten att bygga till på höjden, att Solhaga renoveras, att Viktoriagården
renoveras, att Bokhöjden renoveras, att Bäckagården renoveras, att Munka
ljungbygården renoveras samt att Solängen avvecklas som särskilt boende och att
lokalerna evakueras.
Ingela Sylwander (M) yrkar på att följande att-sats läggs till i beslutet:
att för att tillgodose framtida behov av särskilt boende i Munka Ljungby föreslås
kommunstyrelsen att utreda förslag på ett nytt modernt boende där.
Sonny Rosen (L) yrkar bifall till Ingela Sylwanders yrkanden.
Rose-Marie Boman (S) yrkar bifall till Ingela Sylwanders yrkande om bifall till
föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande Ingela Sylwander (M) föreslår följande beslutsgång:
Att först ställa proposition på yrkandet om uppdrag till chefen för Hälsa. Att sedan
ställa proposition på sitt eget tilläggsyrkande om ett förslag till kommunstyrelsen att
utreda särskilt boende i Munka ljungby. Att sist ställa sitt eget bifallsyrkande till
föreliggande förslag, med bifall av Sonny Rosén(L) och Rose-Marie Broman(SD),
mot Yvonne Mollet-Bengtssons (S) yrkande med bifall Mikael von Krassows (S).
Beslutsgången godkänns av nämnden.
Ordförande Ingela Sylwander (M) ställer först proposition på yrkandet om uppdrag
till chefen för Hälsa. Ordförande finner att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer sedan proposition på sitt eget tilläggsyrkande om förslag till
kommunstyrelsen att utreda särskilt boende i Munka ljungby. Ordförande finner att
nämnden bifaller förslaget.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-01-19

Ordförande Ingela Sylwander (M) ställer sist sitt eget bifallsyrkande till föreliggande
förslag, med bifall av Sonny Rosén (L) och Rose-Marie Broman (SD) mot Yvonne
Mollet-Bengtssons (S) yrkande med bifall av Mikael von Krassow (S). Ordförande
finner att nämnden har bifallit ordförandes yrkande. Votering begärs.
Nämnden för omsorg och stöd godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall
till Ingela Sylwanders (M) yrkande och Nej-röst för bifall till Yvonne MolletBengtssons (S) yrkande. Votering genomförs. Voteringen utfaller med 9 Ja-röster
och 4 Nej-röster. Nämnden för omsorg och stöd bifaller ordförande yrkande som
innebär att nämnden godkänner föreliggande förslag.
Votering
Namn
Parti
Ja
Nej
Ingela Sylwander
M
Ja
Sonny Rosén
L
Ja
Yvonne Mollet-Bengtsson
S
Nej
Therese Ingvarsson
SD
Ja
Ersätter Stefan Pivré
Katrina Dakouri
M
Ja
Lennarth Svensson
M
Ja
Ersätter Wiveca Britzén
Mikael von Krassow
S
Nej
Maths Kjellin
M
Ja
Rose-Marie Broman
SD
Ja
Carin Olsson
C
Ja
Ersätter Ann Hörnebrat
Sturesson
Barbro Widell
S
Nej
Katarina Nilsson
KD
Ja
Eva-Lena Lindell
S
Nej
Ersätter Martin Sjösten
Resultat
9
4

Reservation

Yvonne Mollet-Bengtsson (S) reserverar sig mot beslut, se bilaga 1.
Rose-Marie Broman (SD) reserverar sig mot beslut, se bilaga 2.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Hälsa
• Kommunstyrelsen
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(4)

Planeringschef
Ulrika Wattman
0431-87 000
Ulrika.wattman@engelholm.se

Till: Nämnden för omsorg och stöd
Diarienummer: NOS 2020/67
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-12-18

Slutrapport - planering för upprustning av särskilda
boenden i Ängelholms kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2019 lämnat i uppdrag åt Nämnden för omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka särskilda boenden i kommunen
som:
 har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,
 kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
 det är aktuellt att avveckla.
Nämnden för omsorg och stöd har lämnat en delrapport i april 2020 avseende Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Hälsa daterat den 18 december 2020
Bilaga 1. Slutrapport, planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms
kommun
Beslut Kommunstyrelsen den 3 juni 2020 §120, 2019/328
Beslut Kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 §185, 2019/328

Utredning
De flesta av kommunens särskilda boenden är uppförda under 1960- respektive
1990-talet. Räddningstjänsten har lämnat anmärkningar på våra särskilda boenden
och arbetsmiljöverket bevakar arbetet. För att kunna möta dagens arbetsmiljö- och
säkerhetskrav krävs åtgärder i form av bättre och anpassade lokaler.
Möjligheterna att nyttja lokalerna effektivt avgörs i många fall av lokalernas utformning och tekniska status. Storskalig verksamhet, det vill säga ett särskilt boende med ett större platsantal och mer personal, är fördelaktigt ur såväl kvalitetsmäs-
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sig som ekonomisk aspekt. Det möjliggör en bättre samplanering och resursutnyttjande avseende personal men även ett bredare utbud gällande faciliteter och aktiviteter för de boende.
• Åshaga i Hjärnarp föreslås rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende
med 80 platser.
• Karlslund och Kvarnliden är förhållandevis små boenden, de är i gott skick och
är godkända utifrån gällande myndighetskrav. Detsamma gäller för KVS. Huvuduppdrag Hälsa föreslår därför ingen åtgärd för dessa boenden i nuläget, utan förordar att verksamheten fortgår oförändrat.
• Willan, Solhaga, Viktoriagården, Bokhöjden, Solängen, Munkaljungbygården
och Bäckagården, föreslås avvecklas som särskilda boenden och att lokalerna
görs tillgängliga för annan verksamhet. Av dessa bedöms Willan och Viktoriagården ha mycket goda förutsättningar att omvandlas till trygghetsboenden.
Kommunen bör ta höjd för volymökning och därigenom ett ökat behov av platser
i framtiden. För att möta behovet skulle antingen Munkaljungbygården eller Bäckagården, alternativt båda, kunna renoveras för att skapa godtagbara lokaler för särskilt boende. Vardera boende kommer i samband med en renovering att behöva
minska antalet platser från nuvarande 40 till förmån för personalutrymmen och
förvaring. Alternativt kan en helt ny etablering av ett större, modernt och väl anpassat boende göras, förslagsvis i Munka Ljungby.
Huvuppdrag Hälsa föreslår en ny struktur med följande särskilda boenden:
Boende

Platser

Errarps Ängar
Åsbytorp
Sommarsol
Kungshaga
Fridhem
Åshaga
Karlslund
Kvarnliden
KVS
Summa Säbo

54
60
60
70
80
80
40
24
34
502
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Huvuduppdrag Hälsa föreslår samtidigt att följande särskilda boenden avvecklas
och lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet:
Boende

Platser

Karlsgården
Willan
Solhaga
Viktoriagården
Bokhöjden
Bäckagården
Munkaljungbygården
Solängen

Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Exploateringsområde

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen besluta
att Åshaga i Hjärnarp ska rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende med
80 platser.
att Willan avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet.
att Solhaga, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet.
att Viktoriagården, avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga
för annan verksamhet.
att Bokhöjden avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för
annan verksamhet.
att Bäckagården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga
för annan verksamhet.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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att Munkaljungbygården avvecklas som särskilt boende och att lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet.
att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras.

Nämnden för omsorg och stöd föreslår
Att uppdra åt chef Hälsa att se över befintliga avtalstider med privata utförare av
särskilda boenden i Ängelholms kommun i syfte att matcha antagen renoveringsplan.

Filippa Kurdve
Chef Hälsa

Beslutet expedieras till:
• Hälsa
• Kommunstyrelsen

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Helena Gottfriedson
Verksamhetschef Hälsa
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1
1.1

Inledning
Bakgrund

I mars 2019 antog kommunfullmäktige en framtidsförklaring för Ängelholms
kommun 2019-2022. Framtidsförklaringen innehåller ett avsnitt om god tillgång till
boenden för äldre.
”…ett större grepp behöver tas innan kommunen genom renoveringar och nya
investeringar låser fast en föråldrad struktur. Det kan till exempel handla om att
bygga nya, mer effektiva särskilda boenden och bygga om gamla boenden till
trygghetsboenden…”
Många av kommunens lokaler har tjänat ängelholmarna i 40-50 år, samtidigt som
samhället förändrats med nya förväntningar och arbetssätt som ständigt utvecklas.
För att möta dagens arbetsmiljö- och säkerhetskrav behöver flera av kommunens
boenden renoveras. Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till Nämnden för
omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka särskilda boenden i
kommunen som:
-

har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,
kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt
det är aktuellt att avveckla.

Nämnden har lämnat en delrapport1 avseende Åsbytorp, Karlsgården och
Kungshaga. Utifrån denna delrapport tog kommunstyrelsen 2020-06-03 följande
beslut:
Åsbytorp - att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning för
fastigheten Torlarp 3:135 för uppförande av särskilt boende i minst två plan med
plats för minst 60 platser.
Karlsgården - att uppdra åt AB Ängelholmslokaler att ansöka om ändrad
verksamhet till förskola samt att anpassa Karlsgården till förskola.

1Delrapport

– Planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun (Åsbytorp,
Karlsgården och Kungshaga), daterad 2020-04-09
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Kungshaga - att uppdra åt AB Ängelholmslokaler att renovera fastigheten, enligt
gällande myndighetskrav, för fortsatt drift som särskilt boende.
att ovanstående objekt inarbetas i lokalförsörjningsplanen inför Budget 2021 och
plan 2022-2023.
Efter ovanstående beslut återstår det för kommunstyrelsen att besluta gällande
framtiden för resterande tio särskilda boenden i Ängelholms kommun. I denna
slutrapport ges förslag till åtgärd för dessa särskilda boenden.

1.2

Syftet med rapporten

Syftet med slutrapporten är att lämna förslag på om resterande särskilda boenden,
har värden som gör dem lämpliga att renovera, riva till förmån för nybyggnation
eller är aktuella att avveckla.

1.3

Avgränsningar

Det särskilda boendet KVS omfattas inte i denna utredning med anledning av att
det inte är Ängelholms kommun som äger fastigheten. Dock kan tilläggas att en
renovering har gjorts för att säkerställa brandkraven. Särskilt boendeplatserna som
finns på KVS återfinns dock i sammanställningen över det totala beståndet som
sammanfattas i slutet av rapporten.

1.4

Begreppsförklaring

Nedanstående begrepp används i denna rapport med den innebörd som följer här.


Lägenheter - Den enskildes bostad på ett särskilt boende



Ordinärt boende - Boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller liknande till
skillnad från särskilt boende.



Plats – anger det antal platser som kan erbjudas på det särskilda boendet.



Särskilt boende för äldre - boende som tillhandahåller bostäder eller platser för
heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre
personer med behov av särskilt stöd.2 Begreppet förkortas i texten särskilt
boende.

2

Socialstyrelsens definition
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Trygghetsboende - Bostäder avsedda för äldre, oftast i flerbostadshus.
Bostäderna uppfyller höga krav på tillgänglighet, tillgång till
gemensskapslokaler, tillgång till servicevärd/värdinna eller motsvarande.
Trygghetsboende är inte biståndsprövat. Vid behov av hemtjänst likställs det
med hemtjänst i ordinärt boende



Resurseffektiv - Att planera lokaler, personal och arbetstid på ett effektivt sätt
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2

Genomförande

Ledamöterna i Nämnden för omsorg och stöd har under perioden februari 2020 till
mars 2020 genomgått ett antal utbildningsaktiviteter och workshops för att
tillsammans tydliggöra värden som är viktiga för framtidens särskilda boende i
Ängelholms kommun. Aktiviteterna genomfördes till största del i samband med
delrapporten3, men därutöver har ytterligare två aktiviteter tillkommit. Dels har
nämndens arbetsutskott under hösten 2020 gjort studiebesök på de resterande
särskilda boendena och dels har en workshop genomförts för hela nämnden.

2.1

Workshop

Nämnden för omsorg och stöd deltog 2020-10-23 i en workshop, ledd av
huvuduppdragschef tillsammans med verksamhetschef bo bra hemma och
huvuduppdrag Hälsa.
Utifrån kommunstyrelsens beslut inleddes dagen med ett förtydligande av
nämndens uppdrag att föreslå kommunstyrelsen:
-

vilka särskilda boenden har värden som gör dem lämpliga att renovera och
eventuellt bygga ut?
vilka särskilda boenden kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation?
vilka särskilda boenden det är aktuellt att avveckla?

Därefter återgavs följande tre rapporter:
-

Slutrapport: Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun, 2016-02-17
Slutrapport: Strategi för trygg och säker kommun, 2016-12-01
Slutrapport: Boendemiljö och livskvalitet, 2017-07-11

Vidare fick nämnden information om de tio särskilda boenden som kvarstår att ta
ställning till. Informationen bestod av filmsekvenser från respektive boende som
kompletterades med beskrivningar av för- och nackdelar utifrån ett verksamhetsoch kvalitetsperspektiv. Genomgång gjordes även av fastighetsekonomin utifrån
vart och ett av boendena.

Delrapport – Planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun (Åsbytorp,
Karlsgården och Kungshaga), daterad 2020-04-09
3
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Dagen avslutades med att nämnden delades in i tre grupper. Grupperna bestod av
ledamöter från olika partier. Efter utfört grupparbete redovisade gruppens tankar
för respektive boende utifrån kommunstyrelsens uppdrag. Detta återges under
respektive boende under rubriken beskrivning av kvarstående särskilda boenden.
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3

Bakgrundsfakta

3.1

Demografisk utveckling

I kommunens slutrapport ”Boendemiljö och livskvalitet” från 2017 belyser man
utmaningen med den demografiska utvecklingen. Gruppen äldre, 65 år och äldre,
växer allt snabbare. Mellan 1975 och 2005 fördubblades andelen äldre över 80 år
och idag är var fjärde svensk över 60 år4 . I Ängelholm är andelen äldre högre än
riket. Befolkningsprognosen visar att andelen 70–85-åringar förväntas vara
betydligt större år 2025 än idag.5
I kommunens slutrapport ”Framtidens äldreomsorg” från 2016 framkommer att ett
antal nationella studier visar att andelen invånare 65 år och äldre, kommer att öka
med 36 % fram till år 2025. Det förväntas leda till en ökning av vårdkonsumtionen
med 20 % för denna målgrupp.

3.2

Utvalda publikationer och rapporter om äldre

Nedan återges utvalda publikationer och rapporter om äldre.
-

Rapport från Sveriges kommuner och regioner(SKR )– Framtidens äldreboende,
2018
Beredningen för omsorg – Slutrapport, boende och livskvalitet, 2017
Beredningen för omsorg – Slutrapport, Framtidens äldreomsorg i Ängelholms
kommun, 2016
Hur ska framtidens äldreboende utformas – Amanda Claesson Höjer, Lund
tekniska Högskola, 2017
Boken Nära liv- Nära vård i en digital vardag, 2018

Nedan följer en sammanfattning av de delar i ovanstående publikationer och
rapporter som är relevanta för denna rapport.
3.2.1

Särskilt boende under förändring

I kommunens slutrapport ”Boendemiljö och livskvalitet” från år 2017 framkommer
att äldre är den grupp som haft den största förbättringen avseende hälsan och att
dagens äldre inte behöver lika mycket omsorg som tidigare då vi är friskare längre
upp i åldrarna. Ålder har fått en ny mening. De äldres självbild är idag en annan än i

4

Bo bra hela livet (SOU 2008:113)

5

Källa: Statisticon, Befolkningsprognos för Ängelholms kommun
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förhållande till tidigare generationer eftersom dagens äldre har fått det bättre ställt
och är friskare än vad tidigare generationer har varit. De nya pensionärerna vill ha
ett aktivt liv med resor och upplevelser. De förväntas vilja bo kvar hemma eller på
sin hemort så länge som möjligt. Många ställer också högre krav i förhållande till
tidigare, även när det gäller samhällsservice.
Det är viktigt att lyfta fram att de blivande pensionärerna inte är en homogen grupp
utan en mångfald av människor med olika bakgrund såväl ekonomiskt, kulturellt
och socialt. Äldre kvinnors inkomster är generellt lägre än männens. Den största
förändringen i gruppen äldre är den ökade andelen utrikes födda som enligt statistik
från SCB kommer att öka från två procent 1960 till 25 procent år 20606.
SKR belyser i sin rapport, Framtidens äldreboende, att vi lever längre idag vilket
innebär att fler av oss utvecklar demens och andra sjukdomar relaterade till hög
ålder. Detta innebär att en betydande del av befolkningen kommer att ha behov av
vård och stödinsatser, vilket påverkar de krav som ställs på lokalerna för särskilt
boende.
För att resurserna inom hälso- och sjukvård och kommunal omsorg ska räcka till i
framtiden behövs ett större fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser
samt att vården kommer närmare de personer som har behov av den. Författarna
till boken Nära liv- Nära vård beskriver begreppet ”Nära vård” som vi i Sverige
kallar det nya vårdlandskap som börja ta form. I princip kan all hälso- och sjukvård
som inte kräver sjukhusvård inkluderas i en nära vård. Morgondagens vårdkrävande
hemmiljöer kommer involvera långt fler aktörer och resurser än idag. Kanske kan
tekniken bli räddaren i nöden. Utbudet av digitala hälsolösningar exploderar.
Digitaliseringen är en av de drivkrafter som påverkar vår vardag inom alla områden.
Allt fler digitala lösningar för vardagslivet tillkommer och det påverkar också hur
samhället organiserar sin service.
Alla är överens om att den äldre ska kunna flytta till en särskild boendeform om
vårdbehoven är stora och omfattande eller om personen inte känner sig trygg och
säker i sitt hem längre. De äldreboenden som finns, får dock alltmer karaktären av
hospice, för omhändertagande av sjuka och döende. En indikation på det är att
medelboendetiden i särskilt boende nu är nere i enbart sex månader. I en sådan
värld är det snarare mer av ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, som blir aktuellt
på ålderns höst. Allt fler äldre som beviljats plats i särskilt boende får inte något

6

SCB demografiska rapporter 2012:2, Sveriges framtida befolkning 2012-2060
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boende att flytta till annat än i livets slutskede. Enligt Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) drabbades nästan femtusen äldre personer av denna verklighet
under 2016. Regeringens ändring av socialtjänstlagen (SoL) om att kommunerna
kan bygga en mellanboendeform, trygghetsboende, är ett nytt sätt att möta
behoven, men dessa finns än så länge inte i någon större utsträckning.
Framtidens äldreboende, SKR´s rapport, belyser att utformningen av lokalerna
även kan påverka smittspridning. Här kan vi tala om fyra olika typer av spridning.
För det första smittor som sprids genom vatten och vattenaerosol, till exempel
legionella. Här är äldre personer särskilt känsliga. För det andra luftburna smittor,
som förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. För det tredje, smittor som sprids
oralt, till exempel via livsmedel, som salmonella. För det fjärde sådana smittor som
sprids via sår, som multiresistenta bakterier.
I kommunens slutrapport ”Boendemiljö och livskvalitet” från år 2017 togs en
vision fram som lyder:
”I Ängelholms kommun, i såväl tätort som på landsbygd, ska alla ges förutsättning
att bo bra hela livet i en stimulerande och trygg miljö, till rimliga kostnader.
Boendet ska förstärka det friska hos både äldre och funktionsnedsatta.”
3.2.2

Lev stärkt –Hela livet

Beredningen för kommunens slutrapport ”Framtidens äldreomsorg” från år 2016
hade i uppdrag att ta fram en strategi för att klara de äldres framtida behov i
äldreomsorgen. Strategin som togs fram består av sex fokusområden alla med
målsättningen ”Lev stärkt – Hela Livet”. I denna rapport betonas vikten av att all
verksamhet i grunden måste bygga på ett förhållningssätt där det friska är
överordnat. Vardagsrehabilitering som syftar till att ge äldre förmågan att klara sig
själva, ska utgöra ramen i utformningen av de insatser som kommunens och
sjukvårdens verksamheter levererar till kommuninvånarna.
Även i slutrapporten, Boendemiljö och livskvalité, betonas att boendet ska
utformas så att det förstärker det friska hos den som bor där, oavsett
funktionsnedsättning. Vid en av medborgardialogerna berättade en deltagare att
hon tidigare, när hon bodde i villa, skött tvätten själv. Men sedan flytten till
trygghetsboende behövde hon hjälp av hemtjänst med detta, på grund av
utformningen och placeringen av tvättstugan på trygghetsboendet. Boendet ska
stödja självständigheten hos den äldre och det är viktigt att ha detta med sig i
planeringen av utformningen av boenden så att de äldre klarar mer själv, och inte
mindre, vid flytt till ett annat boende.
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Det är viktigt med variation och omväxling för att stimulera det friska och bibehålla
livsgnistan. Det finns främst två olika principer att ta hänsyn till när man planerar
och bygger särskilda boenden. Dessa principer är ofta svåra att förena. Den ena är
principen om överblickbarhet, det vill säga att de personer som bor på särskilt
boende lätt ska kunna överblicka lokalerna. Det finns mycket som tyder på att det
bidrar till bättre orienterbarhet och gör det lättare att tolka informationen för
personer med demens. Den andra principen är variation, som handlar om att skapa
en variationsrik och meningsfull miljö som på olika sätt ger dem som rör sig där
positiv stimulans. Detta kan till exempel uppnås genom att skapa mindre utrymmen
i de gemensamma delarna.
Beredningen för kommuns slutrapport ”Boende och livskvalitet” vill se ett ökat
utbud av olika boendealternativ som en del i en långsiktig utvecklingsplan för den
enskilde som stödjer ett självständigt liv. Tillgänglighet är centralt för att
Ängelholms kommun ska kunna erbjuda boende med livskvalitet för äldre och
därmed antas boendemiljön successivt få allt större betydelse för äldres möjlighet
att kunna klara vardagliga aktiviteter.
3.2.3

Utemiljön

Utemiljön har en stor påverkan på oss människor och särskilt på personer med
behov av omsorg. Utevistelse ger både psykisk och fysisk återhämtning. Studier
visar att det är de allra sjukaste som skulle få ut mest av utevistelse men som nyttjar
det minst.
Beredningen menar vidare att utemiljön behöver vara nära och lättillgänglig.
Kontakt med livet utanför ger variation och omväxling och har en social potential
då man umgås på andra sätt utomhus. Utemiljön kan stimulera till många lustfyllda
och meningsfulla aktiviteter. Sittplatser gör att utemiljön används och det är viktigt
att kunna välja om man vill sitta enskilt eller gemensamt. En promenadstig i
utemiljön med odlingsbänkar längs med, och nära inpå stigen, stimulerar till
utevistelse och sittplatser var 20:e meter ger fler möjligheter, att i sin egen takt, ta
en promenad. En aktivitet som att hänga ut tvätt i trädgården, blir självklara
associationer till livet.

3.3

Möjlighet för en effektiv verksamhet utifrån lokaliteter

Nedanstående information är hämtad från föreläsningarna som hölls av olika
professioner inom Hälsa för Nämnden omsorg och stöd som en del av de
utbildningsinsatserna under februari och mars 2020.
Möjligheterna att utnyttja lokalerna effektivt avgörs i många fall av lokalernas
utformning och tekniska status. Särskilda boende byggda på 60-70-talen har ofta
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stora gemensamma utrymmen och kringytor, exempelvis entréer och korridorer
vilket i många fall ger en ineffektiv fastighetsekonomi.
En storskalig verksamhet, det vill säga ett särskilt boende med många platser och
därmed mer personal, är fördelaktigt ur såväl ekonomisk som kvalitetsmässig
aspekt. Det möjliggör ett bättre resursutnyttjande till följd av effektiv samplanering.
Det går att skapa en känsla av småskalighet också i det storskaliga. Det görs genom
att enheterna är mindre, cirka tio platser per enhet. På varje enhet kan finnas
mottagningskök, matplats och allrum för att möjliggöra aktiviteter i den lilla
gruppen.
Stordrift möjliggör bredare utbud gällande faciliteter och aktiviteter. För att
arrangera aktiviteter krävs ett visst underlag, ett större särskilt boende innebär
därför större möjligheter till bredare utbud av aktiviteter. Att knyta externa aktörer
exempelvis fotvård och frisör, är lättare om kundunderlaget är större.
Enheter bör ligga i nära anslutning till varandra för att möjliggöra för medarbetare
att hjälpas åt över enhetsgränserna, när arbetsbelastningen fluktuerar. Ett större
boende kräver mer hälso- och sjukvårdspersonal än ett mindre, det innebär att
hälso- och sjukvårdpersonal på ett tillräckligt stort boende inte behöver dela upp
sin arbetstid på flera boenden. Tid behöver därmed inte läggas på transporter och
ur ett kvalitetsperspektiv ökar tillgängligheten till dessa professioner för övriga
medarbetare.
Långa korridorer med dålig överblick bör undvikas, då det bidrar till otrygghet för
såväl medarbetare som de personer som bor på särskilt boende. Långa korridorer
kräver mer personalresurser.
3.3.1

Ekonomiska beräkningar för bemanning

För att tydliggöra de ekonomiska fördelarna med stordrift har två räkneexempel
tagits fram i tabellform, ett exempel för dag och ett för natt.
Exempel dag
Det första räkneexemplet bygger på faktiskt resultat 2019 för två boenden avser
bemanning dagtid. Det är ett särskilt boende med 30 platser och ett särskilt boende
med 59 platser. Boendet med 30 platser är ett demensboende med en budgeterad
bemanning på 0,79 årsarbetare per plats och boendet med 59 platser är ett
vårdboende med en budgeterad bemanning på 0,65 årsarbetare per plats. I
exemplet har vi tagit hänsyn för olikheterna i grundbemanning, både i budget och i
kostnad.
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Budget helår
2019 dag (tkr*)
Boende 30
platser
Boende 59
platser

Kostnad helår
2019 dag (tkr)

Avvikelse/plats/år Kostnad per
(tkr)
plats/år (tkr)

10 180

10 763

-19

359

20 021

19 107

15

324

*tusen kronor
Räkneexemplet ovan visar att det är dyrare att bemanna dagtid på ett boende med
30 platser än på ett boende med 59 platser, vilket sannolikt beror på att det mindre
boendet inte har samma möjlighet till resursutnyttjandet så som en effektiv
samplanering som ett större boende.
Exempel natt
Nedan återges en ekonomisk uträkning som visar driftskostnad utifrån antal platser
på särskilt boende vid bemanning på natten. Av tabellen går det att utläsa att det
finns en brytpunkt vid 40 platser, då det blir mer ekonomiskt fördelaktigt än vid ett
mindre platsantal. Vid 40 platser nyttjas bemanningen fullt ut till 100 procent.
Bemanning natt 0,10 årsarbetare/plats
Minsta möjliga bemanning på natt, oavsett platsantal, är 2 personal vilket
motsvarar 3,85 årsarbetare (åa)
Budget/åa Budget helår Budget per plats/år
Bemanning Årsarbetare (tkr)
(tkr)
(tkr)
10 platser
20 platser
30 platser
40 platser
59 platser
80 platser

3.4

3,85
3,85
3,85
4,00
5,90
8,00

632
632
632
632
632
632

2 433
2 433
2 433
2 528
3 729
5 056

243
122
81
63
63
63

Lärdomar utifrån Covid 19-pandemin

Under 2020 då pandemin drabbade samhället, organisationer och individer har våra
verksamheter ställts inför många nya utmaningar. Vi kan se tillbaka på ett
utmanande år med många nya insikter och lärdomar.
Några av lärdomarna kan vi knyta till verksamhetslokalerna, det vill säga särskilda
boenden. Bland annat är det en försvårande omständighet när de bedrivs olika
typer av verksamheter i samma byggnad, exempelvis som särskilt boende och
trygghetsboende. När besöksförbudet på särskilt boende inrättades var det svårt att
upprätthålla på de boenden som också inrymmer trygghetsboende, eftersom att
trygghetsboende är en boendeform som inte omfattades av beslutet och de
personer som bor på trygghetsboende enligt lag hade rätt att ta emot besök.
15 (41)

Få och små personalutrymmen blev också ett problem då det inte gick att hålla
avstånd, främst gällande omklädningsrummen. Där blev det även svårt att skilja på
smutsig och ren tvätt.
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4

Beskrivning av kvarstående särskilda boenden

Nedan följer en redovisning av kvarstående särskilda boenden. Karlslund och
Kvarnliden är undantagna då dessa boenden inte är i behov av åtgärder utifrån
gällande regler för brandskydd och arbetsmiljö.
4.1.1

Upplägg beskrivning av kvarstående särskilda boenden

Beskrivning görs för vardera särskilt boende och är indelad i tre delar:
1. Fakta – Allmän information om fastigheten
2. Hälsas bedömning och slutsats om fastigheten som särskilt boende
3. Nämndens bedömning och slutsats om fastigheten som särskilt boende
4.1.2

Tabell fastighetskalkyl

Fastighetskalkylen är en del av fakta som återges om vardera boende. Tabellen
består av tre delar:
1. Uppgifter om fastigheten i nuläge/befintligt skick
2. Uppgifter om fastigheten efter en renovering
3. Uppgifter om fastigheten vid rivning och nybyggnation
Nedan beskrivs några begrepp som används i fastighetskalkylen.
Kostnad total renovering
Renoveringskostnaden som anges i denna tabell bygger på en okulär besiktning.
Renoveringen ska resultera i ett nybyggnadsskick samt innefatta att fastigheten
lever upp till gällande krav för arbetsmiljö och brandskydd.
Hyreskostnad per plats/år
Hyreskostnaden bygger på en uppskattning kalkylerad på nyckeltal. En rimlig
kostnad anses vara mellan 150 – 180 000 kronor. Kostnaden gäller endast för
fastigheten och ingen verksamhetsdrift är inräknad.
Kostnad för nytt boende
Kostnaden för att bygga nytt utgår från nyckeltal för nyproduktion. Kostnaden
som anges i tabellen innefattar rivning och uppförande av nytt boende på samma
plasts. Kostnad för nytt boende anges endast i tabellen för Åshaga, då detta är det
enda fastigheten som nybyggnation är möjligt utan ändringar i befintlig detaljplan.
Bokfört restvärde
Det är viktigt att förstå innebörden av bokfört restvärdet som finns kvar i
fastigheten vid en eventuell rivning. Vid rivning och nybyggnation måste det
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bokförda restvärdet lösas ut. Vid en renovering av fastigheten kan
anpassningskostnaderna läggas till befintligt bokfört restvärde.
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4.2
4.2.1

Solhaga
Fakta

Solhaga ligger i Munka Ljungby och är en äldre fastighet som byggdes ut 1980.
Boendet är i ett plan och består av 30 lägenheter fördelat på två enheter.
Lägenheterna är ca 22-23 kvadratmeter. Tomten medger ej utbyggnad i befintlig
detaljplan, vilket innebär att det är svårt att bygga ut. Befintlig detaljplan medger
bara ett plan i bygghöjd.

Fastighetskalkyl - Solhaga
Nuläge/Befintligt skick
Antal platser
Hyra per år
Yta, kvadratmeter
Bokfört restvärde
Efter en renovering
Antal platser
Kostnad total renovering
Cirka hyra per år
Yta kvadratmeter
Hyreskostnad per plats och år
*miljoner kronor
4.2.2

30
3,0 mnkr*
3023
15,0 mnkr
30
76,0 mnkr
8,3 mnkr
3023
0,3 mnkr (0,276)

Hälsas bedömning och slutsats

Hälsas bedömning är att Solhaga inte lämpar sig för fortsatt drift som särskilt
boende utifrån att boendet är litet och har en opraktisk utformning. Boendets
utformning medför svårigheter att bedriva en resurseffektiv verksamhet. På ett
mindre boende som Solhaga finns det också svårigheter att få till ett större utbud
av aktiviteter för de personer som bor där. Fastigheten är K-märkt och tomten är
prickad, vilket gör det svårt att bygga ut och anpassa boendet för att kunna driva
det på ett optimalt och ändamålsenligt sätt.
Slutsats: Solhaga bör avvecklas som särskilt boende.
4.2.3

Nämndens bedömning och slutsats

Fördelar med Solhaga som särskilt boende
- Det geografiska läget
- Kollektivtrafik nära
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- Utemiljön
- Uterum och grillplats
- Hög trivsel bland brukare och anhöriga
Nackdelar med Solhaga som särskilt boende
- Arbetsmiljön – Placering av kontor, utrymme för tvätt- och personalrum
- Begränsningar i detaljplan och fastigheten
- Endast ett varuintag genom huvudentrén
- För få platser för att driva effektivt
- Finns flera verksamheter i Munka Ljungby som inte har bra lokaler
Nämnden slutsats
Är aktuellt att avveckla som särskilt boende, och istället låta lokalerna komma till
annan användning (3 av 3 grupper)
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4.3
4.3.1

Willan
Fakta

Willan ligger i centrala Ängelholm och byggdes 1986. Boendet är på tre plan och
består av 30 lägenheter fördelade på tre enheter. Till dessa lägenheter tillkommer 29
lägenheter som idag tillhör trygghetsboendet. Lägenheterna är ca 65 kvadratmeter.
Willan byggdes ursprungligen som ett servicehus och har därefter omvandlats till
ett särskilt boende. Tomten medger ej utbyggnad i befintlig detaljplan, vilket
innebär att det ej går att bygga ut. Däremot finns det möjlighet att bygga på höjden.
Utredning krävs dock om påbyggnad går att göra.

Fastighetskalkyl - Willan
Nuläge/Befintligt skick
Antal platser
Hyra per år
Yta, kvadratmeter
Bokfört restvärde
Efter en renovering
Antal platser
Kostnad total renovering
Cirka hyra per år
Yta kvadratmeter
Hyreskostnad per plats och år
*miljoner kronor
4.3.2

59
8,0 mnkr*
8675
44,0 mnkr
60
110,0 mnkr
15,5 mnkr
8675
0,3 mnkr (0,258)

Hälsas bedömning och slutsats

Hälsas bedömning är att Willan inte lämpar sig för fortsatt drift som särskilt
boende utifrån att boendet är utformat för en annan typ av verksamhet.
Lägenheterna är stora i förhållande till de boendes behov av särskilt boende. Likaså
har varje lägenhet ett fullt utrustat kök, vilket sällan nyttjas av personer med insats
särskilt boende, då det vanligaste är att de har ett helkostabonnemang för måltider.
Det kan även tilläggas att det finns nackdelar med att bedriva två olika former av
verksamhet under samma tak då det skapar otydlighet. Vidare anses det vara en risk
ur smittskyddssynpunkt att två boendeformer delar lokaler i den omfattning som
görs. Personer som bor på trygghetsboende kan ha hemtjänst, vilket innebär att
personal kommer utifrån samt att utförare av hemtjänst kan vara både personal
från kommunen eller privat utförare. Det blir många olika individer från olika
områden och verksamheter som rör sig i samma lokaler. Detta gör det svårt att
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skydda de personer som bor på särskilt boende vid en eventuell samhällssmitta. Det
kan konstateras att utformning och planlösningen inte passar målgruppen för
särskilt boende.
Slutsats: Willan bör avvecklas som särskilt boende.
Tillägg: Willan har goda förutsättningar att nyttjas som trygghetsboende.
4.3.3

Nämndens bedömning och slutsats

Fördelar med Willans som särskilt boende
- Det geografiska läget
- Kollektivtrafik nära
- Upprustat storkök
- Lokaler för träffpunktsverksamhet
- Parkeringsmöjligheterna
Nackdelar med Willans som särskilt boende
- Inte anpassat för att vara ett särskilt boende
- För stora lägenheter
- Inte kostnadseffektivt att renovera
- Nyttjar inte gemensamhetsutrymmen optimalt
Nämnden slutsats
Är aktuellt att avveckla som särskilt boende, och istället låta lokalerna komma till
annan användning (3 av 3 grupper)
Tillägg: Komma till användning som trygghetsboende
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4.4
4.4.1

Viktoriagården
Fakta

Viktoriagården ligger i Vejbystrand och byggdes 1991. Boendet är i två plan och
består av 30 lägenheter fördelat på två enheter. Till dessa lägenheter tillkommer 35
lägenheter som idag avser trygghetsboendet. Lägenheterna är mellan ca 49-65
kvadratmeter. Viktoriagården har ursprungligen byggts som servicehus och därefter
omvandlats till ett särskilt boende. Tomten medger ej utbyggnad i befintlig
detaljplan, vilket gör det svårt att bygga ut. Vissa delar av byggnaden medger högre
bygghöjd.

Fastighetskalkyl - Viktoriagården
Nuläge/Befintligt skick
Antal platser
Hyra per år
Yta, kvadratmeter
Bokfört restvärde
Efter en renovering
Antal platser
Kostnad total renovering
Cirka hyra per år
Yta kvadratmeter
Hyreskostnad per plats och år
*miljoner kronor
4.4.2

65
9,5 mnkr*
8898
62,0 mnkr
65
118,0 mnkr
17,5 mnkr
8898
0,3 mnkr (0,269)

Hälsas bedömning och slutsats

Hälsas bedömning är att Viktoriagården inte lämpar sig för fortsatt drift som
särskilt boende utifrån att boendet är utformat för en annan typ av verksamhet.
Lägenheterna är stora i förhållande till de boendes behov av särskilt boende. Likaså
har varje lägenhet ett fullt utrustat kök, vilket sällan nyttjas av personer med insats
särskilt boende, då det vanligaste är att de har ett helkostabonnemang för måltider.
Det kan även tilläggas att det finns nackdelar med att bedriva två olika former av
verksamhet under samma tak då det skapar otydlighet. Vidare anses det vara en risk
ur smittskyddssynpunkt att två boendeformerna delar lokaler i den omfattning som
görs. Personer som bor på trygghetsboende kan ha hemtjänst, vilket innebär att
personal kommer utifrån samt att utförare av hemtjänst kan vara både personal
från kommunen eller privat utförare. Det blir många olika individer från olika
områden och verksamheter som rör sig i samma lokaler. Detta gör det svårt att
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skydda de personer som bor på särskilt boende vid en eventuell samhällssmitta. Det
kan konstateras att utformning och planlösningen inte passar målgruppen för
särskilt boende. Det kan konstateras att utformning och planlösningen inte passar
målgruppen för särskilt boende.
Slutsats: Viktoriagården bör avvecklas som särskilt boende.
Tillägg: Viktoriagråden har goda förutsättningar för att nyttjas som ett
trygghetsboende.
4.4.3

Nämndens bedömning och slutsats

Fördelar med Viktoriagården som särskilt boende
- Det geografiska läget
- Kollektivtrafik nära
- Utemiljön och omgivningarna
- Upprustat storkök
- Lokaler för träffpunktsverksamhet
- Närliggande bibliotek
Nackdelar med Viktoriagården som särskilt boende
- Inte anpassat för att vara ett särskilt boende
- Arbetsmiljön, ont om personalutrymme
- Inte kostnadseffektivt att renovera
- Nyttjar inte gemensamhetsutrymmen optimalt
Nämnden slutsats
Är aktuellt att avveckla som särskilt boende, och istället låta lokalerna komma till
annan användning (3 av 3 grupper).
Tillägg: Komma till användning som trygghetsboende
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4.5
4.5.1

Munkaljungbygården
Fakta

Munkaljungbygården ligger i Munka Ljungby och byggdes 1994. Boendet är i ett
plan och består av 40 lägenheter fördelat på fyra enheter. Lägenheterna är mellan ca
22-30 kvadratmeter. Tomten medger ej utbyggnad i befintlig detaljplan, endast ett
plan i bygghöjd. Anslutning till Kvarnliden ej möjlig då ytan är prickad.

Fastighetskalkyl – Munkaljungbygården
Nuläge/Befintligt skick
Antal platser
Hyra per år
Yta, kvadratmeter
Bokfört restvärde
Efter en renovering
Antal platser
Kostnad total renovering
Cirka hyra per år
Yta kvadratmeter
Hyreskostnad per plats och år
*miljoner kronor
4.5.2

40
2,5 mnkr*
3265
9,0 mnkr
40
57,0 mnkr
6,5 mnkr
3265
0,2 mnkr (0,162)

Hälsas bedömning och slutsats

Hälsas bedömning är att Munkaljungbygården saknar tillräckligt stora utrymme för
personal för att kunna tillgodose en god arbetsmiljö, då det gäller service och
personalutrymme. Det saknas även förråd och hjälpmedelsförråd. En utökning av
dessa utrymmen skulle innebära att antalet platser behöver minska. Ett minskat
platsantal innebär en lägre resurseffektivitet. Tomten är prickad vilket innebär att
det är svårt att bygga ut.
Slutsats: Munkaljungbygården är inte lämplig att bedriva som särskilt boende
eftersom en renovering minskar antalet platser och resulterar i ökade
driftskostnader. Fastigheten bör komma till annan användning.
4.5.3

Nämndens bedömning och slutsats

Fördelar med Munkaljungbygården som särskilt boende
- Det geografiska läget
- Byggt för särskilt boende
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- I godtagbart skick, större renovering behövs inte
- Ser potential för ett äldrevårdscentrum -Bygga ut och ihop med Kvarnliden?
Nackdelar med Munkaljungbygården som särskilt boende
- Inte kostnadseffektivt att renovera
- Begränsningar i befintlig detaljplan
- Liten yta vid hemvisten för matplats, tv, fåtölj och kök
- För få platser för att driva effektivt
Nämnden slutsats
Har värden som gör det lämpligt att renovera och eventuellt bygga ut (3 av 3
grupper).
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4.6
4.6.1

Solängen
Fakta

Solängen ligger i Ängelholm, Södra utmarken. Boendet ligger i ett plan och består
av har 40 lägenheter fördelat på fyra enheter. Lägenheterna är mellan ca 24-27
kvadratmeter. Solängen ligger på Södra sjukhusområdet, som ägs av AB
Ängelholmshem respektive Hälsostaden Ängelholm AB. Fastighetsägarna har fått
planbesked av kommunstyrelsen för att exploatera området, med bostäder,
verksamheter, viss handel och service. På sikt kommer befintliga byggnader på
området att rivas.

Fastighetskalkyl - Solängen
Nuläge/Befintligt skick
Antal platser
Hyra per år
Yta, kvadratmeter
Bokfört restvärde
*miljoner kronor
4.6.2

40
3,0 mnkr*
2150
Ängelholmshem

Hälsas bedömning och slutsats

Ej aktuellt. Ska rivas.
Slutsats: Solängen bör avvecklas som särskilt boende.
4.6.3

Nämndens bedömning och slutsats

Fördelar och nackdelar med Solängen som särskilt boende
- Ej aktuellt ska rivas
Nämnden slutsats
Är aktuellt att avveckla som särskilt boende, och istället låta lokalerna komma till
annan användning (3 av 3 grupper).
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4.7
4.7.1

Åshaga
Fakta

Åshaga ligger i Hjärnarp och byggdes 1968. Boendet är ett plan och består av 40
lägenheter fördelat på tre enheter. Lägenheterna är mellan ca 24-61 kvadratmeter.
Tomten har en byggyta som är 30 procent av tomt och medger två plan vilket
tillåter utökning både på ytan samt höjden.

Fastighetskalkyl - Åshaga
Nuläge/Befintligt skick
Antal platser
Hyra per år
Yta, kvadratmeter
Bokfört restvärde
Efter en renovering
Antal platser
Kostnad total renovering
Cirka hyra per år
Yta kvadratmeter
Hyreskostnad per plats och år
Vid rivning och nybyggnation
Antal platser
Kostnad för nytt boende
Cirka hyra per år
Yta kvadratmeter
Hyreskostnad per plats och år
*miljoner kronor
4.7.2

40
2,8 mnkr
3684
13,0 mnkr
40
57,0 mnkr
7,0 mnkr
3684
0,2 mnkr (0,175)
80
168,0 mnkr
14,5 mnkr
5600
0,2 mnkr (0,180)

Hälsas bedömning och sluts

Hälsas bedömning är att Åshaga inte lämpar sig för fortsatt drift som särskilt
boende utifrån att boendet har en opraktisk utformning. Boendets utformning
medför svårigheter att bedriva en resurseffektiv verksamhet.
Fastigheten har långa och smala korridorer samt stora brister i tillgänglighet,
exempelvis en del av de personer som bor där och är rullstolsburna inte nyttja sina
uteplatser, då bredden på altandörrana är för smala. Lägenheterna på boendet är
små och likaså badrummen som tillhör lägenheterna. I anmärkningar från
Arbetsmiljöverket framkom svårigheten med att upprätthålla hygienkrav.
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Åshaga har en stor entré och samlingsytor som ej kan nyttjas optimalt. Boendets
utformning medger ej överblick – otryggt för såväl de som bor där som
medarbetare. Det saknas tillräckligt stora utrymme för personalen för att få en god
arbetsmiljö, då det gäller service- och personalutrymme. Det saknas även förråd
och hjälpmedelsförråd.
Det hårda golvet på Åshaga har visat sig leda till knäproblem och arbetsskador för
personal.
Detta sammantaget gör att Åshaga i sin nuvarande utformning inte är
ändamålsenligt att driva som särskilt boende. Dock finns goda förutsättningar i
detaljplanen att bygga ett större boende som från grunden kan utformas för det
framtida behov ett särskilt boende förväntas. Kan platsantalet fördubblas kan
fördelen med stordrift nyttjas.
Utifrån fastighetskalkylen har Åshaga ett lågt restvärde, vilket talar för att rivning
och nybyggnation kan föredras framför renovering. Beaktat ur ett såväl ekonomiskt
som kvalitetsmässigt perspektiv är det att föredra att Åshaga rivs till förmån för
nybyggnation.
Slutsats: Åshaga bör rivas till förmån för nybyggnation
4.7.3

Nämndens bedömning och slutsats

Fördelar med Åshaga som särskilt boende
- Utemiljön
- Nytt tillagningskök
- Förutsättningar för nybyggnad i befintlig detaljplan
- Nära förskola
Nackdelar med Åshaga som särskilt boende
- Inte anpassat för att vara ett särskilt boende
- Till ytan små lägenheter – både för personal och brukare
- För få platser för att driva effektivt
Nämnden slutsats
Är lämpligt att riva till förmån för att bygga ett nytt särskilt boende (3 av 3
grupper).
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4.8
4.8.1

Bokhöjden
Fakta

Bokhöjden ligger i Hjärnarp och byggdes 1992. Boendet har ett plan och består av
18 lägenheter fördelat på två enheter. Lägenheterna är ca 35 kvadratmeter.
Bokhöjden är Ängelholms kommuns minsta särskilda boende till antalet platser.
Byggytan är maximerad på 1200 m2, endast ett plan medges i detaljplanen.
Fastighetskalkyl - Bokhöjden
Nuläge/Befintligt skick
Antal platser
Hyra per år
Yta, kvadratmeter
Bokfört restvärde
Efter en renovering
Antal platser
Kostnad total renovering
Cirka hyra per år
Yta kvadratmeter
Hyreskostnad per plats och år
*miljoner kronor
4.8.2

18
2,3 mnkr*
1358
8,0 mnkr
18
22,0 mnkr
3,8 mnkr
1358
0,2 mnkr (0,211)

Hälsas bedömning och slutsats

Hälsas bedömning är att Bokhöjden inte lämpar sig för fortsatt drift som särskilt
boende utifrån att boendet är litet, vilket gör det svårt att driva boendet
resurseffektivt.
På ett mindre boende som Bokhöjden finns det också svårigheter att få till ett
större utbud av aktiviteter för de personer som bor där. Det saknas service- och
personalutrymme samt kontor och dokumentationsplatser för personalen. Det
saknas även förråd och hjälpmedelsförråd.
Förutsättningar i detaljplanen gör att Bokhöjden inte lämpar sig för den i så fall
betydande utbyggnad som krävs.
Slutsats: Bokhöjden bör avvecklas som särskilt boende.
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4.8.3

Nämndens bedömning och slutsats

Fördelar med Bokhöjden som särskilt boende
- Utemiljön och omgivningarna
- Innemiljön
- Ett mindre boende i förhållande till de andra i kommunen
- Passar för personer med demens
- Billig renoveringskostnad
Nackdelar med Bokhöjden som särskilt boende
- Inte anpassat för att vara ett särskilt boende
- För få platser för att driva effektivt
- Saknas personalutrymmen och förråd
Nämnden slutsats
- Har värden som gör det lämpligt att renovera och eventuellt bygga ut (2 av 3
grupper)
- Är aktuellt att avveckla som särskilt boende, och istället låta lokalerna komma till
annan användning (1 av 3 grupper)
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4.9
4.9.1

Bäckagården
Fakta

Bäckagården ligger i Ängelholm, Nyhem och byggdes 1994. Boendet ligger i ett
plan och har 40 lägenheter fördelat på fyra enheter. Lägenheterna är ca 30-36
kvadratmeter. Tomens yta kan utökas till max 4000m2 idag ca 2500 m2. Utbyggnad
möjlig men enbart 1 plan.
Fastighetskalkyl – Bäckagården
Nuläge/Befintligt skick
Antal platser
Hyra per år
Yta, kvadratmeter
Bokfört restvärde
Efter en renovering
Antal platser
Kostnad total renovering
Cirka hyra per år
Yta kvadratmeter
Hyreskostnad per plats och år
*miljoner kronor
4.9.2

40
2,3 mnkr*
2726
9 mnkr
40
49 mnkr
5,8 mnkr
2726
0,1 mnkr (0,145)

Hälsas bedömning och slutsats

Hälsas bedömning är att Bäckgården saknar tillräckligt stora utrymme för personal
för att kunna tillgodose en god arbetsmiljö, då det gäller service och
personalutrymme. Det saknas även förråd och hjälpmedelsförråd. En utökning av
dessa utrymmen skulle innebära att antalet platser behöver minska. Ett minskat
platsantal innebär en lägre resurseffektivitet. Tomten är prickad vilket innebär att
det är svårt att bygga ut.
Slutsats: Bäckagården är inte lämplig att bedriva som särskilt boende eftersom en
renovering minskar antalet platser och resulterar i ökade driftskostnader.
Fastigheten bör i första hand komma till annan användning.
4.9.3

Nämndens bedömning och slutsats

Fördelar med Bäckagården som särskilt boende
- Det geografiska läget
- Utemiljön och omgivningarna
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- Innemiljön
- Förutsättningar för utbyggnad i befintlig detaljplan
Nackdelar med Bäckagården som särskilt boende
- Saknas personalutrymme och förråd
- Varuintag genom huvudentrén
- Liten yta vid hemvisten för matplats, tv, fåtölj och kök
Nämnden slutsats
Har värden som gör det lämpligt att renovera och eventuellt bygga ut (3 av 3
grupper).
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4.10

Karlslund

4.10.1 Hälsas bedömning och slutsats

Hälsas bedömning är att Karlslund lämpar sig för fortsatt drift som särskilt boende,
då inga åtgärder är nödvändiga utifrån rådande myndighetskrav.
Slutsats: Hälsa bedömer att verksamheten på Karlslund kan fortgå oförändrat.
4.10.2 Nämndens bedömning och slutsats

Nämnden informerades vid workshop 2020-10-23 om Hälsas bedömning och
slutsats ovan. Det framkom då inga invändningar mot Hälsas bedömning.
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4.11

Kvarnliden

4.11.1 Hälsas bedömning och slutsats

Hälsas bedömning är att Kvarnliden lämpar sig för fortsatt drift som särskilt
boende, då inga åtgärder är nödvändiga utifrån rådande myndighetskrav.
Slutsats: Hälsa bedömer att verksamheten på Kvarnliden kan fortgå oförändrat.
4.11.2 Nämndens bedömning och slutsats

Nämnden informerades vid workshop 2020-10-23 om Hälsas bedömning och
slutsats ovan. Det framkom då inga invändningar mot Hälsas bedömning.
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5

Sammanfattning och förslag

De flesta av kommunens särskilda boenden är uppförda under 1960- respektive
1990-talet. Arbetsmiljöverket och räddningstjänsten har anmärkningar som
behöver åtgärdas. För att möta arbetsmiljö- och säkerhetskrav behöver kommunen
bättre lokaler.

5.1

Framtidsförklaring

I mars 2019 antog kommunfullmäktige en framtidsförklaring för Ängelholms
kommun 2019-2022. Framtidsförklaringen innehåller ett avsnitt om god tillgång till
boenden för äldre.
”…ett större grepp behöver tas innan kommunen genom renoveringar och nya
investeringar låser fast en föråldrad struktur. Det kan till exempel handla om att
bygga nya, mer effektiva särskilda boenden och bygga om gamla boenden till
trygghetsboenden…”
I sin genomgång har Nämnden för omsorg och stöd och huvuduppdrag Hälsa
värderat respektive särskilt boendes förutsättningar för att bedriva en modern
verksamhet med hög kvalitet. Den sammantagna bedömningen är att flera av
kommunens befintliga särskilda boenden inte är ändamålsenliga för den
verksamhet som bedrivs idag då lokalerna inte är anpassade efter behov och
arbetssätt.
Framtidsförklaringens utfästelse att modernisera kommunens boendestruktur
innebär att Ängelholms kommun står inför möjligheten att göra en historisk
satsning på nya välfärdslokaler där den stora frågan är: - Vilka behov behöver våra
lokaler tillgodose de kommande 40 åren?

5.2

En ny struktur för kommunens särskilda boenden

Huvuduppdrag Hälsa förordar en struktur på kommunens särskilda boenden som
bygger på färre, men större, särskilda boenden. Lokalerna behöver ha en
ändamålsenlig och effektiv utformning. Stora entréytor och korridorer som är
vanliga i nuvarande lokaler ger en ineffektiv fastighetsekonomi och tillför inte heller
några värden för verksamheten, snarare tvärtom då det är svårt att överblicka och
skapar otrygghet.
Hälsa bedömer också att det är angeläget att undvika att ha olika verksamheter
under samma tak. I de fall där ett särskilt boende inryms i samma lokaler som till
exempel ett trygghetsboende skapas otydlighet för de som bor där samtidigt som
det har visat sig svårt att upprätthålla skyddsarbete vid smitta, en av flera viktiga
lärdomar som har dragits under Covid 19-pandemin.
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Genom att ha särskilda boenden med fler antal platser skapas bättre möjligheter att
hålla hög kvalitet i omsorgen. Skälet till detta är att ett större underlag behövs för
att kunna ha en effektiv bemanning, men också för att ett bra utbud av aktiviteter
och andra värdeskapande resurser ska kunna komma många till del. På ett större
boende kan nattbemanningen planeras kostnadseffektivt, samordnarfunktioner kan
samnyttjas och såväl omsorgs- som legitimerad personal kan användas mer
effektivt. Välplanerade mindre enheter med bra lägenheter, mottagningskök,
matplats och allrum kan skapa småskalighet och trivsel samtidigt som det ger en
god arbetsmiljö, bra möjligheter att bedriva ett effektivt smittskyddsarbete och
förutsättningar för samplanering och samutnyttjande av resurser.

5.3
Inventering och bedömning av kommunens befintliga
särskilda boenden
I följande tabell redovisas befintliga särskilda boenden tillsammans med kommande
särskilda boenden som kommunen redan har fattat beslut om. Flera av de befintliga
lokalerna har 30-40 platser, något som Hälsa bedömer är för få för att kunna driva
en effektiv verksamhet.
Särskilda boende

Platser 2020

Platser inkl. kommande

Errarps Ängar
Åsbytorp
Sommarsol
Kungshaga
Fridhem
Åshaga
Karlslund
Kvarnliden
KVS
Bäckagården
Munka Ljungbygården
Karlsgården
Willan
Solhaga
Viktoriagården
Bokhöjden
Solängen
Summa plaster

9
39
0
69
0
40
40
24
34
40
40
20
30 (+29 trygghetsboende)
30
30 (+35 trygghetsboende)
18
40
503 (+64 trygghetsboende)

54
60
60
70
80
40
40
24
34
40
40
0
30 (+29 trygghetsboende)
30
30 (+35 trygghetsboende)
18
40
690 (+64 trygghetsboende)

Tabellen visar också att det totala antalet platser inom några år kommer att öka från
dagens 503 till 690. Detta innebär att kommunen kommer att ha betydligt fler
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platser på särskilt boende om samtliga befintliga lokaler ska fortsätta användas som
särskilda boenden.

5.4

Huvuduppdrag Hälsas förslag

Att ha färre men större särskilda boenden innebär att ett antal av kommunens
nuvarande lokaler inte lämpar sig för fortsatt drift som särskilt boende.
• Åshaga i Hjärnarp föreslås rivas till förmån för ett nytt, större särskilt boende
med 80 platser.
• Karlslund och Kvarnliden är förhållandevis små boenden, de är i gott skick och
är godkända utifrån gällande myndighetskrav. Detsamma gäller för KVS.
Huvuduppdrag Hälsa föreslår därför ingen åtgärd för dessa boenden i nuläget,
utan förordar att verksamheten fortgår oförändrat.
• Willan, Solhaga, Viktoriagården, Bokhöjden, Solängen, Munkaljungbygården
och Bäckagården avvecklas som särskilda boende och att lokalerna görs
tillgängliga för annan verksamhet. Av dessa bedöms Willan och Viktoriagården
ha mycket goda förutsättningar att omvandlas till trygghetsboenden.
Däremot bör kommunen ta höjd för volymökning och ett ökat behov av platser i
framtiden. För att möta behovet skulle Munkaljungbygården och Bäckagården
kunna renoveras för att skapa godtagbara lokaler för särskilt boende. Alternativt
kan en helt ny etablering av ett större boende göras, förslagsvis i Munka Ljungby.
Huvuppdrag Hälsa föreslår en ny struktur med följande särskilda boende:
Särskilda boende

Platser

Errarps Ängar
Åsbytorp
Sommarsol
Kungshaga
Fridhem
Åshaga
Karlslund
Kvarnliden
KVS
Summa platser

54
60
60
70
80
80
40
24
34
502
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Huvuduppdrag Hälsa föreslår samtidigt att följande boenden avvecklas och
lokalerna överlämnas åt andra verksamheter:
Särskilda boende

Platser

Karlsgården
Willan
Solhaga
Viktoriagården
Bokhöjden
Bäckagården
Munkaljungbygården
Solängen

Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Annan verksamhet
Exploateringsområde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

KS § 136

Dnr. KS 2019/328, NOS 2020/66

Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning
för merkostnader vid evakuering av särskilt boende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planeringen av
renoveringarna av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Evakueringen påbörjas under
2020 och möjliggöras genom upphandling av evakueringsboendeplatser.
Nämnden för omsorg och stöd behandlade ärendet den 21 april 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, §36, 21 april 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 31 mars 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilldela huvuduppdrag Hälsa budgetmedel för merkostnader för evakuering av Åsbytorp
2020 motsvarande 0,5 mnkr, samt
att finansiering sker genom resultatet år 2020
Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomichef

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-16
Kommunstyrelsen

KS § 185

Dnr. KS 2019/328

Planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms
kommun
Ärendebeskrivning
De flesta av kommunens särskilda boenden är uppförda under 1960- respektive 1990-talet.
För att möta dagens arbetsmiljö- och säkerhetskrav behöver flera av kommunens boenden
renoveras.
Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 10 oktober 2019
Protokollsutdrag KSAU den 2 oktober 2019, § 119
Tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2019
Planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun
Framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022, antagen i kommunfullmäktige den 25
mars 2019
PM – Politisk inriktning för utveckling av Ängelholms kommuns äldreomsorg, daterat den 13
maj 2019
Yrkanden
Liss Böcker (C), Maija Rampe (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP),
Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och
Karl-Erik Asp (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till ordförandeförslaget och bifall till
förslag till beslut enligt tjänsteutlåtandet i arbetsutskottet.
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till ordförandeförslaget och dels avslag till
detsamma innebärande bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Votering begärs och ordföranden anger att ja-röst är bifall till ordförandeförslaget och nej-röst
är avslag till ordförandeförslaget.

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-16
Kommunstyrelsen

Ledamot
Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S)
Patrik Ohlsson (SD)
Eric Sahlvall (L), Charlotte Engblom Carlsson (L)
Linda Persson (KD)
Åsa Larsson (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Johan Wifralius (SD)
Ola Carlsson (M), Karl-Erik Asp, (M)
Fanny Krumlinde Handreck (S)
Maija Rampe (M)
Christina Hanstål (M)
Robin Holmberg (M)
SUMMA

JA
X

NEJ
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
10

3

Med röstetal 10 mot 3 bifaller kommunstyrelsen ordförandeförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna Planering av renoveringar av särskilda boenden i Ängelholms kommun, med
följande justeringar:
 renoveringsplanen tidigareläggs att starta med första evakuering under 2020.
 de evakueringsboendeplatser som krävs för att genomföra renoveringsplanen ska
tillförsäkras genom att i första hand handlas upp av extern utförare, i andra hand
inom ramen för befintligt ramavtal,

att

uppdra åt kommundirektören att inarbeta planering av renoveringar av särskilda
boenden i Lokalresursplanen,

att

notera att dialog pågår med räddningstjänsten angående behovet av
brandskyddsåtgärder på vissa boenden,

att

uppdra åt kommunstyrelsen arbetsutskott att lämna ett förslag på upplägg för
byggnation och drift av särskilt boende på Fridhem i privat regi.
Forts. beslut nästa sida

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-16
Kommunstyrelsen

att

uppdra åt Nämnden för omsorg och stöd att utreda och lämna förslag på vilka
särskilda boenden i kommunen som:

har värden som gör dem lämpliga att renovera och eventuellt bygga ut,

kan vara lämpliga att riva till förmån för nybyggnation, samt

det är aktuellt att avveckla.
Uppdraget ska återrapporteras senast januari 2021, med delrapport i april 2020
avseende Åsbytorp, Karlsgården och Kungshamn.

att

uppdraget att utreda ett införande av Lag om valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende
i Ängelholms kommun ska återrapporteras senast oktober 2020.

Reservation
Åsa Larsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S) reserverar sig
mot beslutet. Skriftlig reservation enligt följande:
”Socialdemokraterna reserverar sig mot det ordförandeförslag som presenterats.
Det ordförandeförslag som nu blivit presenterat för kommunstyrelsen visar tydligt den
ambition som den blågröna majoriteten har. Samtidigt visar förslaget, och ärendes hantering,
på hur långt man är villig att gå för att låta privata aktörer ta över alltmer av den kommunala
välfärden.
Kommunfullmäktige- och kommunstyrelsebeslut som inte följs, ärenden som ”pausas” i
handläggningar, information som inte delges och formuleringar som glider mer än lite på
sanningen. Detta trots att alliansens tidigare ställt sig bakom planera till det kommunala
boendet på Fridhem. Detta rimmar dåligt med kommunens värdegrund, öppenhet, omtanke
och handlingskraft och framförallt är det ett hot mot demokratin.
Det som fått fart på denna fråga är snarare brandskyddsinspektion som tröttnat på att inget
händer i frågan och med hot om rejäla viten tvingat fram en reaktion.
Om de av kommunfullmäktige fattade besluten i detta ärende hade verkställts skulle ett
kommunalt särskilt boende finnas på plats 2021 och renoveringen av våra äldreboenden kunde
startat som planerat.”
_____
Beslutet expedieras till:
Nämnden för omsorg och stöd
Kommundirektörens stab

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 31

Dnr. KS 2020/229

Löneutrymme 2021
Ärendebeskrivning
I november 2020 tog kommunfullmäktige beslut om budget för 2021, inklusive det
ekonomiska utrymme som avsätts för löneökningar. Löneavtalen för såväl
industrin som för den offentliga sektorn blev klara först i slutet av 2020, varför
resultatet av dessa inte fullt ut har beaktats i det budgetförslag som antogs i
november 2020.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från HR-chef den 26 januari 2021.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Maija Rampe (M),
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD),
Eric Sahlvall (L) och Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta ytterligare 4,5 mkr i budgeten 2021 för löneökningar,
att finansieringen sker genom minskning av budgeterat resultat,
att effekterna på år 2022 och framåt arbetas in i kommande budgetprocesser.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomichefen
• HR-chefen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
0431-46 81 77
stefan.marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/229
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-01-26

Löneutrymme 2021
Ärendebeskrivning
I november 2020 tog kommunfullmäktige beslut om budget för 2021, inklusive det
ekonomiska utrymme som avsätts för löneökningar. Löneavtalen för såväl industrin som för den offentliga sektorn blev klara först i slutet av 2020, varför resultatet av dessa inte fullt ut har beaktats i det budgetförslag som antogs i november
2020.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från HR-chef den 26 januari 2021.

Utredning
Sveriges kommuner och regioner SKR:s utgångspunkt är att det är den konkurrensutsatta industrin som är lönenormerande och sätter det s k ”märket”. Löneavtalen för industrin tecknades först den 1 november 2020, varför resultatet av dessa
förhandlingar inte var kända när budgetförslaget för 2021 arbetades fram. Kommunals centrala avtal har också landat på ”märket”, då detta avtal är ett så kallat sifferavtal.
De löneavtal som Sveriges kommuner och regioner SKR tecknar med de centrala
fackliga organisationerna ger varje kommun möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter. Gemensamt är att lönen ska vara individuell och differentierad.
I syftet att behålla konkurrenskraftiga löner för medarbetare i Ängelholms kommun, utifrån det så kallade ”märket” krävs att ytterligare 4,5 miljoner kronor avsätts i budgeten för löneökningar 2021. Det innebär att den totala lönereserven under kommunstyrelsen kommer att uppgå till 28 mnkr för år 2021. Helårseffekten
gör att 6,0 mnkr behöver skjutas till årligen från och med år 2022 och framåt.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta ytterligare 4,5 mkr i budgeten 2021 för löneökningar,
att finansieringen sker genom minskning av budgeterat resultat,
att effekterna på år 2022 och framåt arbetas in i kommande budgetprocesser.

Eva Sturesson
T f kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Eva Sturesson t f Kommundirektör
Lena Östblom HR-chef
Fredrik Karlsson, Budgetchef
Stefan Marthinsson, Ekonomichef

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Stefan Marthinsson
Ekonomichef
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KS § 32

Dnr. KS 2020/442

Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur
och kollektivtrafik
Ärendebeskrivning
Familjen Helsingborg har tagit fram förslag på prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik. I dokumentet lyfts de prioriterade satsningar på
transportinfrastruktur som Familjen Helsingborg driver tillsammans regionalt,
nationellt och internationellt. Prioriteringarna avses revideras vart fjärde år, med
syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer samt
trafikförsörjningsprogram.
Tillsammans med de övergripande strategierna för infrastruktur och kollektivtrafik i
Familjen Helsingborgs strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde
för Sverige och Greater Copenhagen samt bidrar till att regionala och nationella
miljö- och utvecklingsmål uppnås. De prioriterade satsningarna omfattar olika
infrastruktur- och kollektivtrafikobjekt. De objekt som är belägna inom
Ängelholms kommun är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Västkustbanan, dubbelspår Ängelholm – Maria.
Söderåsbanan, mötesspår Ängelholm – Åstorp.
E6, trafikplats Ängelholm - Helsingborg Airport.
Väg 13 Ängelholm – Klippan – Ljungbyhed.
Ängelholm Helsingborg Airport.
Ängelholm – Åstorp, pågatågstrafik på Söderåsbanan.
Ängelholm – Höganäs, snabbare bussförbindelse.
Ängelholm Helsingborg Airport – Barkåkra, bussförbindelse.

Därutöver ingår åtgärder såsom t ex kapacitetsåtgärder för Pågatåg med attraktiv
och robust halvtimmestrafik, halvtimmestrafik Västkustbanan Göteborg –
Köpenhamn år 2024, genomgående pågatågstrafik med uppehåll på samtliga
stationer Båstad - Trelleborg samt prioritering av cykel.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik, daterat 20 januari 2021.
• Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, länk.
• Missiv Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik,
daterad 18 januari 2021.
• Protokollsutdrag Familjen Helsingborg, daterad 4 december 2020.
• § 234, Beslut i KS, daterat 11 november 2020.

Yrkande
Bifall till förslaget till i tjänsteutlåtandet Liss Böcker (C), Maija Rampe (M),
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L) och Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att godkänna Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik.

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Chefsstrateg
Lena Åström
468152
lena.astrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/442
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-01-20

Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur
och kollektivtrafik
Ärendebeskrivning
Familjen Helsingborg har tagit fram förslag på prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik. I dokumentet lyfts de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som Familjen Helsingborg driver tillsammans regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna avses revideras vart fjärde år, med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer samt trafikförsörjningsprogram.
Tillsammans med de övergripande strategierna för infrastruktur och kollektivtrafik
i Familjen Helsingborgs strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde för Sverige och Greater Copenhagen samt bidrar till att regionala och nationella
miljö- och utvecklingsmål uppnås. De prioriterade satsningarna omfattar olika infrastruktur- och kollektivtrafikobjekt. De objekt som är belägna inom Ängelholms
kommun är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Västkustbanan, dubbelspår Ängelholm – Maria.
Söderåsbanan, mötesspår Ängelholm – Åstorp.
E6, trafikplats Ängelholm - Helsingborg Airport.
Väg 13 Ängelholm – Klippan – Ljungbyhed.
Ängelholm Helsingborg Airport.
Ängelholm – Åstorp, pågatågstrafik på Söderåsbanan.
Ängelholm – Höganäs, snabbare bussförbindelse.
Ängelholm Helsingborg Airport – Barkåkra, bussförbindelse.

Därutöver ingår åtgärder såsom t ex kapacitetsåtgärder för Pågatåg med attraktiv
och robust halvtimmestrafik, halvtimmestrafik Västkustbanan Göteborg – Köpenhamn år 2024, genomgående pågatågstrafik med uppehåll på samtliga stationer
Båstad - Trelleborg samt prioritering av cykel.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, daterat 20 januari 2021.
• Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, länk.
• Missiv Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, daterad 18 januari 2021.
• Protokollsutdrag Familjen Helsingborg, daterad 4 december 2020.
• § 234, Beslut i KS, daterat 11 november 2020.

Utredning
Ärendet har förankrats i kommunerna inom Familjen Helsingborg, inför beslut i
styrelsen för Familjen Helsingborg i december 2020. Landskrona har lämnat in en
skriftlig reservation gällande förbindelse över Öresund, men står i övrigt bakom
dokumentet. Prioriteringarna har därefter besluts av Familjen Helsingborgs styrelse
och ska nu upp i kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att godkänna Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.

Eva Sturesson
T f kommundirektör

Lena Åström
Chefsstrateg

Beslutet expedieras till:
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.
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Inledning
Familjen Helsingborg är motorn i norra delen av
Öresundsregionen med förbindelser till Stockholm,
Danmark och Norge. Vi är 360 000 invånare fördelat på
11 kommuner med en fjärdedel av Skånes arbetsplatser.
Europavägarna E4, E6 och E20 passerar genom Familjen
Helsingborg och utgör tillsammans med Västkustbanan,
Skånebanan, Söderåsbanan och Rååbanan stommen i vårt
transportsystem. Helsingborgs hamn är en av Sveriges
största hamnar och betydande hamnverksamhet finns
även i Landskrona och Höganäs. Ängelholm Helsingborg
airport säkerställer god tillgänglighet till Stockholm och
andra regioner. Med våra nationella och internationella
kopplingar är vi en viktig del i Greater Copenhagen där vi
genom ett bra samarbete mellan Skåne och östra
Danmark vill skapa tillväxt och konkurrenskraft till nytta
för regionens 4,3 miljoner invånare.
Vi står inför stora förändringar i framtiden, det gäller för oss som för övriga delar av Europa. För att möta
utmaningarna krävs god planering och vilja till förändring. Den infrastruktur som finns idag måste
underhållas, förstärkas samt inte minst användas mer effektivt och hållbart eftersom den till stor del även
utgör framtidens infrastruktur. Men det krävs också nya investeringar och satsningar.
Vi i Familjen Helsingborg lyfter här fram de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi
tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna tar utgångspunkt i Greater
Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och Familjen Helsingborgs strukturplan samt underlag framtagna
genom Familjen Helsingborgs samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna
revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och
trafikförsörjningsprogram.
Tillsammans med övergripande strategier för infrastruktur och kollektivtrafik i Familjen Helsingborgs
strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde för Sverige och Greater Copenhagen samt
bidrar till att både nationella och regionala miljö- och utvecklingsmål uppnås. En stark och långsiktig
satsning på transportinfrastruktur samt investering i fordon och robusta trafikupplägg är nödvändigt för
en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle i framtiden.
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Nationell plan 2018-2029
I gällande nationell plan för transportsystemet perioden 2018-2029 pekas fem objekt ut inom Familjen
Helsingborgs geografiska område. Dessa fem objekt är planerade samt helt eller delvis finansierade inom
ramen för nationell plan åren 2018-2029. Det är av största vikt för Familjen Helsingborg, Skåne och södra
Sverige att dessa fem objekt finansieras och genomförs inom nästa period för nationell plan för
transportsystemet.
Västkustbanan, dubbelspår Ängelholm-Maria
Vårt mål: Att dubbelspårsutbyggnad längs Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria station
genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet med trafikstart senast december år 2023.
Västkustbanan, dubbelspår Maria-Helsingborg C
Vårt mål: Att dubbelspårsutbyggnad längs Västkustbanan mellan Maria station och Helsingborg C
genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet med byggstart senast år 2027.
Söderåsbanan, persontrafik Åstorp-Malmö
Vårt mål: Att utbyggnad av Söderåsbanan och de nya stationerna i Billesholm, Kågeröd och Svalöv
genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet, samt avsiktsförklaring gällande trafikering
mellan berörda parter med trafikstart senast december år 2021.
Skånebanan, 160 km/h Åstorp-Hässleholm
Vårt mål: Att upprustning av Skånebanan mellan Åstorp och Hässleholm till 160 km/h genomförs enligt
gällande nationell plan för transportsystemet med färdigställande senast december år 2022.
Skånebanan, partiellt dubbelspår Klippan-Hyllstofta
Vårt mål: Att utbyggnad av partiellt dubbelspår för Skånebanan mellan Klippan och Hyllstofta genomförs
enligt gällande nationell plan för transportsystemet med byggstart senast år 2024 och färdigställande senast
år 2027.

Figur 1 - Objekt i nationell plan 2018-2029
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Järnvägsinfrastruktur
Utöver de fem järnvägsobjekten som är utpekade i nationell plan för transportsystemet prioriterar
Familjen Helsingborg ett antal andra järnvägsobjekt. Dessa objekt är avgörande för att säkerställa dagens
behov samt för att möta framtidens utmaningar avseende efterfrågan på kapacitet, robusthet och
minskade restider för kollektivtrafiken och godstrafiken.
Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en förutsättning för en fullt integrerad
och funktionell Öresundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn Bält-förbindelsen
öppnar. Den fasta förbindelsen skapar kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad tillväxt
och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Verksamheter och företag ges ökad tillgång på
arbetskraft och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med idag. En fast förbindelse ökar
kapaciteten och redundansen i transportsystemet och avlastar därmed Öresundsbron och väg E6/E20.
Vårt mål: Att en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör pekas ut i nationell plan för transportsystemet
samt att svenska och danska regeringen fattar beslut om fortsatt utredande och genomförande med
målsättning om färdigställande senast år 2030.
Västkustbanan, 250 km/h Oslo-Köpenhamn
Varför: Fullt utbyggt järnvägssystem för 250 km/h i stråket Oslo-Köpenhamn, längs Västkustbanan,
bidrar starkt till Sveriges och Öresundsregionens utveckling och tillväxt. En viktig satsning för Familjen
Helsingborgs tillgänglighet till Öresundsregionen och Göteborg samt Oslo.
Vårt mål: Västkustbanans fortsatta utbyggnad till dubbelspår och anpassning till 250 km/h och att
sträckan Göteborg-Oslo fortsätter att rustas upp vilket möjliggör trafikering med nya snabba regionaltåg.
Skånebanan, dubbelspår Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad
Varför: Skånebanan är idag ett av landets mest belastade enkelspår och viktig för både gods- och
persontransporter. För att garantera kapacitet och robusthet när godsmängderna och persontransporterna
på järnväg ökar är det av största vikt att Skånebanan på längre sikt byggs ut till dubbelspår. Ett dubbelspår
innebär minskad restid genom att möjliggöra trafikering med snabba regionaltåg och därmed en möjlighet
att koppla ihop arbetsmarknadsregionerna i nordvästra och nordöstra Skåne. Tillsammans med
möjligheten att transportera mer gods på järnväg bidrar de minskade restiderna till fortsatt utveckling och
tillväxt i hela Skåne.
Vårt mål: Att Skånebanan etappvis förstärks med partiella dubbelspår på sträckan HelsingborgHässleholm-Kristianstad genom utpekande i nationell plan för transportsystemet.
Skånebanan, hastighetshöjning Kattarp-Åstorp
Varför: En framtida trafikering med snabba regionaltåg längs Skånebanan på sträckan HelsingborgHässleholm-Kristianstad binder samman nordvästra och nordöstra Skåne samt ökar tillgängligheten till
framtida höghastighetståg via Hässleholm. För att uppnå attraktiva restider bör de snabba regionaltågen
trafikera via Västkustbanan, när denna är fullt utbyggd, och Skånebanan Kattarp-Åstorp.
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Vårt mål: Att en hastighetshöjning längs Skånebanan på sträckan Kattarp-Åstorp pekas ut i nationell plan
för transportsystemet.
Söderåsbanan, mötesspår Ängelholm-Åstorp
Varför: Pågatåglinjen Malmö-Åstorp, längs Söderåsbanan, startar i december 2021. En förlängning av
Pågatågslinjen norrut till Ängelholm kan ge minst en kvarts snabbare restid än dagens busslinje vilket
skapar mer attraktiva restider i flera intressanta relationer. Kommunerna längs Söderåsbanan får en
snabbare anslutning till Västkustbanan norrut och ett komplement till Västkustbanan söderut. För att
Pågatåg Ängelholm-Åstorp inte ska komma i konflikt med godstågstrafiken krävs ett mötesspår mellan
Ängelholm och Åstorp.
Vårt mål: Att en utbyggnad av mötesspår på Söderåsbanan mellan Ängelholm och Åstorp pekas ut i
nationell plan för transportsystemet.
Stickspår Båstad station
Varför: Pågatåglinjen norrut från Helsingborg, längs Västkustbanan, har i dagsläget Förslöv som
ändstation för alla turer utom de enstaka turer som når Halmstad. Genom att anlägga ett stickspår norr
om stationen i Båstad blir det möjligt att förlänga Pågatågslinjen till Båstad utan att påverka
Västkustbanans kapacitet. Förlängningen möjliggör för resenärer att byta till Öresundståg i Båstad vilket
ökar tillgängligheten inom den nordvästskånska arbetsmarknadsregionen samt mellan
arbetsmarknadsregioner i sydvästra Sverige. Tillgängligheten förbättras även för resenärer till och från
Ängelholm Helsingborg airport.
Vårt mål: Att en utbyggnad av stickspår norr om Båstad station pekas ut i nationell plan för
transportsystemet.
Kapacitetsåtgärder Ramlösa station
Varför: Vid Ramlösa station möts tre järnvägar; Västkustbanan, Rååbanan och Skånebanan i plan.
Tågtrafiken på alla banorna måste anpassas till varandra för att trafiken till/från Helsingborg ska kunna
fungera. De flesta av tågen gör dessutom uppehåll på Ramlösa station. Detta påverkar kapaciteten i
tågsystemet negativt. Störningskänsligheten är hög. Ramlösa station är en allt viktigare punkt i
transportsystemet för byten till tåg från stads- och regionbussar, men också för biltrafik, cykeltrafik och
fotgängare. Pendlarparkeringen byggs successivt ut och ny bebyggelse kopplas mot stationen.
Vårt mål: En utbyggnad av fler plattformar och plattformsspår för resande vid Ramlösa station samt att
planskildhet mellan Skånebanan och Västkustbanan pekas ut i nationell plan för transportsystemet.
Kapacitetsåtgärder för Pågatåg i attraktiv och robust halvtimmestrafik
Varför: Pågatågen som stannar på alla stationer utgör stommen i den regionala kollektivtrafiken.
Satsningar på omfattande halvtimmestrafik på Pågatåglinjerna Helsingborg-Malmö-Trelleborg och HöörMalmö-Ystad visar mycket goda resultat. Robust halvtimmestrafik på samtliga Pågatågslinjer är en
självklarhet för att uppnå uppsatta regionala mål om ökad andel hållbara resor samt minskad sårbarhet vid
störningar.
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Vårt mål: Att utbyggnad av kapacitetsåtgärderna nedan pekas ut i nationell plan för transportsystemet.







Söderåsbanan, mötesspår mellan Teckomatorp och Kävlinge.
Rååbanan, mötesspår i Marieholm.
Teckomatorp station, utbyggnad till fyra plattformsspår.
Plattformsutbyggnad till dubbel plattform i Perstorp, Gantofta, Vallåkra och Tågarp.
Plattformsförlängning till 250m i Barkåkra och Förslöv.
Stickspår Båstad station

Spårväg Helsingborg-Höganäs (på lång sikt)
Varför: En regional spårväg i stråket Höganäs-Helsingborg ger en pålitlig och tydlig kollektivtrafik med
kapacitet att transportera långt fler passagerare än med buss. Det är en förutsättning för att hantera
framtidens efterfrågan på kollektivtrafik i stråket och för fortsatt utveckling och tillväxt i Familjen
Helsingborg. Spårvägen skapar dessutom förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling genom minskad
trängsel, minskat buller samt färre luftföroreningar och vibrationer.
Vårt mål: På sikt en utbyggnad av regional spårväg i stråket Helsingborg-Höganäs.

Figur 2 - Järnvägsinfrastruktur
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Väginfrastruktur
Vägtransportsektorn går mot en omställning till fossilfria transporter av både människor och gods. För att
möta dagens och framtidens efterfrågan på trafiksäkerhet, kapacitet och robusthet för både kollektiva och
individuella transporter prioriterar Familjen Helsingborg ett antal vägobjekt. Utöver dessa prioriteringar
arbetar Familjen Helsingborgs kommuner aktivt med trimning och utveckling av viktiga stråk genom
regionala transportinfrastrukturplanens potter för trafiksäkerhet och kollektivtrafik.
Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en förutsättning för en fullt integrerad
och funktionell Öresundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn Bält-förbindelsen
öppnar. Den fasta förbindelsen skapar kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad tillväxt
och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Verksamheter och företag ges ökad tillgång på
arbetskraft och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med idag. En fast förbindelse ökar
kapaciteten och redundansen i transportsystemet och avlastar därmed Öresundsbron och väg E6/E20.
Vårt mål: Att en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör pekas ut i nationell plan för transportsystemet
samt att svenska och danska regeringen fattar beslut om fortsatt utredande och genomförande med
målsättning om färdigställande senast år 2030.
Väg E6, ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
Varför: Väg E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för både
Sverige och Norge. Väg E6 har en viktig roll för regional arbetspendling och trafiken har under de senaste
15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. Andelen tung trafik är hög, ofta uppåt 20 %. En stor
andel är transittrafik som enbart använder väg E6 för vidare färd norrut i Sverige eller mot Norge.
Sträckan Helsingborg-Malmö har ett strategiskt läge för lager- och logistikverksamhet och det har under
de senaste tio åren skett många nyetableringar och utökningar. Ökad e-handel och en ökande globalisering
kommer sannolikt förstärka denna trend.
Vårt mål: Att framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg E6 på sträckan Helsingborg-Malmö ökas i
enlighet med fyrstegsprincipen.
Väg E6, trafikplats Ängelholm/Helsingborg airport
Varför: Ängelholm Helsingborg Airport är viktig för Familjen Helsingborgs tillgänglighet till omvärlden
och en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt för näringsliv och arbetsmarknad. En ny trafikplats
på väg E6/E20 med anslutning till flygplatsen stärker tillgängligheten till flygplatsen och möjliggör
effektivare anslutning med kollektivtrafikförbindelser från Helsingborg och övriga orter i Familjen
Helsingborg.
Vårt mål: Att en ny trafikplats på väg E6/E20 med anslutning till Ängelholm Helsingborg Airport pekas
ut i nationell plan för transportsystemet.
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Väg 21 Klippan-Hyllstofta
Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i norra Skåne och har idag god vägstandard
med 2+1 körfält längs stora delar av sträckan Åstorp-Kristianstad. Trafikverket har klassificerat väg 21
som ett funktionellt prioriterat vägnät för godstransport samt dagliga och långväga personresor med bil.
För att färdigställa väg 21 till ett trafik- och kapacitetssäkert stråk med god framkomlighet, robusthet och
trafiksäkerhet krävs 2+1 körfält längs den återstående sträckan mellan Klippan och Hyllstofta. Sträckan är
utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029.
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 21 längs sträckan Klippan-Hyllstofta enligt genomförd åtgärdsvalsstudie
pekas ut i regional transportinfrastrukturplan alternativt genomförs inom ramen för nationellt bidrag för
mötesseparering.
Väg 109 Ekeby-Kågeröd
Varför: En brist i norra Skånes transportsystem är avsaknad av attraktiva öst-västliga stråk. Ett stråk i
förlängningen av väg 109 från Helsingborg till Kågeröd stödjer flera funktioner i transportsystemet. En
förbättrad vägförbindelse i stråket ger förutsättning för attraktiv kollektivtrafik och tillgång till
kopplingspunkter mellan olika trafikslag som till exempel den nya stationen för Pågatåg på Söderåsbanan i
Kågeröd. Det ger även möjlighet till överflyttning av rekreationsresor från bil till kollektivtrafik.
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 109 längs sträckan Ekeby-Kågeröd enligt genomförd åtgärdsvalsstudie
pekas ut i regional transportinfrastrukturplan.
Väg 111 Höganäs-Helsingborg
Varför: Väg 111 förbinder Höganäs och Helsingborg samt orterna däremellan. Stråket ingår i det
funktionellt prioriterade vägnätet och är mycket viktigt för arbetspendlingen som en av de starkaste
pendlingsströmmarna i Skåne. Den stora mängden bilpendlare i rusningstrafik innebär att det i dagsläget
uppstår flödestoppar under för- och eftermiddag, vilket i sin tur medför problem med framkomligheten
för samtliga trafikantgrupper. Väg 111 är mellan Helsingborg och Höganäs ett utpekat stråk för Regionalt
superbusskoncept.
Vårt mål: Att framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg 111 ökas i enlighet med fyrstegsprincipen
samt att åtgärder för att uppnå regionala superbusskonceptets målstandard ska genomföras så snart som
möjligt.
Väg 13 Ängelholm-Klippan-Ljungbyhed
Varför: Väg 13 utgör ett viktigt vägstråk mellan nordvästra Skåne och mellersta Skåne samtidigt som
vägen är bitvis smal med många kurvor och anslutande vägar. Mellan Ängelholm och Klippan utgör väg
13 en länk till och från väg E4 vilket bidrar till att området är attraktivt för verksamhetsetableringar.
Genom Klippan är väg 13 samförlagd med väg 21 men tidigare utredningar visar på en möjlig sträckning
från trafikplats Skåningstorp mot Ljungbyhed i en sträckning söder om Klippan. Området mellan Klippan
och Ljungbyhed angränsar till Söderåsens fina rekreationsmiljöer vilket måste beaktas i utredningsskedet.
Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 13 Ängelholm-Klippan-Ljungbyhed senast år 2025.
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Väg 17 Landskrona-Eslöv
Varför: Väg 17 förbinder Eslöv och Landskrona. Stråket klassas av Trafikverket som funktionellt
prioriterat vägnät för kollektivtrafik, godstrafik samt dagliga och långväga personresor med bil. Stråket har
förutsättningar att fungera som en del av en extern ringlinje som avlastar Malmö/Lund från genomgående
fordonstrafik. Sträckan är utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029.
Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 17 Landskrona-Eslöv senast år 2025.
Väg 21/Skånebanan genom Perstorp
Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i norra Skåne. Trafikverket har klassificerat
väg 21 som ett funktionellt prioriterat vägnät för godstransport samt dagliga och långväga personresor
med bil. Skånebanan är den viktigaste järnvägsförbindelsen i norra Skåne i öst-västlig riktning. Skånebanan
binder samman arbetsmarknaderna i nordvästra och nordöstra Skåne och säkerställer god tillgänglighet
inom Familjen Helsingborg.
Både väg 21 och Skånebanan passerar genom de centrala delarna av Perstorp vilket innebär god
tillgänglighet till orten Perstorp men även lokala barriäreffekter. För att underlätta fortsatt ortsutveckling
behöver utmaningar och möjliga åtgärder studeras med fokus i och kring stationsområdet i centrala
Perstorp.
Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 21 och Skånebanan genom Perstorp med fokus på
stationsområdet senast år 2022.
Väg 108 Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed
Varför: Väg 108 utgör ett viktigt alternativ till väg E6 som nord-sydlig koppling mellan Trelleborg och
Örkelljunga. Stråket kopplar samman tätorter och större verksamheter i östra delen av Familjen
Helsingborg. Idag finns stora brister i trafiksäkerhet eftersom vägen berörs av anslutande vägar och
mindre samhällen. Att rusta upp väg 108 och samtidigt införa en ny busslinje i stråket ÖrkelljungaPerstorp-Ljungbyhed skapar nya pendlingsmöjligheter från Familjen Helsingborg till Malmö, Lund och
resten av Öresundsregionen. Sträckan är utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 20182029.
Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 108, Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed senast år
2023.
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Figur 3 - Väginfrastruktur
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Flygplats
Ängelholm Helsingborg airport
Varför: Ängelholm Helsingborg airport säkerställer Familjen Helsingborgs tillgänglighet till Stockholm, en
resrelation som idag saknar konkurrenskraftiga alternativ. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete tillsammans
med flygbranschen har flygplatsen på sikt potential att erbjuda fossilfri tillgänglighet till Stockholm och
andra regioner och internationella destinationer.
Ängelholm Helsingborg airport skapar stark attraktionskraft för nyetableringar och rekryteringar inom
Familjen Helsingborgs näringsliv. Dagliga avgångar till och från Stockholm möjliggör arbetspendling och
affärsmässiga samarbeten samt tillgång till ytterligare destinationer via byte på Arlanda eller Bromma
airport. Flygplatsen är en nödvändighet för turism- och besöksnäringen i Familjen Helsingborg och är en
förutsättning för fortsatt regional utveckling.
Vårt mål: En flygplats som bär sina egna kostnader och erbjuder ett fossilfritt inrikesflyg till flera regioner
och utvalda internationella destinationer.
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Tågtrafik
För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken, tillgänglighet till
tillväxtmotorer och regionala kärnor samt minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg fem
konkreta satsningar avseende tågtrafik. Dessa satsningar är avgörande för att möta framtidens efterfrågan
på hållbara transporter och ökat resande med kollektivtrafiken.
Göteborg-Köpenhamn, halvtimmestrafik Västkustbanan år 2024
Varför: Öresundståglinjen längs Västkusten har cirka 20 000 resande per vardag som berör sträckan
Lund-Halmstad. Öresundstågslinjen trafikeras i grunden med timmestrafik på linjen Malmö-HelsingborgHalmstad-Göteborg. Därutöver körs uppåt två insatsturer per högtrafiktimme mellan Malmö och
Helsingborg, samt en insatstur per högtrafiktimme mellan Halmstad och Göteborg. Utbyggnaden till
dubbelspår på Västkustbanan Ängelholm-Maria gör det möjligt att utöka utbudet även på sträckan
Helsingborg-Halmstad.
Vårt mål: Att Öresundståglinjen Göteborg-Köpenhamn får halvtimmestrafik längs hela sträckan, senast
december 2024, när dubbelspåret på Västkustbanan sträckan Ängelholm-Maria är klart.
Helsingborg-Åstorp-Hässleholm-Kristianstad, snabbare tågförbindelse längs Skånebanan
Varför: Skånebanan mellan nordvästra och nordöstra Skåne trafikeras av en grundläggande Pågatåglinje,
som har halvtimmestrafik i högtrafik. Pågatågen stannar på alla stationer längs sträckan och har som
huvudsakliga syfte att ge alla berörda orter tillgänglighet med attraktiv tågtrafik. Det finns stor potential i
att knyta ihop nordvästra och nordöstra Skåne med snabbare tågtrafik. Förutom en ökad tillgänglighet till
fler arbetsmarknader är Hässleholm dessutom en bytespunkt för resor mot Stockholm, vars betydelse
kommer att öka med en eventuell utbyggnad av höghastighetsjärnväg.
Vårt mål: Att trafikering med snabba regionaltåg pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
och regional tågstrategi med trafikstart när Västkustbanan och Skånebanan har tillräcklig kapacitet och
standard.
Ängelholm-Åstorp, Pågatågstrafik på Söderåsbanan
Varför: Söderåsbanan mellan Åstorp och Malmö öppnar för persontrafik 2021 vilket ökar möjligheterna
för hållbart resande i Familjen Helsingborg och övriga Skåne. En anpassning av Söderåsbanans norra del,
Ängelholm-Åstorp, för persontrafik ökar dessa möjligheter ytterligare samt bidrar till ökad tillgänglighet,
kapacitet och pålitlighet i det regionala kollektivtrafiksystemet. Kommunerna längs Söderåsbanan får en
snabbare anslutning till Västkustbanan norrut och ett komplement till Västkustbanan söderut.
Vårt mål: Att persontrafik på sträckan Ängelholm-Åstorp pekas ut i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet och den regionala tågstrategin.
Båstad-Trelleborg, genomgående Pågatågstrafik och uppehåll på samtliga stationer
Varför: Genom att anlägga ett stickspår norr om stationen i Båstad blir det möjligt att förlänga
Pågatågslinjen till Båstad utan att påverka Västkustbanans kapacitet. Förlängningen möjliggör för resenärer
att byta till Öresundståg i Båstad vilket ökar tillgängligheten inom den nordvästskånska
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arbetsmarknadsregionen samt mellan arbetsmarknadsregioner i sydvästra Sverige. Tillgängligheten
förbättras även för resenärer till och från Ängelholm Helsingborg airport.
En förutsättning för att få full utväxling av Pågatågslinjerna i Skåne är uppehåll på samtliga stationer och
halvtimmestrafik. Vidare kan Pågatågslinjen till Båstad med fördel kopplas ihop med linjen HelsingborgTrelleborg till en genomgående linje Båstad-Trelleborg, vilket ger resenärer från stationerna norr om
Helsingborg möjligheter att resa utan byte mot Malmö, Lund och Landskrona.
Vårt mål: Att en Pågatågslinje mellan Båstad och Trellegborg med halvtimmestrafik och uppehåll på
samtliga stationer pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och den regionala tågstrategin.
Köpenhamn-Maria station, nytt tågkoncept (System 3)
Varför: Skånetrafiken avser att köpa in nya tåg för att sätta in på sträckan Köpenhamn-MalmöHelsingborg. Konceptet kallas System 3 och är planerat att trafikera stationerna Landskrona, Ramlösa och
Helsingborg C. Ambitionen är att System 3 får halvtimmestrafik morgon och eftermiddag på vardagar,
samt i timmestrafik övrig tid. System 3 sätts igång tidigast år 2023 med slutstation Helsingborg. För att nå
uppsatta mål i kollektivtrafiksystemet är det är viktigt att System 3, när det är möjligt, förlängs till Maria
station för att ytterligare öka tillgängligheten till attraktiv och hållbar kollektivtrafik för norra Helsingborg
och Höganäs.
Vårt mål: Att nytt tågkoncept (System 3) på sträckan Köpenhamn-Helsingborg förlängs till Maria station
så snart detta är möjligt men senast när Västkustbanan sträckan Maria-Helsingborg C är utbyggd till
dubbelspår.

Figur 4 - Tågtrafik
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Busstrafik
För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken, tillgänglighet till
tillväxtmotorer och regionala kärnor samt minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg
konkreta satsningar avseende busstrafik. Dessa satsningar bidrar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft
för kollektivtrafiken vilket är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. De bidrar dessutom till att
uppnå det regionala målet om en marknadsandel för kollektivtrafiken på minst 40 % år 2030. Samtliga
åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska genomföras snarast alternativt tas upp i nästa
regionala trafikförsörjningsprogram.
Genomförande av regionalt superbusskoncept
Varför: Helsingborg-Höganäs och Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd saknar idag järnvägsförbindelser
men är trots det två av Skånes starkaste pendlingsstråk. Införande av regionalt superbusskoncept med
ökad kapacitet och framkomlighet är en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara ett konkurrenskraftigt
alternativ till bilen i dessa stråk.
Vårt mål: Införande av regionalt superbusskoncept på sträckan Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt
på sträckan Helsingborg-Höganäs senast år 2022.
”R-nät” med ett taktfast och ordentligt utbud på de 14 största regionbusslinjerna
Varför: På Själland har en satsning på ett regionalt linjenät, ”R-net”, med fyra tåglinjer och tio regionala
busslinjer, som förbinder större orter, lett till ökat kollektivt resande. Det är möjligt att uppnå ett ”R-nät” i
Familjen Helsingborg också, med Pågatåglinjer och regionbusslinjer som kör taktfast med ordentliga
öppettider. För busslinjerna är det viktigt med tydliga linjedragningar och god framkomlighet samt minst
halvtimmestrafik och för vissa linjer kvartstrafik.
För att bidra till målet om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken bör alla regionbusslinjer som har
minst 200 000 resande per år få ett ökat turutbud. I Familjen Helsingborg innebär detta att 14
regionbusslinjer har förutsättningar för ökat turutbud varav nio linjer tillsammans med Pågatågstrafiken
kan utgöra ett nordvästskånskt R-nät.
Vårt mål: Ett ökat turutbud på de 14 största regionbusslinjerna i Familjen Helsingborg varav nio av dessa
bör ingå i ett taktfast R-nät tillsammans med Pågatågstrafiken.
Helsingborg-Rydebäck, elektrifiering av linje 219
Varför: Den övergripande inriktningen är att Skånes kollektivtrafik ska bli klimatneutral. Inriktningen är
att all tågtrafik ska köras med förnybar el märkt med Bra Miljöval. Regionbusstrafiken ska drivas med
förnybar el märkt med Bra Miljöval, med biogas eller med vätgas.
Linje 219, Helsingborg-Rydebäck, är Familjen Helsingborgs tredje största regionbusslinje och har en
karaktär som liknar en stadsbuss. Linje 219 har en hög beläggning och trafikerar ett attraktivt stråk vilket
innebär potential för hög energieffektivitet vid elektrifiering.
Vårt mål: Att linje 219, Helsingborg-Rydebäck, blir Skånes första eldrivna Regionbusslinje, som ett steg
mot att uppnå målet om minskade klimatutsläpp. Bör genomföras redan år 2022, i samband med förnyat
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trafikavtal.
Ängelholm-Höganäs, snabbare bussförbindelse
Varför: Restiden på 45 minuter med regionbuss 225 mellan Ängelholm och Höganäs är inte ett attraktivt
alternativ till bilen mellan de två kommunerna. En snabbare regionbussförbindelse mellan Ängelholm och
Höganäs utmed väg 112 kan reducera restiden till under 30 minuter samtidigt som befintlig linje 225
säkerställer tillgängligheten för de mindre orterna i stråket. En snabb regionbuss ger förutsättningar för
ökat kollektivt resande i stråket och möjliggör nya pendlingsrelationer.
Vårt mål: Att en ny regionbusslinje med färre stopp och genare linjesträckning i stråket ÄngelholmHöganäs pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som komplement till dagens linje 225.
Ängelholm/Helsingborg Airport-Barkåkra, bussförbindelse
Varför: Idag kör en stor andel resenärer bil till och från Ängelholm Helsingborg Airport eftersom utbudet
med kollektivtrafik är begränsat. För att säkerställa Familjen Helsingborgs och norra Skånes tillgänglighet
till flygplatsen med kollektivtrafik krävs satsningar på en bussförbindelse från Barkåkra station.
Vårt mål: Att en bussförbindelse från Ängelholm eller Barkåkra station till Ängelholm Helsingborg
Airport införs snarast.
Örkelljunga-Lund, bussförbindelse
Varför: En ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund skapar ett
starkt kollektivtrafikstråk i nord-sydlig riktning i områden som inte är aktuella för spårtrafik.
Regionbusslinjen skapas med tydliga kopplingar till Pågatåg i Perstorp, Klippan och Kävlinge. Det bidrar
till nya pendlingsmöjligheter i områden med svag kollektivtrafik.
Vårt mål: Att en regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund pekas ut i
det regionala trafikförsörjningsprogrammet
Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, genomgående bussförbindelse
Varför: Skånes Fagerhult och Åsljunga är bland de tätorter som har sämst tillgänglighet till Helsingborg då
resande i dessa relationer tvingas till ett byte i Örkelljunga. SkåneExpressen 10 gick tidigare genomgående
Helsingborg-Markaryd, men delades upp när dubbeldäckare introducerades. SkåneExpressen 10 samt linje
521 Örkelljunga-Markaryd har båda ineffektiva omloppstider. Genom att slå ihop linjerna rakt av, utan
andra åtgärder, minskar restiden och tillgängligheten ökar i stråket Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd.
Vårt mål: Att regionbusslinje 521 slås ihop med SkåneExpressen 10 så snart det är möjligt.
Jonstorp-Helsingborg, direktbuss
Varför: Dagens bussförbindelser mellan Jonstorp och Helsingborg inbegriper byte i Höganäs till linje 220
eller 221 och i vissa reserelationer i Hjälmshult till stadsbuss 3. Bussen är idag inget konkurrenskraftigt
alternativ till bilen. Samtidigt står arbetspendlingen från Jonstorp till Helsingborg för en betydande del av
biltrafiken längs väg 1386. Genom införandet av en direktbuss skapas ett hållbart pendlingsalternativ från
Jonstorp samtidigt som en överföring av bilresor till kollektivtrafiken kan bidra positivt till boendemiljön i
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orter som Mjöhult, Hjälmshult och Allerum. Beroende på linjedragningen inne i Helsingborg kan
direktbussen också bli ett attraktivt alternativ för pendling från Hjälmshult och Allerum. Dessutom är väg
111 mellan trafikplats Allerum och trafikplats Brohult hårt belastad. En direktbuss kan i viss mån bidra till
avlastning.
Vårt mål: Att en direktbuss mellan Jonstorp-Helsingborg pekas ut i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
Helsingborg-Bårslöv-Ekeby, effektivare trafikering
Varför: Stråket Helsingborg-Bårslöv-Ekeby trafikeras idag av två regionbusslinjer. Båda linjerna körs idag i
en slinga genom Ekeby. De båda linjerna har olika uppehållsbild och flera hållplatser ligger nära varandra.
En översyn av trafikeringen i stråket har potential att leda till en effektivare, snabbare och tydligare
trafikering till nytta för de ca 1500 dagliga resenärerna i stråket.
Vårt mål: Att en översyn av trafikeringen Helsingborg-Båslöv-Ekeby leder till införande av en effektivare
trafikering med potential att öka kollektivtrafikresandet i stråket.

Figur 5 - Busstrafik
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Cykel
Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans satsningar för att uppnå säkra och gena
cykelförbindelser mellan huvudorterna samt attraktiva leder för rekreativ cykling. Ett sammanhängande
nät av cykelleder för pendling kompletterat med tre rekreativa cykelleder pekas ut och behoven för att
färdigställa detta tydliggörs som inspel till regionala cykelvägsplanen samt till kommunernas egna
cykelplaner. De utpekade näten innehåller befintliga cykelvägar, planerade åtgärder inom regionala
cykelvägsplanen eller kommunala cykelplaner samt utpekade brister för kommunerna att arbeta vidare
med tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. Cykelvägnätet innehåller även kopplingar till
angränsande kommuner och regioner utanför Familjen Helsingborg. Cykelvägnätet samt dess planerade
åtgärder och brister redovisas i kartan.

Figur 6 - Cykelinfrastruktur
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Samverkan
Vi i Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan våra 11 kommuner tagit fram de prioriteringar vi
tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt inför den långsiktiga infrastruktur- och
kollektivtrafikplaneringen. Prioriteringarna revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till
nationella och regionala planer och trafikförsörjningsprogram. För att möta och stärka dessa prioriteringar
arbetar vi kontinuerligt i Familjen Helsingborgs kommuner med att:








Ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i våra översiktsplaner.
Planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge.
Planera tät bebyggelse vid stationer.
Underlätta byten vid stationer och hållplatser samt arbeta efter ett hela resan-perspektiv.
Stärka parkeringsmöjligheter för bil och cykel i stationsnära läge.
Tillgänglighetsanpassa hållplatser.
Planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel.

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för
livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan
skapar Familjen Helsingborg. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp
Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga.

familjen helsingborg.se

Johan Lindberg
johan.lindberg@familjenhelsingborg.se

Familjen Helsingborgs prioriteringar
för infrastruktur och kollektivtrafik
Familjen Helsingborg har sammanfattat de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi
tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna tar utgångspunkt i Greater
Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och Familjen Helsingborgs strukturplan samt underlag framtagna
genom Familjen Helsingborgs samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna revideras
vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och trafikförsörjningsprogram. Underlaget har tagits fram av Familjen Helsingborgs nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik
och alla medlemskommuner har informerats om innehållet.
Tillsammans med övergripande strategier för infrastruktur och kollektivtrafik i Familjen Helsingborgs
strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde för Sverige och Greater Copenhagen samt
bidrar till att både nationella och regionala miljö- och utvecklingsmål uppnås. En stark och långsiktig
satsning på transportinfrastruktur samt investering i fordon och robusta trafikupplägg är nödvändigt för
en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle i framtiden.
Beslutsprocessen:




7 oktober, Familjen Helsingborgs styrelse, presentation av innehåll och produkt.
4 december, Familjen Helsingborgs styrelse, beslut om innehåll inför beslut i respektive kommun.
Våren 2021, respektive medlemskommun, beslut att ställa sig bakom prioriteringarna.

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag från Familjen Helsingborgs styrelse samt inlämnad reservation.
Prioriteringarna presenteras i en storymap som du når via länken:
https://storymaps.arcgis.com/stories/c3ff50ebd0f9400e821eb936296c8d81
Följande rubriker finns i underlaget kring prioriteringarna: Nationell plan 2018-2029,
Järnvägsinfrastruktur, Väginfrastruktur, Tågtrafik, Busstrafik, Flygplats, Cykelinfrastruktur,
Samverkan.

När beslut tagits skickas protokollsutdrag till info@familjenhelsingborg.se

Samarbetskommittens protokoll 7/2020

Tid, Plats
Onsdag den 4 december 2020, kl 08.30-11.35 via interne! i verktyget Teams.

§ 10
Prioriteringar för infrastruh'tur och Kollektivtrafik
Ronny Sandberg inledde och bad Simon Randahl berätta kort om processen fram
till nu och kommande beslut i respektive kommun samt om de redaktionella
ändringar gjorts sedan kommunerna Jämnat synpunkter efter !orra styrelsemötet
Samarbetskommiten beslutar
att anta de !oreslagna prioriteringarna för Infrastruktur och Kollektivtrafik inför
beslut i respektive kommuns fullmäktige. Landskrona Jämnar en skriftlig reservation
när det gäller fasta förbindelsen över Öresund, men står i ÖYrigt bakom
dokumentet

Samarbetskommittens protokoll 7/2020

Tid, Plats
Onsdag d en 4 december 2020, kl 08.30-11.35 via interne! i verktyget Teams.
Närvarande
Ledamöter Peter Danielsson, ordfo rande, Helsingborg
l\ilikael Henrysson, Bjuv
Johan Olsson Swanstein, Båstad
Bo Wendt, Båstad
Jan .t:SJorklund, Helsmgborg
Peter Schölander, Höganäs
Lennart Nilsson, Höganäs
Hans-Bertil Sinclait, Klippan
Asa Edvardsson, Klippan
Torkild Strandberg, Landskrona
Fatmir Azemi, Landskrona
Torgny Lindau, Perstorp
Ronny Nilsson, Perstorp
Teddy Nilsson, Svalöv
Jan Zielinski, Svalöv
Ronny Sandberg, vice ordf, Astorp
Roger Nielsen, Astorp
Robin H olmberg, Ängelholm
Lars Nyander, Ängelholm
Christian Larsson, Örkelljunga
Nielas Bengtsson, Örkelljunga
T jänstemän

Christer Pålsson, Bjuv
Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad
Palle Lundberg, Helsingborg
Herman Crespin, Höganäs
Tomas Rikse, Klippan, från 09.30
Carina Leffler, Landskrona
Ulf Bengtsson, Perstorp
Jonas Jönsson, Astorp
Lilian Eriksson, Ängelholm
Stefan Christensson, Örkelljunga
Johan Lindberg, sekretariatet för Familjen Helsingborg

Gäster

Pemilla Fahlstedt och Lars-Ola Olsson, Ängelholms kommun, Soraya
Axelsson och .Max Granström Helsingborgs Stad och Simon Randahl,
nätverket för lnfrastru1."tllr och Kollektivtrafik.

Inkom till sekretariatet för Familjen Helsingborg 201208
På grund av omflyttning av ärenden under styrelsemötet blev ärendet om prioriteringar för
infrastruktur och kollektivtrafik §10.

4 december 2020
Reservation i punkt 11 om prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik
Vi reserverar oss mot den ensidiga prioriteringen av en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör.
Bakgrunden är HH-projektets brister i kapacitetspåverkan på järnvägsnätet, på godshantering i såväl
väg- och järnvägsnätet och restidsvinster för persontrafik på järnväg. Vi anser att frågan om en ny fast
förbindelse ska utredas enligt fyrstegsprincipen där samtliga alternativ som kan säkra en väsentlig
kapacitetsförstärkning av järnvägsnätet, bidra till redundans och bidra till en större
arbetsmarknadsregion måste undersökas.
Övriga delar i materialet står vi bakom.
Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande Landskrona
Teddy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande Svalöv

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 234

Dnr. KS 2020/442

Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur
och kollektivtrafik
Ärendebeskrivning
Familjen Helsingborg har tagit fram förslag på prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik. Där lyfts de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som
Familjen Helsingborg driver tillsammans regionalt, nationellt och internationellt.
Prioriteringarna avses revideras vart fjärde år, med syfte att vara ett underlag till
nationella och regionala planer samt trafikförsörjningspro-gram.
Tillsammans med de övergripande strategierna för infrastruktur och kollektivtrafik i
Familjen Helsingborgs strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde
för Sverige och Grea-ter Copenhagen samt bidrar till att regionala och nationella
miljö- och utvecklingsmål uppnås. De prioriterade satsningarna omfattar olika
infrastruktur- och kollektivtrafikobjekt. De objekt som är belägna inom
Ängelholms kommun är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Västkustbanan, dubbelspår Ängelholm – Maria.
Söderåsbanan, mötesspår Ängelholm – Åstorp.
E6, trafikplats Ängelholm - Helsingborg Airport.
Väg 13 Ängelholm – Klippan – Ljungbyhed.
Ängelholm Helsingborg Airport.
Ängelholm – Åstorp, pågatågstrafik på Söderåsbanan.
Ängelholm – Höganäs, snabbare bussförbindelse.
Ängelholm Helsingborg Airport – Barkåkra, bussförbindelse.

Därutöver ingår åtgärder såsom t ex kapacitetsåtgärder för Pågatåg med attraktiv
och robust halvtimmestrafik, halvtimmestrafik Västkustbanan Göteborg –
Köpenhamn år 2024, genomgå-ende pågatågstrafik med uppehåll på samtliga
stationer Båstad - Trelleborg samt prioritering av cykel.
Ärendet ska nu förankras i respektive kommun inför beslut i styrelsen för Familjen
Helsingborg i december. Därefter ska ärendet upp i kommunfullmäktige i
respektive kommun för beslut under januari-februari 2021. Detta innebär att
eventuellt kan justeringar ske i ärendet innan beslut.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.
• Tjänstutlåtande daterat den 28 september 2020.
• Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik,
daterad 30 september 2020.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från Ola Carlsson (M), Johan Wifralius (SD), Linda
Persson (KD), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) och Eric Sahlvall (L).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna att Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik tas upp för beslut i styrelsen i Familjen Helsingborg.

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektören stab, chefsstrateg.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

KF § 16

Dnr. KS 2020/534

Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 1
uppdrag om medborgardialog - utveckling av
systematik och former
Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktigeberedningarnas instruktion ska beredningarna bestå av 13
ledamöter (varav 3 i presidiet). Ledamöterna väljs per uppdrag med möjlighet till
omval.
Kommunfullmäktige valde den 10 december 2018, § 284, beredningspresidier för
åren 2019-2022. Fullmäktige behöver nu välja tio ledamöter till nya uppdraget i fast
beredning 1. Uppdraget är på helårsbasis.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 9 december 2020.
• Inkomna nomineringar från partier

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter för uppdrag ”Medborgardialog – utveckling av systematik och
former”, fast beredning 1, utse
SD
M
M
S
L
SD
KD
S
MP
Blågröna

Niklas Andersson
Britt-Inger Tinnert
Maria Häggström
Inger Nyrell
Linus Eriksson
Göran Claesson
Jan-Olof Jönsson
Johnny Dinh Nguyen
Anna Lonningen
vakant tillsvidare

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Beslutet ska expedieras till
•
•
•
•

De valda
Beredningskoordinator
Nämndsekreterare/FMS
HR Servicecenter

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholm 2021-02-0 l

Ä~g~~0~~MTYSRKELSEN
0MMUN
2021-02- o1

Registrator Ängelholms kommun
Dnr......... ...............

Jag lämnar mina politiska uppdrag från och med idag.

Sven Bergman

..... .. ....

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

KF § 27

Dnr. KS 2021/24

Avsägelse från Dan Nordström (M) gällande uppdraget
som ersättare i Valnämnden
Ärendebeskrivning
Dan Nordström (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i
Valnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Dan Nordström, inkommen den 15 januari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Dan Nordström (M) från uppdraget som ersättare i Valnämnden,
samt
att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare i Valnämnden vakant.

Beslutet ska expedieras till
•
•
•
•

Dan Nordström
Valnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

KF § 26

Dnr. KS 2021/23

Entledigande och val av ersättare för Linda Liberg (M)
gällande uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Linda Liberg (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Linda Liberg, inkommen den 9 januari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Linda Liberg (M) från uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, samt
att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden vakant.

Beslutet ska expedieras till
•
•
•
•

Linda Liberg
Samhällsbyggnadsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Till: länsstyrelsen i Skåne
Från: Helena Netteus,
Personnummer:

Avsägelse
Ersättare i Kommunfullmäktige

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare, representerande EngelholmsPartiet, i
Ängelholms Kommunfullmäktige.

lt

~,:l bol m

Helena Netteus

den

J_ l .2_

2021

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-01-20
Kommunrevisionen

Plats och tid:

Digitalt via Teams, 2021-01-20, kl. 16:30- 18:00

Beslutande:

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

Övriga närvarande:

Sofia Glantz, kommunledningsförvaltningen, § 3
Jan Klaus er, kommunledningsförvaltningen, § 8
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

Rolf Ekberg Paragrafer: § 1 - § 9

sekreterare

" Carl-Gustaf)olkes r j'_ .. ..
Ordförande

~-:

j

~

.(J . _

~ U{9-?(\A

Qtv\

Bengt S" su·öm
Justerare

.2 .

RolfEr i : f

Just. sign.

~

J

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-01-20
Kommunrevisionen

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdes datum:

2021-01-20

Datum för anslags uppsättande:

2021- C;t. -C~

Datum för anslags nedtagande:

2021- (j ~ •• ol

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Ängelholm

Underskrift

lJmt. '~~
\.

o

& ~ru( kJ

l

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-01-20
Kommunrevisionen

§ 1

Mötets öppnande

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
§ 2

Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Rolf Ekberg till att justera dagens protokoll
§ 3

Information

Sofia Glantz informerade om projektet framtidens utbildningar och Campus Ängelholm.
att notera informationen
§ 4

Lekmannarevision

Revisionens sammankallande informerade om aktuella frågor i de kommunala bolagen.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 5

Omvärldsbevakning

Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 6

Revisionsplan

Information lämnades om aktuella granskningar.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

Just. sign.

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-01-20
Kommunrevisionen

§

7

Rapporter

Överförmyndaren - åtgärdsplan för budget i balans, utredning angående ställföreträdare
FUN - brister i budgetföljsamhet
Nämnden för kultur, idrott, fritid - kompetensinventering med tvärgruppsmöten,
arbetsmiljöundersökning
Beredning 1 - utkast politiska uppdrag vid förhöjd beredskap
Beredning 2 - förarbete hållbarhetsplan
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§

8

Information åtgärder pandemin

Jan Klauser informerade om kommunens åtgärder kopplat till den pågående pandemin.
Information lämnades om att kommunen byggt upp ett eget lager med skyddsutrustning.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

9 Övrigt

§

Föreligger inbjudan till PC:s revisionära arena den 4 mars. Förslag att anmäla Bengt
Sävström, Oskar Funes Galindo, Ingemar Olsson, Ulla Magnusson, Lisbet Enbjerde, Rolf
Ekberg, Kurth Engwall, Ragnar Steen samt Gunilla Hildestrand.

Kornmunrevisionen beslutar
att anmäla ovanstående deltagare till revisionära arenan den 4 mars

l

Just. sign.

~

l

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-18
Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429 samt digitalt, 2020-11-18, kl. 08.00-09.00

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Liss Böcker (C) (digital närvaro)
Lars Nyander (S) (digital närvaro)

Ersättare:

Linda Persson (KD) (digital närvaro)
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro)
Asa Larsson (S), (digital närvaro)

Övriga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef
Lilian Eriksson, kommundirektör
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Viktor Heden, enhetschef kommunikation (digital närvaro)
Henrik Sanden, planeringschef (digital närvaro)
Fernilla Fahlstedt, chefSamhälle (digital närvaro)§ 123-126
Andreas Jarud, VD Ängelholms näringsliv (digital närvaro)§ 123-125

Utses att justera:

Lars

sekreterare

yander

~.w.~~ue::.~

Paragrafer: 123-127

Linda Wahlström
Ordförande

Justerare

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-11-18

Datum för anslags uppsättande:

2020-11-23

Datum för anslags nedtagande:

2020-12-15

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Angelholm

Underskrift

~~~ \_0~'D \-..____.Linda Wahlström

Ängelholms
kommun

SAM~ESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-11-18

§ 123

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.

j

Justeringspersons signatur

r~ ~

Utdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-11-18

§ 124

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Att godkänna föredragningslistan.

U t drags bes tyrkan de

y

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-11-18

§ 125

Aktuell lägesrapport från huvuppdrag Samhälle och
Ängelholms näringsliv
Ärendebeskrivning
Chef Samhälle Perrulla Fahlstedt och vd Ängelholms näringsliv Andreas Jarud redogör för
nämnden hur verksamheten på huvuduppdrag Samhälle för närvarande hanterar
situationen med den ökade smittspridningen respektive hur det ser ut för näringsidkarna i
Ängelholm under rådande pandemi.

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

§ 126

SAM~RÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-11-18

Dnr. KLN 16/2020

Reducering av avgift för serveringstillstånd 2020
Ärendebeskrivning
Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen för många av kommunens
restauranger och krögare diskuterar nämnden förutsättningarna för att reducera avgifterna
för serveringstillstånd för 2020 som en stödåtgärd.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att uppdra åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för att reducera avgifterna
för serveringstillstånd för 2020.

Utdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-11-18

§ 127

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
12 november 2020.

~

Justeringspersons signatur

·~ ~
l

U tdrags bes tyrkan de

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-11-18

§ 128

Kommunikation
Enhetschef kommunikation Viktor Heden informerar om hur information och
kommunikation har genomförts sedan föregående möte med nämnden.

J usteringspersons signatur

U t drags bes tyrkan de

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-26
Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429 samt digitalt, 2020-11-26, kl. 08.00-09.00

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Lis s Böcker (C) (digital närvaro)
Lars Nyander (S) (digital närvaro)

Ersättare:

Linda Persson (KD) (digital närvaro)
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro)
Asa Larsson (S), (digital närvaro)

Övriga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef
Lilian Eriksson, kommundirektör
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Viktor Heden, enhetschefkommunikation (digital närvaro)
Henrik Sanden, planeringschef (digital närvaro)
Maria Birgander chefkultur och stad (digital närvaro) § 130
Malin Lundberg, kanslichef § 133
Paragrafer: 128-135

Utses att justera:
sekreterare

Linda Wahlström

Ordförande

~ ~~

~c:::;?- c7C~-Robin Holtj>crg/

Justerare

,}~/;L--ANSLAG l BEVIS

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

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-11-26

Datum för anslags uppsättande:

2020-12-01

Datum för anslags nedtagande:

2020-12-22

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift
Linda Wahlström

l

Juet. 'ign

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-11-26

§ 128

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.

Justcringsperson · signatur

~~

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-11-26

§ 129

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:

1. Att godkänna föredragningslistan.

Justeringspersons signatur

sv

i

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-11-26

130

Aktuell Lägesrapport från kultur och stad
Ärendebeskrivning
Chef kultur och stad Maria Birgander redogör för nämnden hur verksamheten kultur och
stad för närvarande hanterar situationen med den ökade smittspridningen.

U t drags bes tyrkan de

Ängelholms
kommun

§ 131

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-11-26

Dnr. KLN 16/2020

Angående nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd
och folköl
Ärendebeskrivning
Den tillförordnade miljö- och byggchefen har i tjänsteyttrande till Miljö- och tillståndsnämnden lyft frågan om nedsättning av årsavgifter för de verksamheter som har
tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol och som har anmält försäljning av
alkohol.
Enligt tjänsteskrivelsen från miljö- och byggchefen finns det 68 verksamheter med
serveringstillstånd som debiteras 430 tkr i årlig tillsynsavgift. Därtill tillkommer ca 40
verksamheter som anmält försäljning av folköl vilka debiteras ca 120 tkr. Sammantaget
uppgår alltså debiteringen till 550 tkr för 2020.
Om beslut fattas om att efterskänka dessa avgifter, och inte Miljö- och tillståndsnämnden
ska bära den uteblivna intäkten inom sin budget, så föreslås att finansiering sker genom en
minskning av kommunens resultat i motsvarande mån.

Beslut
Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
att nedsättningen av tillsynsavgiften avseende serveringstillstånd och folköl finansieras
genom minskning av årets resultat 2020 i motsvarande mån.
att tillföra Miljö- och tillståndsnämnden 550 tkr i budget 2020 för att kompensera de
uteblivna intäkterna genom att belasta årets resultat 2020.

Ju s teringspersons signa tur

~i

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-11-26

§ 132

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
18 november 2020.

Justeringspersons signatur

@-- j

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

§ 133

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-11-26

KLN 8/2020

Återrapport av uppdrag om att utreda förutsättningarna
för att möjliggöra distansdeltagande på
kommunfullmäktige
Kanslichef Malin Lundberg lämnar en återrapport på lämnat uppdrag av nämnden den
7 oktober 2020 om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra distansdeltagande på
kommunfullmäktige.
Malin presenterar en sammanställning av hur de digitala politiska sammanträdena har
fungerat så här långt och vilka utmaningar det funnits och finns framöver. De instanser
som i dagsläget inte har genomförts med digital närvaro är kommunfullmäktige och de
instanser där sekretessärenden hanteras.
Det här ärendet ska återkomma till nämnden vid nästa sammanträde för fortsatt dialog.

U tdrags bestyrkande

l

Ängelholms
kommun

§ 134

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-11-26

KLN 17/2020

Svar på remiss från Länsstyrelsen om förskrifter om förbud
mot vissa allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar för att motverka spridning av det virus som
orsakar covid-19
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Skåne län har den 23 november 2020 meddelat föreskrifter om förbud mot
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridning av
det virus som orsakar covid-19.
Föreskrifterna, som innebär att det är förbjudet med allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, träder i kraft den 24 november 2020 och
gäller tills vidare.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2020

•

Remisshandlingar från Länsstyrelsen, daterade den 23 november 2020

•

Svar på remiss från kommunstyrelsens ordförande

Utredning
Föreskrifterna och den tillhörande konsekvensutredningen skickas nu på remiss. Inkomna
synpunkter är av betydelse i det kommande arbetet med att kontinuerligt ompröva
föreskrifterna och remissvaren blir en del i Länsstyrelsens beslutsunderlag.
Länsstyrelsens konsekvensutredning beaktar bland annat regleringens ekonomiska
konsekvenser för näringsidkare och idrottsrörelsen, men saknar att bredare
folkhälsoperspektiv. Vid en omprövning av föreskrifterna vore det värdefullt att även
analysera ett bredare spektrum av sociala risker. I remissvaret påtalas också behovet av
tydlighet och pedagogik i beslutsprocessen för att underlätta för medborgarna att förstå
och kunna följa gällande regler och rekommendationer.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att godkänna svar på remissen och översända detta till Länsstyrelsen.

Justeringspersons signatur

~~v

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-11-26

KLN § 135

Kommunikation
Enhetschef kommunikation Viktor Heden kommer att skicka ut skriftlig information om
vilka kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den
närmaste tiden framöver.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid :

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-03
Krisledningsnämnden

Sammanträdesrum 429 samt digitalt, 2020-12-03, kl. 08.00-09.30

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Liss Böcker (C) (digital närvaro)
Lars Nyander (S) (digital närvaro)

Ersättare:

Linda Persson (KD) (digital närvaro)
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro)
Asa Larsson (S), (digital närvaro)

Övriga närvarande:

Jan I<lauser, säkerhetschef
Eva Sturesson, stadsjurist
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Viktor Heden, enhetschef kommunikation (digital närvaro)
Henrik Sanden, planeringschef (digital närvaro)
Malin Lundberg, kanslichef§ 138 (digital närvaro)
Elisabeth Kullenberg, kommunfullmäktiges ordförande§ 138 (digital närvaro)

Utses att justera:
sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-03

Datum för anslags uppsättande:

2020-12-08

Datum för anslags nedtagande:

2020-12-30

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i .\ngelholm

Underskrift

~"~CUaJu-l------Linda Wahlström

Ängelholms
kommun

S~~TRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden

2020-12-03

§ 136

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.

Justerin;rtersons signatur

~

'( (

U tdrags bes tyrkan de

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-12-03

§ 137

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Att godkänna föredragningslistan.

·persons signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

§ 138

SAMMANTRÄDESPROTOKOU
Krisledningsnämnden

2020-12-03

Dnr. KLN 8/2020

Fortsatt dialog om att genomföra kommunfullmäktiges
sammanträden med digital närvaro
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden för en dialog med kanslichef Malin Lundberg och
kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Kullenberg om förutsättningarna för att lyckas
genomföra kommunfullmäktigesammanträden med digital närvaro för de beslutande.
Kommunfullmäktiges ordförande kommer att lämna ett uppdrag till kanslichefen att göra
en snabbutredning för att se vad det finns för förutsättningar att genomföra digital närvaro
vid kommunfullmäktiges möte den 21 december 2020 eller till kommande sammanträde i
januari 2021 om tiden är för knapp till decembersammanträdet

U tdrags bes tyrkan de

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-12-03

§ 139

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan Klaus er uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
26 november 2020.

Justerin,)ersons signatur

/Zbc

/v

U t drags bes tyrkan de

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-12-03

KLN § 140

Kommunikation
Enhetschef kommunikation Viktor Heden informerar om vilka kommunikationsinsatser
som gjort sedan förra nämnden och som planeras den närmaste tiden framöver.

U t drags bes tyrkan de

Ängelholms
kommun
Plats och tid :

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Krisledningsnämnden

Digitalt via Teams samt sammanträdesrum 429, 2020-12-16,
kl. 08:00-09:00

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Lis s Böcker (C) (digitalt)
Lars Nyaoder (S) (digitalt)

Ersättare:

Linda Persson (I<D) (digitalt)
Eric Sahlvall (L) (digitalt)
Asa Larsson (S) (digitalt)

Övriga närvarande:

Jan I<lauser, säkerhetschef
Henrik Sanden, planeringschef (digitalt)
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Viktor Heden, enhetschefkommunikation (digitalt)
Stefan Marthinsson, ekonomichef (digitalt)

Utses att justera:

Lars Nyaoder

sekreterare

<i:: >.. JJt" ~ l
!\.

Paragrafer: 145-149

Llc...LJ

~ L-

Ordförande

Justerare

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-16

Datum för anslags uppsättande:

2020-12-18

Datum för anslags nedtagande:

2021-01-11

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Ängelholm

Underskrift
Linda Wahlström

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-12-16

§ 145

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.

usteringspersons signatur

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-12-16

§ 146

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1.

Att godkänna föredragningslistan efter justeringen att ärende 5, framställan om
hyresnedsättning från Ängelholms Bowlinghall utgår och tas istället upp på
kommunstyrelsens arbetsutskott 16 december 2020.

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-12-16

§ 147

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan I<lauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
9 december 2020.

Justeringspersons signatur

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

§ 148

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-12-16

Dnr. KLN 19/2020

Fyrverkerier nyårsafton 2020
Krisledningsnämndens ordförande har fört en dialog med ordföranden i nämnden för
kultur, idrott och fritid om lämpligheten av att arrangera det fyrverkeri på nyårsafton som
är planerat.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer är tydliga gällande olämpligheten att samla
många människor på samma plats även om arrangemanget är utomhus.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att överta ansvaret för kommunens egna evenemang från Nämnden för kultur idrott och fritid.
att årets nyårsfirande med fyrverkerier skjuts upp för att genomföras vid ett senare tillfälle under

2021.

J

Justeringspersons signatur

(v JG(4

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-12-16

KLN § 149

Kommunikation
Enhetschef kommunikation Viktor Heden informerar om vilka
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den
närmaste tiden framöver.

U t drags bes tyrkand e

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-28
Krisledningsnämnden

Digitalt via Teams, 2020-12-28,
kl. 15.30-16.40

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Liss Böcker (C)
Lars Nyander (S)

Ersättare:

Linda Persson (KD)
Eric Sahlvall (L)
Asa Larsson (S)

Övriga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef
Eva Sturesson, tf kommundirektör
Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Karin Wettermark-Jonsson, kommunikationschef

Utses att justera:

Lars Nyaoder

sekreterare

~ -~~-----

Paragrafer: 150-153

Ordförande

Justerare

Lars Nya (e r
/

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens wcbbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdcsdatum:

2020-12-28

Datum för anslags uppsättande:

2021-01-12

Datum för anslags nedtagande:

2021-02-03

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Angelholm

Underskrift
Daniel Sjölin

l

Just sign.

l

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2020-12-28

§ 150

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.

J

steringspersons signatur

~ ~

Utdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-12-28

§ 151

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
att godkänna föredragningslistan.

j
v

/

Justeringspersons signatur

~

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2020-12-28

§ 152

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef J an Klaus er uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
16 december 2020. Bland annat ges information om läget gällande kommande
vaccinationer i kommunen samt den nationella pandemilagen som kommer i januari.

j
·{f

Justeringspersons signatur

~

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-12-28

KLN § 153

Kommunikation
Kommunikationschef, Karin Wettermark-Jonssan informerar om vilka
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den
närmaste tiden framöver. Bland annat har ett brev gått ut till alla idrottsföreningar med
information om att utomhusträning åter är tillåtet på kommunens anläggningar från 7
Januan.

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-13
Krisledningsnämnden

Digitalt via Teams, samt rum 429 2021 -01-13,
kl. 16.30-17.30

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Liss Böcker (C) (digital närvaro)
Lars Nyander (S) (digital närvaro)

Ersättare:

LinJa Pcrswn (Iill) (digital närvaro)
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro)
Asa Larsson (S) (digital närvaro)

Övriga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef
Eva Sturesson, tf. kommundirektör
Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Viktor Heden, tf. enhetschef kommunikation (digital närvaro)

Utses att justera:

Lars Nyander

Paragrafer: 1-6

sekreterare

Ordförande

Robin
Justerare

olmberg

rj/41? /

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag p å kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Samman trädesdatum:

2021-01-13

Datum för anslags uppsättande:

2021-01-20

Datum för anslags nedtagande:

2021-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Ängelholm

U oderskrift
Daniel Sjölin

l

Jmt. sign.

Ängelholms
kommun

SAM~TRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden

2021-01-13

§1

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.

ersons signatur

Utdragsbes tyrkand e

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2021-01-13

§2

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
att godkänna föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2021-01-13

§ 3

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Jan K.lauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
28 december 2020.
stabsorientering nr. 93-95 (2020-12-28, 2020-01-04 samt 2020-01-11 från
Krisledningsstaben ligger som grund för det som Jan informerar om.
Anteckningarna från stabsorienteringarna skickas till nämndens ledamöter med e-post
efterhand som de är färdiga.
Nedan listas några av de saker som Jan Klauser pratade om:
Fortsatt ökning av antal nya fall i Skåne, men i Ängelholm har de gått ned den senaste
månaden.
Distansundervisning är igång på högstadieskolorna. Smittskydd Skåne kommer att jag
göra en analys inom kort och se om det gett någon effekt på smittspridningen
Kommunen säger just nu nej till uthyrning av lokaler som gymnastiksalar tillsvidare.
De som velat boka i exempelvis juni har fått ett preliminärt ja, under förutsättning
vad som sker med smittspridningen.
Pandemilagen har antagits av riksdagen och är ett komplement till rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten

~~gspersons s~atur

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2021-01-13

KLN§4

Kommunikation
Enhetschef Kommunikation, Viktor Heden informerar om vilka
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den
närmaste tiden framöver. N edan listas några av kommunikationsinsatserna.
Distansundervisning för kommunens högstadieelever
Stängningen av stadshusets cafeteria har förlängts
Varnat för bedrägerier i samband med vaccinationer mot covid-19
Kommunens utomhusanläggningar öppnade den 7 januari. 2021.
Robin föreslår att det ska göras en informationsinsats på Facebook i samband med
uppstarten av vaccinationerna, för att lyfta fram vikten av detta.

~ ustz

spersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2021-01-13

KLN § S

Fortsatt sammanträdesplanering för Krisledningsnämnden
Krisledningsnämnden beslutar att möten med nämnden fram till den 18 februari ska vara
på torsdagar kl. 09.00-10.00 (21 januari 08.00-09.00).

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2021-01-13

KLN§6

Saker som diskuterades på dagens möte
1.

Eric Sahlvall (L) tog upp en diskussion om att kommunen ska börja fundera på olika
scenarion och vad som händer med idrottsanläggningar och över fritidsverksamheter
efter den 24 januari i första hand, men även när smittspridningen sakta börjar avta
och vi sakta behöver lätta på restriktioner m.m.
Ordförande hänvisar till att Krisledingsgruppen diskuterar när och hur och på vilket
sätt verksamheterna kan öppna upp, allt är givetvis beroende på smittspridningsläget
och gällande restriktioner.

2.

Lars Nyander (S) tog upp för diskussion frågan om mikrocatering (Möjlighet för
krogar och restauranger att erbjuda hemleverans av alkohol i samband med
matleveranser även till mindre sällskap)
Mikrocatering kan vara oförenlig med den nya pandemilagen och oavsett vad
politikerna tycker i sakfrågan gällande mikrocatering så ska man ju inte fatta beslut
som eventuellt går emot lagen.
Ordförande hänvisar till att det är ett ärende för miljö- och tillståndsnämnden och att
de bevakar frågan.

Justeri.n7

~ ~

rsons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun
Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-21
Krisledningsnämnden

Digitalt via Teams, samt rum 429, 2021-01-21,
kl. 08.00-09.00

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande
Liss Böcker (C) (digital närvaro)
Lars Nyander (S) (digital närvaro)

Ersättare:

Linda Persson (KD) (digital närvaro)
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro)
Asa Larsson (S) (digital närvaro)

Övriga närvarande:

Jan Klauser, säkerhetschef (digital närvaro)
Eva Sturesson, tf. kommundirektör (digital närvaro)
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Viktor Heden, tf. enhetschef kommunikation (digital närvaro)
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj § 7-9 (digital närvaro)
Sven-Ingvar Borgquist, ordförande Familje- och utbildningsnämnden
§ 9 (digital närvaro)

Utses att justera:

Lars Nyander

Paragrafer: 7-11

sekreterare

Ordförande

Justerare

Lars Nyander

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-01-21

Datum för anslags uppsättande:

2021-01-26

Datum för anslags nedtagande:

2021 -02-17

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i Ängelholm

Underskrift
Linda Wahlström

Just. sign.

l

v

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2021-01-21

§7

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.

Justeringspersons f o atur

~

{{___

Utdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2021-01-21

§8

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
att godkänna föredragningslistan efter tillägg av beslutsärende "Förlängning av beslut om
betalningsfrister för kund- och leverantörsfakturor m.m.!

U t drags bes tyrkande

Ängelholms
kommun

SAM~DESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2021-01-21

§ 9

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
säkerhetschef J an Klaus er uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
13 januari 2021.
Smittspridningen har en svag tendens till att börja avta men det är fortfarande ett allvarligt
läge, inte minst för sjukvården.
Jan pratar om vikten av att samhället är mycket försiktigt när det så småningom ska börja
öppna upp igen för att undvika en ny smittökning.
stabsorientering nr. 96-97 (2021-01-14 och 2021-01-18) från Krisledningsstaben ligger som
grund för det som Jan informerar om. stabsorienteringarna finns diarieförda i Evolution,
dnr. KS 2020/6.

Chef Lärande och familj Lars-Ola Olsson och ordförande i Familje- och
utbildningsnämnden Sven-Ingvar Borgqvist redogör för hur skolorna hanterat
distansundervisningen för högstadiet som pågått snart två veckor och hur de planerar för
en åtgång till undervisning för högstadiet på plats i skolorna.

U t drags bes tyrkand e

Ängelholms
kommun

SAM~TRÄDESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden
2021-01-21

KLN § 10

Kommunikation
Enhetschef Kommunikation, Viktor Heden informerar om vilka
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den
närmaste tiden framöver.
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Ängelholms
kommun

KLN § 11

SAM~ESPROTOKOLL

Krisledningsnämnden

2021-01-21

dnr. KLN 2020/1

Förlängning av beslut om betalningsfrister för kund- och
leverantörsf akturar m. m.
Ärendebeskrivning
Ordförande väcker fråga på dagens sammanträde om beslutet som nämnden fattade den
23 september 2020 om vissa åtgärder gällande leverantörs- och kundfakturor ska förlängas.
Beslutet som fattades den 23 september gällde fram till den 31 december 2020.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen/ servicestöd att fortsätta korta ner betalningstiden avseende
leverantörsfakturor för leverantörer som gör en framställan om detta.
att privata företag som ansöker om anstånd med betalningen av kundfakturor ska
regelmässigt beviljas anstånd i upp till 90 dagar.
att ovanstående beslut gäller till och med 2021-04-30.

Justeringspersons sig7

~
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BESLUT
2021-02-02

Länsstyrelsen
Skåne

Dnr: 201-4029-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
2 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Ängelholm
Parti: EngelholmsPartiet
Ny ersättare: Helena Netteus
Avgången ersättare: Kimme Rosenqvist

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
se/ dataskydd.
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning.
Ängelholm

Ledamot

Ersättare

Jim Brithen
Måns Irhammar
Inger Rengstedt

l. Lazze Ohrberg
2. Helena Netteus *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V alprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslursmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.

Aida Kiani

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

KS § 25

Dnr. KS 2020/490

Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt
bistånd
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Kommunrevisionen granskat handläggningen av
ekonomiskt bistånd samt om Kommunstyrelsen säkerställer att det finns en
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt
bistånd. Rapporten från PWC har överlämnats till Kommunstyrelsen. Utifrån
genomförd granskning är den samlade bedömningen att Kommunstyrelsen inte
helt säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande
organisation för ekonomiskt bistånd.
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i
granskningen önskas svar från Kommunstyrelsen senast till 2020-12-07.
Kommunrevisionen önskar även att Kommunstyrelsen svarar på vilket sätt
försörjningsstödsenheten säkerställer riktigheten i den sökandes
ansökningsuppgifter.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott 20 januari 2021
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterad den 21 december 2020.
Missiv, Kommunrevisionen, daterat den 22 oktober 2020.
Revisionsrapport, PwC, Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd,
daterad den 14 oktober 2020.

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

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

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-03

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna svar på revisionsrapporten samt,
att

godkänna förslag på åtgärder utifrån revisionsrapportens
rekommendationer samt,

att

överlämna svar till Kommunrevisionen enligt tjänsteutlåtande.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunrevisionen
• Lärande och familj

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(4)

Verksamhetschef
Barbara Boron
469154
Barbara.Boron@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/490
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-12-04

Svar på revisionsrapport – granskning av ekonomiskt
bistånd
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Kommunrevisionen granskat handläggningen av ekonomiskt bistånd samt om Kommunstyrelsen säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt bistånd. Rapporten från PWC har överlämnats till Kommunstyrelsen. Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att Kommunstyrelsen inte helt säkerställer att
det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt bistånd.
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i granskningen önskas svar från Kommunstyrelsen senast till 2020-12-07.
Kommunrevisionen önskar även att Kommunstyrelsen svarar på vilket sätt försörjningsstödsenheten säkerställer riktigheten i den sökandes ansökningsuppgifter.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterad den 21 december 2020.
• Missiv, Kommunrevisionen, daterat den 22 oktober 2020.
• Revisionsrapport, PwC, Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd,
daterad den 14 oktober 2020.

Utredning
PwC har genomfört granskningen utifrån de förtroendevalda revisorernas analys av
väsentlighet och risk.
PwCs bedömning grundas på att det finns mål, styrdokument och dokumenterade
riktlinjer som tillämpas i samband med beviljandet av ekonomiskt bistånd. De ser
att det sker ett arbete med att få individer självförsörjande. Det finns dokumenterade rutiner avseende återkrav av ekonomiskt bistånd. De ser även att det finns en
kontroll avseende utbetalningar. Det finns en regelbunden kontroll mot utbetalningar och stickproverna påvisar i huvudsak inte några allvarliga brister. Kom-
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munstyrelsen tar enbart del av delegationsbeslut men inte i övrigt någon uppföljning kopplad till försörjningsstödsenhetens verksamhet. Då det inte finns några
mål kopplade till försörjningsstödsenhetens verksamhet finns det inte heller några
sådana att följa upp.
Utifrån granskningens resultat lämnar PwC 5 rekommendationer till kommunstyrelsen. Nedan följer verksamhetens förslag till åtgärder för att uppfylla rekommendationerna i revisionsrapporten.
Kommunrevisionen önskar även att Kommunstyrelsen svarar på vilket sätt försörjningsstödsenheten säkerställer riktigheten i den sökandes ansökningsuppgifter.
Rekommendation 1
Kommunstyrelsen bör säkerställa att samverkan mellan arbetsmarknadsenheten,
försörjningsstöd och andra relevanta aktörer fungerar som tänkt i den nya organisationen.
Åtgärd 1
Försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenhet leds från den 1 januari 2021 av en
verksamhetschef vilken föreslås få i uppdrag från Kommunstyrelsen att regelbundet redogöra för samarbete och utveckling av försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenhetens insatser.
Rekommendation 2
Kommunstyrelsen bör se till att enheten för försörjningsstöd ingår i styrelsens internkontrollarbete då det är en verksamhet där stora risker kan föreligga.
Åtgärd 2
Den interna kontrollen föreslås innefatta kontrollmoment kopplat till handläggningen av ekonomiska biståndsärenden samt ytterligare kontrollmoment utifrån
kommande riskanalyser.
Rekommendation 3
Kommunstyrelsen bör ange mål kopplade till ekonomiskt bistånd.
Åtgärd 3
Kommunstyrelsen föreslås att inför år 2022 ta fram nya mål kopplade till ekonomiskt bistånd.
Målen föreslås utgå från syftet med att organisera försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheter under samma verksamhetschef, tydliggöra vägen till självförsörjning och att arbeta för att minska det ekonomiska biståndet.
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Rekommendation 4
Kommunstyrelsen bör aktivt följa upp försörjningsstödsenheten, samt vid behov
fatta beslut om åtgärder, då det är en del av styrelsens verksamheter.
Åtgärd 4
Försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenhet leds från den 1 januari 2021 av en
verksamhetschef vilken föreslås få i uppdrag från Kommunstyrelsen att regelbundet redovisa ekonomisk uppföljning, måluppfyllelse och systematiskt kvalitetsarbete i försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheterna.
Rekommendation 5
Kommunstyrelsen bör säkerställa att dokumentationen i utredningarna, beslutsunderlagen och besluten är likvärdiga när det gäller handläggningen av ekonomiskt bistånd. Likaså att handlingsplaner dokumenteras med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande.
Åtgärd 5
Genom systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av handläggning, dokumentation och egenkontroller säkerställs likvärdigheten i ekonomiskt bistånd. Även införandet av digital dokumentation av handlingsplaner säkerställer likvärdigheten i
processen till självförsörjning.
Fråga från kommunrevisionen
På vilket sätt säkerställer försörjningsstödsenheten riktigheten i den sökandes ansökningsuppgifter?
Svar
Den sökande är alltid skyldig att lämna riktiga uppgifter. Den sökande ansvarar
också för att visa sin rätt till ekonomiskt bistånd. Innan beslut om ekonomiskt bistånd fattas ska handläggaren så långt som möjligt kontrollera de uppgifter som
den sökande lämnat. Genom det förbättrade digitala informationsutbytet som idag
finns mellan myndigheter minskar risken för felaktiga utbetalningar. Vid upptäckt
av oriktiga uppgifter utreds förhållanden som kan leda till polisanmälan utifrån försörjningsstödsbedrägeri.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna svar på revisionsrapporten samt,
att

godkänna förslag på åtgärder utifrån revisionsrapportens
rekommendationer samt,

att

överlämna svar till Kommunrevisionen enligt tjänsteutlåtande.

Eva Sturesson
Tf Kommundirektör

Beslutet expedieras till
• Kommunrevisionen
• Lärande och familj

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj
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Granskning av
handläggning av
ekonomiskt bistånd
Ängelholms kommun

Rebecca Lindström
Certifierad kommunal revisor

Emma Ekstén
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Sammanfattning
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun att genomföra
granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd. Granskningen är framtagen utifrån de
förtroendevalda revisorernas analys av väsentlighet och risk.
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att det finns en
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt bistånd.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt
bistånd. Vår bedömning grundas på att det finns mål, styrdokument och dokumenterade riktlinjer
som tillämpas i samband med beviljandet av ekonomiskt bistånd. Vi ser att det sker ett arbete med
att få individer självförsörjande. Det finns dokumenterade rutiner avseende återkrav av ekonomiskt
bistånd. Vi ser även att det finns en kontroll avseende utbetalningar. Det finns en regelbunden
kontroll mot utbetalningar och stickproverna påvisar i huvudsak inte några allvarliga brister. Kommunstyrelsen tar enbart del av delegationsbeslut men inte i övrigt någon uppföljning kopplad till
försörjningsstödsenhetens verksamhet. Då det inte finns några mål kopplade till försörjningsstödsenhetens verksamhet finns det inte heller några sådana att följa upp.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se avsnitt 2 i rapporten.
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 1: Mål, regler och riktlinjer för beviljande av ekonomiskt bistånd
Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer, utöver lagstiftning, som tillämpas i samband med
beviljande av ekonomiskt bistånd?
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 2: Mål, regler och riktlinjer för självförsörjning
Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att
bli självförsörjande och hur följs detta upp?
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 3: Interna kontrollen avseende handläggning av ekonomiskt bistånd
Säkerställer styrelsen att den interna kontrollen avseende handläggning och utredning av ekonomiskt bistånd är tillräcklig och likvärdig?
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 4: Rutin för utbetalning respektive återkrav
Har förvaltningen ändamålsenliga rutiner för utbetalning respektive återkrav avseende ekonomiskt
bistånd?
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld
_____________________________________________________________________________
Revisionsfråga 5: Uppföljning och återrapportering
Finns det en tillräcklig uppföljning och återrapportering till styrelsen av ekonomiskt bistånd?
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
_____________________________________________________________________________
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Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att samverkan mellan arbetsmarknadsenheten,
försörjningsstöd och andra relevanta aktörer fungerar som tänkt i den nya organisationen.

•

Kommunstyrelsen bör se till att enheten för försörjningsstöd ingår i styrelsens
internkontrollarbete då det är en verksamhet där stora risker kan föreligga

•

Kommunstyrelsen bör ange mål kopplade till ekonomiskt bistånd

•

Kommunstyrelsen bör aktivt följa upp försörjningsstödsenheten, samt vid behov fatta
beslut om åtgärder, då det är en del av styrelsens verksamheter

•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att dokumentationen i utredningarna, beslutsunderlagen
och besluten är likvärdiga när det gäller handläggningen av ekonomiskt bistånd. Likaså att
handlingsplaner dokumenteras med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande.

3

Inledning
1.1.

Bakgrund

Enligt Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda
på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att den klara sin försörjning på egen
hand, vilket också betyder att verksamheten drivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Socialtjänstlagen är en ramlag som anger syftet med, och inriktningen, på olika insatser. Kommunerna måste därför fastställa olika tillämpningsföreskrifter. Det bör finnas regler och riktlinjer för
beslut om och utbetalning av bidrag, dokumentation och uppföljning samt den praktiska tillämpningen. Det krav som ställs på biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen är att rätten till bistånd skall tillförsäkras genom en rättssäker och likvärdig hantering av ansökningar om ekonomiskt
bistånd. De insatser som genomförs ska vara av god kvalitet. Prövning av rätten till bistånd baseras på den enskildes ansökan och den utredning förvaltningen gör.
Ekonomiskt bistånd i Ängelholms kommun hanteras av kommunstyrelsen. Ängelholms kommun
har jämförelsevis låga kostnader för ekonomiskt bistånd. År 2018 var kostnaden för ekonomiskt
bistånd i kommunen 633 kr/invånare jämfört med 1 351 kr/invånare i riket. Däremot visar väntetiden i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd ett högre medelvärde än riket. (Uppgift från Kolada 2019, avser 2018 års uppgifter).
Utifrån genomförd riskanalys har de förtroendevalda revisorerna funnit skäl att genomföra granskningen.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt bistånd. Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:
•

Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer, utöver lagstiftning, som tillämpas i samband med beviljande av ekonomiskt bistånd?

•

Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande och hur följs detta upp?

•

Säkerställer styrelsen att den interna kontrollen avseende handläggning och utredning av
ekonomiskt bistånd är tillräcklig och likvärdig?

•

Har förvaltningen ändamålsenliga rutiner för utbetalning respektive återkrav avseende
ekonomiskt bistånd?

•

Finns det en tillräcklig uppföljning och återrapportering till styrelsen av ekonomiskt bistånd?

1.3.

Revisionskriterier

•

Socialtjänstlagen 2001:453, SoL

•

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:1

•

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete

•

Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen 2013)

•

Kommunens egna tillämpningsföreskrifter, regler och rutiner

4

1.4.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och avser räkenskapsåret 2020.

1.5.

Metod

Följande moment har genomförts inom ramen för granskningen:
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner vilka är verksamhetschef, handläggare, koordinator på
arbetsmarknadsenheten samt enhetschef och verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten.
- Dokumentgranskning har skett av bland annat rutiner, ansvarsfördelning och uppföljning.
- Vidare har en aktgranskning som berör att handläggning av ekonomiskt bistånd genomförts av 12
akter från år 2020.
Avseende aktgranskning har följande punkter granskats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns aktuell ansökan?
Finns beslut som täcker hela ansökan?
Finns en aktuell skriftlig utredning?
Är besluten tydligt formulerade?
Beaktas barnperspektivet?
Framgår det för vilken tidsperiod beslutet gäller?
Framgår det vem som är beslutsfattare?
Framgår det av dokumentation/ utredning motiv till beslut?
Vid avslag, helt eller delvis, finns besvärshänvisning och hur hanteras nödprövning?
Anges lagrum?

Rapporten har faktagranskats av de intervjuade.

5

Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Lagstiftning och Socialstyrelsen

Rätten till bistånd styrs av Socialtjänstlagens (2001:453) fjärde kapitel 1 §, vilket gör gällande att
den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd innefattar försörjningsstöd samt livsföring i övrigt.
Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader så som
•

Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon

•

Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Skäliga kostnader ska i enlighet beräknas enligt gällande riksnorm (se bilaga 1) på grundval av
officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i enskilda fall finns
särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna kostnader till en högre nivå. Nämnden får även
beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns skäl till det.

2.2.

Organisation

Av kommunstyrelsens reglemente, senast reviderat 2019-08-26 framgår att kommunstyrelsen med
uppmärksamhet ska följa socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas. Vidare ansvarar kommunstyrelsen enligt reglementet för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor
samt försörjningsstöd.

Huvuduppdrag Lärande
och familj

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

Individ- och
familjeomsorg

Vuxenutbildning och
arbetsmarknad

Elevhälsan

Chefsstöd och utveckling

Försörjningstödssenheten

Figur 1. Organisationsschema

Försörjningsstödenheten och Arbetsmarknadsenheten är idag verksamheter inom huvuduppdrag
Lärande och Familj och båda svarar mot kommunstyrelsen, men är två organisatoriskt separata
enheter.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2019 om budgetdirektiv för perioden 2020–2022. I detta
beslut gavs även kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning
av Försörjningsstödenheten och Arbetsmarknadsenheten. Uppdraget skulle återrapporteras till
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019. Vid kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts
sammanträde den 2 oktober 2019 beslutades om förlängd tid för uppdraget till den 1 februari 2020.
2020-03-03 § 50 beslutar kommunstyrelsen att godkänna utredningen, samt att kommundirektören
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ges i uppdrag att genomföra den föreslagna förändringen som vid granskningstillfället ej var genomförd. I en gemensam organisation med ett processinriktat arbetssätt blir det enligt beslutsunderlagen ”en väg in för medborgaren”. Arbetsmarknadsenhetens uppgift blir att kartlägga och
hjälpa medborgaren till den insats som denne behöver. Försörjningsstödsenheten blir ett verktyg
bland andra på vägen för personer att bli självförsörjande istället för att vara en huvudinsats. En
gemensam organisation medför enligt beslutsunderlagen att alla insatser finns under samma tak
och redan vid en första kontakt skulle det komma att finnas en naturlig samverkan mellan de olika
insatserna. Samarbetet mot övriga myndigheter underlättas enligt beslutsunderlaget också om det
bara finns en ”kommunal motpart”.
En gemensam organisation blir en justering där befintlig personal kommer att genomföra samma
arbete som tidigare fast istället under en och samma chef mot två separata chefer i två enheter
som det är nu. De faktorer som särskilt måste beaktas vid en eventuell organisationsförändring
uppges primärt handla om de individer som saknar förutsättningar för att kunna komma ut i arbetslivet och bli självförsörjande. I de fallen är det enligt beslutsunderlaget viktigt att kompetensen avseende utredningarna för att erhålla försörjningsstöd, samt att samarbetet med IFO- delen inom
Socialtjänsten, bibehålles trots en eventuell annan fysisk placering avseende Försörjningsstödet. I
övrigt så måste det nära samarbetet mellan IFO och försörjningsstöd fortgå för att hantera de
”hemmaplanslösningar” som finns i Ängelholms kommun.
Ängelholms kommuns webbplats innehåller information vad som gäller för enskilda som är i behov
av ekonomiskt stöd. Det framgår att de som inte har tillräckliga inkomster och inte kan få inkomster
på annat håll kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

2.3.

Mål, regler och riktlinjer för beviljande av ekonomiskt bistånd

Revisionsfråga 1: Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer, utöver lagstiftning, som tillämpas
i samband med beviljande av ekonomiskt bistånd?

2.3.1.

Iakttagelser

Mål
Enligt Kommunfullmäktiges mål ska verksamheterna arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Målet för försörjningsstödsenhetens arbete med ekonomiskt
bistånd är att varje människas väg till egen försörjning ska förkortas. Aktiva insatser genom program och utredningar av arbetsförmågan ska så långt som möjligt ersätta passivt bidragstagande
för att målet självförsörjning ska uppnås på sikt.
Kopplat till beviljande av ekonomiskt bistånd är kommunens målsättning att arbetet med detta ska
hålla en god kvalitet och präglas av respekt för den enskilde, utförs med tillgänglighet och god
service, rättssäkerhet, en helhetssyn samt ett tydligt barnperspektiv. Inom kommunen finns ett
systematiskt kvalitetsarbete vilket bl.a. omfattar intern kontroll, klagomålshantering och Lex Sarah.
Utöver kommunfullmäktiges mål har enheten för försörjningsstöd också tagit fram en verksamhetsplan för år 2020 som beskriver viktiga händelser under året, denna innehåller dock inte några
specifika mål kopplade till beviljande av ekonomiskt bistånd.
Ansökan om och handläggning av ekonomiskt bistånd
Ett av nyckeldokumenten inom förvaltningen är Handbok och vägledning för bedömning av rätten
till försörjningsstöd samt övrigt ekonomiskt bistånd (senast reviderad i januari 2019) vars syfte är
likabehandling när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd
som insatser som ska erbjudas från försörjningsstödsenheten. Riktlinjerna skall samtidigt ge stöd
och vägledning för arbetet kring hantering av ekonomiskt bistånd. Vidare beskrivs kopplingen till
kommunfullmäktiges mål. Riktlinjen beskriver så väl lagstiftning som förvaltningens tillämpning av
dessa.
Utifrån kommunens webbplats går det att utläsa att den som ansöker om ekonomiskt bistånd tar
en första kontakt med kundtjänst som ställer en del frågor angående vad som är orsaken till behovet av ekonomiskt bistånd, individens nuvarande ekonomiska situation, boende och vad personen
själv har gjort för att lösa sin situation. Individen får information om vilka handlingar som ska läm-
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nas in i samband med ansökan, vilket också går att finna på kommunens webbplats. Efter att ansökan är ifylld och individen har samlat in relevant underlag kan personen inkomma med sin ansökan antingen elektroniskt via webbplatsen som e-formulär eller med pappershandlingar till Kundtjänst.
Efter att ansökan inkommit fördelas ärendet ut till en handläggare som blir ansvarig för ärendet.
Handläggaren kontaktar alltid individen antingen via personligt möte, mail eller telefon. Av intervju
framkommer att förfarandet skiljer sig något mellan de olika handläggarna. Skillnader kan ligga i
om handläggaren bokar fysiska möten eller väljer telefonmöten. Om kompletteringar till ansökan
behövs begärs dessa in. I ansökan finns det två delar. Den ena delen handlar om det ekonomiska
och den andra handlar om framtidsplaner för att göra tiden med ekonomiskt bistånd så kort som
möjligt. När ansökan är komplett görs en grundutredning och ett första möte bokas med individen.
Om inte individen dyker upp till mötet får den en ny tid, dyker den inte upp vid tre tillfällen så blir
det ett avslag. Efter mötet ses underlaget över och därefter gör handläggaren en uträkning, skriver
en utredning och skickar sedan ett beslut till individen. Processen är snarlik vid en återansökan.
Dessa förfaranden finns nedtecknade i rutiner på förvaltningen som vi fått ta del av i samband med
granskningen.
Vid beslut som har påtagliga konsekvenser för barn i familjen genomförs en barnkonsekvensanalys. Enheten har dock fått påpekanden i en tillsyn om att detta inte gjordes korrekt. Mot den bakgrunden har personalen fått utbildning i hur barnkonsekvensanalyser ska göras.
Inom verksamheten används systemet LifeCare för att hantera ansökan. I systemet finns även
kopplingar till olika myndigheter. Det går där att se om individen har koll på sin ekonomi i förhållande till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Skulle kontrollen påvisa bekymmer så får individerna budgetrådgivning via servicekontoret som finns i kommunen. Om de ekonomiska problemen visar sig vara långvariga är tanken att det ska göras en ansökan om god man eller förvaltare,
vilket också görs i den mån Tingsrätten beslutar i enlighet med förslaget.
Besluten fattas för en månad i taget och i undantagsfall fattas tvåmånadersbeslut när handläggaren är helt säker på att situationen inte kommer förändras för individen.
I intervjuerna framkommer att det ställs vissa krav för att erhålla bidrag, bland annat om svartjobb
upptäcks och likaså missbruk så är det skäl för att neka bidrag. Av kommunens webbplats framgår
det även krav såsom att individen måste stå till arbetsmarknadens förfogande vid arbetslöshet och
vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
Vi har i granskningen i övrigt fått ta del av ytterligare riktlinjer inom våld i nära relation och barnperspektivet samt rutiner inom olika områden som berör handläggning av ekonomiskt bistånd.
Information
Ängelholms kommuns webbplats innehåller en del information till den som vill ansöka om ekonomiskt bistånd. Bland annat framgår det hur ansökan ekonomiskt bistånd görs och en hänvisning till
Socialstyrelsen avseende riksnormen för provberäkning. För att kunna göra en rättvis bedömning
av ansökan listas de handlingar som ska lämnas in i samband med ansökan. Biståndets belopp
utgår ifrån riksnormen som ska täcka de vanligaste utgifter i ett hushåll vilken består av både personliga kostnader och hushållsgemensamma kostnader. På Ängelholms kommuns webbplats vanligt förekommande frågor med svar vad som avser ekonomiskt bistånd.
Genom webbplatsen går det att komma åt kommunens e-tjänst för ekonomiskt bistånd där ansökan kan lämnas elektroniskt.
Efterlevnaden av upprättade rutiner och riktlinjer
Enligt intervjusvar är efterlevnaden av upprättade rutiner och riktlinjer god. För att säkerställa efterlevnaden hade, under normala förhållande (innan Covid-19) enheten morgonmöte måndagar och
torsdagar med ärendefördelning där ärenden diskuterades i gruppen. Vidare har det också varit
möten på tisdagar samt arbetsplatsträffar en gång i månaden där det också finns möjlighet att föra
diskussioner om handläggning av ärenden. Under Covid -19 har enheten fram tills juni månad
endast haft arbetsplatsträffar. I juni återupptogs tisdagsmötena igen varje vecka samt måndagens
morgonmöte. Enheten har också kollegiegranskningen som genomförs i september där kvalitetutvecklare utvärderar resultatet.
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Det framhålls att barnperspektivet är ett utvecklingsområde och att de har arbetat med detta genom utbildningar för handläggarna.

2.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns mål, regler och riktlinjer som tillämpas i samband
med beviljandet av ekonomiskt bistånd. Vi anser att de upprättade riktlinjer och rutiner för försörjningsstöd efterlevs.

2.4.

Mål, regler och riktlinjer för självförsörjning

Revisionsfråga 2: Har styrelsen upprättat mål, regler och riktlinjer för arbetet med insatser för att
hjälpa personer att bli självförsörjande och hur följs detta upp?

2.4.1.

Iakttagelser

Mål
I kommunfullmäktiges budget återfinns målen: Kommunen ska i samarbete med andra aktörer
erbjuda praktikplatser till medborgare som står utanför arbetsmarknaden samt Medborgarna har
goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.
Målet för försörjningsstödsenhetens arbete med ekonomiskt bistånd är att varje människas väg till
egen försörjning ska förkortas. Aktiva insatser genom program och utredningar av arbetsförmåga
ska så långt som det är möjligt ersätta passivt bidragstagande för att målet med självförsörjning
ska uppnås på sikt.
Den enhet som främst arbetar med att få individer till självförsörjning är arbetsmarknadsenheten
och inom denna avdelningarna Resurscenter och Jobb Ängelholm. I Resurscenters verksamhetsplan för år 2020 beskrivs att enheten ska klara att hålla ett genomsnitt på 35-45 deltagare i aktivitet
internt på enheten. I början av december 2019, hade enheten lyckats nå målet för antal deltagare i
aktivitet på enheten. I uppdraget ligger även målet att minst 60 % av de som avslutar en aktivitet
på Resurscenter, enligt Koladas benämning ska ha ”slutfört uppdrag”. Detta innebär att insatserna
ska leverera ett skriftligt eller muntligt utlåtande om deltagarens tid på Resurscenter och därefter
återgår deltagaren till den remitterande instansen. Uppdraget är inte att matcha individer mot jobb
eller studier. De som ändå kommer vidare till ett arbete eller börjar studera räknas in i ”slutfört
uppdrag”. Under år 2019 var det 17 % som har gått till jobb eller studier. I början av december
2019 hade enheten nått 84 % som slutfört uppdrag.
Av verksamhetsplanen för Jobb Ängelholm år 2020 framgår flera insatser som gjorts och kommer
göras för att få ut individer i arbete i form av allt från extratjänster till samverkan och projekt med
olika aktörer. Ett av enhetens mål är att upprätthålla goda relationer med IFO och öka samverkan.
Organisation, arbetssätt och aktiviteter
Försörjningsstödsenhetens uppdrag är att som myndighetsutövare handlägga beviljandet om ekonomiskt bistånd. För vidare hjälp med insatser används enheten Resurscenter. Resurscenters
uppdrag är att i bred samverkan erbjuda ändamålsenliga insatser för att korta tiden för de som har
försörjningsstöd och minska långtidsarbetslösheten i Ängelholms kommun. Fokus ska vara på de
medborgare som är i behov av samordnade insatser som utredning av arbetsförmågan samt anpassad arbetsträning. Merparten av de som remitteras till Resurscenter uppbär försörjningsstöd
från kommunen. Målsättningen med Resurscenters insatser är att stärka individens förutsättningar
att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed korta tiden de uppbär försörjningsstöd.
I intervjuer beskrivs processen för arbetsmarknadsinsatser. Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten får en remiss från handläggarna på försörjningsstödsenheten med önskemål om arbetsträning eller sysselsättning för de som söker ekonomiskt bistånd. Individen kallas därefter till ett
möte med en handläggare på Resurscenter där också handläggaren från försörjningsstödsenheten
medverkar vid behov. Under mötet görs en första kartläggning utifrån individens kunskaper och
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behov. Detta matchas sedan antingen till en insats eller till vidare hjälp ifall individen behöver annan typ av hjälp än en arbetsmarknadsinsats. Inom Resurscenter finns en individkoordinator som
arbetar med de individer som aktuella för insatser. Hjälpen från individkoordinatorn kan exempelvis
vara att få hjälp till rätt väg in i missbruksvården eller vägen till en psykiatrisk utredning. Individkoordinatorn gör inte själva utredningarna men stöttar individen att hitta rätt. För en fullständig processkarta över flödet mellan försörjningsstödsenheten och Resurscenter se bilaga 2 där det också
beskrivs.
Inom Resurscenter finns flertalet olika insatser både internt på enheten men även i samverkan
med exempelvis Vejby Loppis. Det finns även en etablerad samverkan mellan Resurscenter och
Jobb Ängelholm, där deltagare kan gå vidare från Resurscenters insatser till subventionerade anställningar via ESF projektet StepIn, där det även sker samverkan med olika nätverk som exempelvis Rögle BK och Ängelholms näringsliv. Typ av aktiviteter ändras efter behov och individerna
kan få prova på olika arbetsmoment som kan vara allt från administrativa tjänster till produktioner
såsom delar till bilindustrin, egen produktion av insektshotell. Detta görs för att individerna ska få
komma ut och prova på hur det är i arbetslivet. För de som har språksvårigheter kan det vara olika
typer av insatser som främjar att träna språket både skriftligt och muntligt, bland annat genom ett
FINSAM-projekt. Insatserna som erbjuds bygger på det behov som finns och kan också anpassas
därefter. Från Resurscenters sida ser insatserna ut som i nedan bild där det också finns en beskrivning över processen från kartläggning till resultat.

Inskrivningstiden för insatserna är som bilden beskriver tre månader år gången. Om arbetsförmågan stagnerar så görs det en dokumentation och remitteras till handläggaren på försörjningsstöd för fortsatt handläggning (i enlighet med processbeskrivningen i bilaga 2). Därifrån görs det en
utredning på om det kanske är andra insatser som behövs än arbetsmarknadsinsatser såsom exempelvis missbruksvård eller något annat. Detta görs för att lämna plats på arbetsmarknadsinsatsen till någon annan som behöver platsen. Det beskrivs i intervju att det i den nya organisationen
pågår ett arbete med att konkretisera vägarna mellan enheterna ytterligare då detta fortfarande är
ett utvecklingsområde. Det behöver enligt intervjusvar formaliseras och göras tydligare så att det
upprättas samverkansformer för den individen som behöver hjälp från olika håll.
Av Resurscenters verksamhetsplan för år 2020 framgår att Samverkan med IFO har fortsatt att
stärkas under 2019, speciellt då en socialsekreterare från IFO har haft sin tjänst på Resurscenter
på 50 % och resterande 50 % på försörjningsstödsenheten. Syftet med att dela en tjänst mellan
enheterna är främst att effektivisera rutinerna mellan enheterna, samt för att korta tiden från beslut
till insats för de som ansöker och blir beviljade ekonomiskt bistånd. Inför år 2020 var planen att den
aktuella socialsekreteraren skall återgå 100 % till försörjningsenheten, men fortfarande verka som
koordinator mellan försörjningsenheten och Resurscenter, för att implementera de nya rutinerna till
övriga socialsekreterare. Enhetschefen på försörjningsenheten ingår i AME:s ledningsgrupp. Detta
ökar både förståelsen för de olika uppdragen och utmaningarna och gör det enklare att fortsätta
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utveckla samverkan. Vidare framkommer det under intervjuer att det finns utvecklingspotential för
var och hur enheterna möts, men att det finns en förhoppning om att detta kommer bli bättre i
samband med omorganisationen.
I ekonomiuppföljningen per april månad år 2020 beskrivs att försörjningsstödsenheten aktivt arbetar med arbetsmarknadsenheten och de pågående projekten StepIN (ESF-projekt) och Nästa steg
(FINSAM). Vidare kommer cirka 50 extratjänster återinföras inom Ängelholm kommun, vilket kan
medföra en positiv effekt gällande försörjningsstöd. På ledningsnivå arbetas det med att hitta en
strukturell samverkan med Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att detta sammantaget ska
minska försörjningsstödsutbetalningar under året. Uppföljning av såväl insatser och ekonomi följs
upp månadsvis samt i samband med delårsrapport och årsbokslut.

2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att kommunstyrelsen har mål för att medborgarna ska vara självförsörjande som också brutits ner på enhetsnivå. Vidare grundar vi bedömningen på att insatserna för att
få individer att bli självförsörjande är tillräckliga. Vi noterar att det sker en samverkan mellan de
olika enheterna för att detta ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt, även om det finns vissa
utvecklingsområden. Genom fungerande insatser ökar enligt vår mening möjligheterna för individer
att inte ha långvarigt försörjningsstöd och göra det enkelt att bli självförsörjande. Vi ser positivt på
att det ska ske en omorganisation i förhoppning att bidra till en ännu bättre samverkan.

2.5.

Interna kontrollen avseende handläggning av ekonomiskt bistånd

Revisionsfråga 3: Säkerställer styrelsen att den interna kontrollen avseende handläggning och
utredning av ekonomiskt bistånd är tillräcklig och likvärdig?

2.5.1.

Iakttagelser

I Ängelholms kommun har kommunstyrelsen 2017-08-16 antagit policy för intern kontroll gällande
åren 2017–2020. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att tillse att det finns en
fungerande organisation kring arbetet med intern kontroll. Nämnder och bolagsstyrelser har det
yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig.
Nämnder och bolagsstyrelser ska inför varje verksamhetsår besluta om en internkontrollplan som
beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. Varje nämnd
har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utför varje år en riskanalys som därefter resulterar i en internkontrollplan. Då
enheten för försörjningsstöd organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen borde också deras kontrollmoment finnas i internkontrollplanen för kommunstyrelsen. Vi ser däremot av erhållna dokument att enheten för försörjningsstöd under år 2019 har arbetat efter de kontrollområden som återfinns för individ- och familjeomsorgsnämnden. Internkontrollplanen rapporteras en gång per år till
kommunstyrelsen. Enligt sammanträdesprotokollen behandlades den interna kontrollen för år 2019
vid sammanträdet 2020-02-05 § 30. Återrapporteringen av nämndernas internkontrollarbete sker
till kommunstyrelsen i mars månad där också de punkter som enheten för försörjningsstöd kontrollerar tas upp. För år 2020 har vi inte tagit del av någon internkontrollplan, varken för enheten eller
kommunstyrelsen som helhet. För år 2019 följdes två kontrollområden upp gällande försörjningsstödsenheten vilka var att utredningar skulle genomföras i stipulerad tid samt att avvikelsehanteringen skulle efterlevas av verksamheterna. Kontrollerna påvisade inga brister.
Vi har i granskningen tagit del av en internkontrollplan för år 2020 som avser individ- och familjeomsorgen där det framgår att ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Vi kan inte av protokoll spåra
att just denna internkontrollplan är behandlad vid något av kommunstyrelsens sammanträde under
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år 2020. Det finns inga kontroller i internkontrollplanen som direkt rör handläggningen av ekonomiskt bistånd. I bilaga 3 återfinns internkontrollplanen med tillhörande riskanalys.
Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av 12 slumpmässigt utvalda avidentifierade akter.
I bilaga 4 redovisas en sammanställning av de frågeställningarna vi tittat på i stickproven utifrån
samt samlade iakttagelser.
I stickproven har det identifierats att handlingsplaner inte har dokumenterats enhetligt och tydligt.
Det finns skillnader i hur omfattande handlingsplanerna är, oftast är det bara en tjänsteanteckning
och specifika arbetsmarknadsinsatser framgår sällan. Av intervjuer framkommer att enheten är
medveten om bristen i dokumentationen gällande handlingsplanerna samt att Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) haft anmärkning gällande detta. Vidare identifierades det av stickproven att det
inte fanns en enhetlighet gällande journalanteckningars omfattning, bland annat avseende barnperspektivet, vilket också framhålls som ett utvecklingsområde inom enheten. Vi har också tagit del
av en akt där inga journalanteckningar finns utan enbart uträkning av beslutet och själva beslutet,
utredningen saknas alltså.
Av intervjuer framkommer det att det inom enheten inte görs några interna granskningar av akter
eller handläggningsprocessen löpande under året. En gång årligen görs en kollegiegranskning där
handläggarna går in i verksamhetssystemet och tar stickprov på exempelvis utbetalningar. Tidigare
attesterade enhetschefen varje utbetalning, men numera gå detta via ekonomisystemet där en lista
går för attest till enhetschefen dagligen

2.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det finns regelbunden kontroll mot utbetalningar och att stickproverna inte påvisar några allvarliga brister. Vi ser däremot en otydlighet i kommunstyrelsens internkontrollarbete kopplat till försörjningsstödsenheten. Vi konstaterar också att det behövs en enhetlighet i handläggningen kopplat till handlingsplaner och beaktande av barnperspektivet.

2.6.

Rutin för utbetalning respektive återkrav

Revisionsfråga 4: Har förvaltningen ändamålsenliga rutiner för utbetalning respektive återkrav avseende ekonomiskt bistånd?
I Socialtjänstlagens nionde kapitel framgår bestämmelser om återkrav av ekonomiskt bistånd.
Återkrav kan ske i följande fall:
•

återbetalningsskyldighet av felaktigt eller för högt ekonomiskt bistånd. Den enskilde blir
återbetalningsskyldig om denne har förorsakat den felaktiga utbetalningen. (1 §)

•

andra fall när socialnämnden kan återkräva ekonomiskt bistånd. Med andra fall avses, utöver 1 §, om obehörig eller med för högt belopp beviljats ekonomiskt bistånd och skäligen
borde ha insett det. (2 §)

Exempel på återkrav av bistånd kan vara att det har betalats ut på felaktiga grunder, bidragsbrott,
bistånd som lämnats som förskott på förmån eller ersättning samt om biståndet har getts under
villkor om återbetalning.
Riksnormen tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på
försörjningsstödet. Riksnormen gäller för samtliga kommuner i Sverige. Riksnormen för år 2019
och 2020 presenteras i bilaga till denna rapport.

2.6.1.

Iakttagelser

Det samlade dokumentet ”Handbok och vägledning för bedömning av rätten till försörjningsstöd
samt övrigt ekonomiskt bistånd 2019-2020” hänvisar till riksnormen och vad riksnormen innefattar
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gällande skäliga kostnader. I Försörjningsstödsenhetens riktlinjer framgår beloppsgränser som
procentuell andel av prisbasbeloppet som underlag till utbetalningar. Vidare framgår även av riktlinjerna att samtliga avsteg från riksnormen tydligt ska motiveras. Vid utbetalning ska det normalt ske
direkt till den enskilde genom kontant utbetalning. Vidare finns också rutinen ”Utbetalningar” där
utbetalningsformerna framgår. I dessa beskrivs att i första hand ska bankkonto/personkonto användas. Om bankkonto/personkonto saknas går det att nyttja ett Swedbankkort vid första utbetalningstillfället. Den sökande ska uppmanas öppna bankkonto eller personkonto så att eventuellt
fortsatt bistånd sätts in direkt på konto. Swedbankkort används bara i undantagsfall eller då fel
uppstått hos den utbetalande myndigheten. Rekvisition används i samband med akut utbetalning
eller då andra skäl för utbetalning via rekvisition föreligger som till exempel till optiker eller tandläkare. Rekvisitionen ska vara specificerad. Vidare finns en rutin för rekvisitioner som ska användas
som hjälpmedel i samband med hur rekvisitioner ska registreras i verksamhetssystemet samt i den
fysiska akten.
Utifrån intervjuer och av delegationsordningen framgår det att handläggaren ansvarar för och godkänner utbetalning för upp till tre månadshyror. Vid belopp över 20 000 kr tillkommer en spärr i
verksamhetssystemet som måste godkännas av ansvarig enhetschef. Handläggarna har enligt
delegationsordningen möjligheten att bevilja upp till ett halvt prisbasbelopp. I verksamhetssystemet
finns spärrar om utbetalningen inte är korrekt ifyllt. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd signerar
den sökande en blankett att rätt kontonummer har angivits som sedan läggs in i systemet. Som
tidigare nämnts går filen med samtliga utbetalningar dagligen till enhetschefen för attest.
Av intervjuer framgår att kontroll i utbetalningssystemet finns via den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd (SSBTEK1). SSBTEK möjliggör för verksamheten att få information från flera myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan. Kontrollen säkerställer att beräkningsgrunderna för klienterna är korrekta, det vill säga att ersättningar från exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ligger med som grund för beslut.
Gällande återkrav har enheten beskrivit vad som gäller vid detta i en rutin. Av rutinerna framgår att
det ska upprättas en avbetalningsplan vid beslut om återbetalning av beviljat belopp. Återbetalningsplanen skall innehålla avbetalningsbelopp/månad, när avbetalningen ska påbörjas, klientens
underskrift, bevittna med två namnunderskrifter. Beslut om eftergift av skulden beslutas av enhetschef administrativa enheten.

2.6.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det finns dokumenterade rutiner avseende återkrav av ekonomiskt
bistånd. Vi ser även att det finns en kontroll avseende utbetalningar i och med enhetschefens dagliga attestering. Vi konstaterar också att det genom verksamhetssystemet, finns uppsatta spärrar
för att säkerställa att utbetalningar sker korrekt.

1

SSBTEK, Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd, är en digital tjänst som ger en säker, effektiv och
förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via
sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer. Informationen används till
prövning av ansökan. SSBTEK ägs av SKR som förvaltar och utvecklar tjänsten. Försäkringskassan har i
uppdrag att sköta den tekniska driften av tjänsten. Över 90 procent av Sveriges kommuner är anslutna till
SSBTEK. 5 miljoner frågor besvaras av SSBTEK varje år.
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2.7.

Uppföljning och återrapportering

Revisionsfråga 5: Finns det en tillräcklig uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen av
ekonomiskt bistånd?

2.7.1.

Iakttagelser

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår
kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter. Kommunfullmäktige beslutar sedan om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv. I kommunens budget för år 2020 görs beskrivningen att höjning av riksnormen ligger årligen som anpassningspost inom försörjningsstöd. För individer i avvaktan på etableringsersättning
(det så kallade "glappet") sker finansiering av schablonintäkter från Migrationsverket. Ersättningarna täcker inte de verkliga kostnaderna för försörjningsstödsutbetalningarna. Inför budget 2020
tilldelades Individ- och familj 0,3 mnkr, en anpassningspost för att klara de tilldelade ramarna inom
kommunstyrelsen. För att nå en budget i balans med nuvarande volymer krävs anpassning i verksamheten motsvararande cirka 2,5 mnkr. Det finns dock inga verksamhetsmål kopplade till försörjningsstöd från kommunstyrelsens sida vilket innebär att det saknas mål att kunna följa upp emot.
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska de tre huvuduppdragen och servicestöd lämna ekonomisk
avvikelserapport per februari, juni och oktober varje år. Rapporteringen ska ske till ansvarig nämnd
och till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har samtidigt beslutat att ekonomisk uppföljning ska
ske efter april månad och delårsrapport ska lämnas efter augusti månad. Dessa rapporter inkluderar även koncernbolagen. Rapportering ska ske till ansvarig nämnd samt till kommunstyrelsen.
Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från år 2020 framkommer att styrelsen löpande tar upp punkten ”Rapport delegationsbeslut försörjningsstöd, integration och vuxenutbildning”. Utöver dessa ser vi enbart ett beslut avseende enheten för försörjningsstöd i kommunstyrelsen under år 2020. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-06-20 har huvuduppdrag Lärande
och familj fått i uppdrag att inkomma med åtgärdsplan för försörjningsstöd inom Individ och familjeomsorgen. Kommunstyrelsen beslutar 2020-08-12 § 163 att godkänna framtagna åtgärdsförslag
för budget i balans 2020 gällande försörjningsstöd. Vi har i granskningen också tagit del av åtgärdsförslaget. Vi kan inte se att detta innehåller några konkreta besparingssummor, men innehåller flertalet aktiviteter som är tidssatta.
Försörjningsstödsenheten redovisade ett ekonomiskt underskott på 3,5 mnkr för år 2019. Detta
förklaras främst av ökade kostnader för försörjningsstöd (utbetalningar). Under år 2020 prognostiseras ett fortsatt underskott med 5,5 mnkr i förhållande till budget.
Ekonomisk
uppföljning
Intäkt
Kostnad
Nettokostnader

Utfall
2017-12-31
1 741
-27 058

Utfall
2018-12-31
2 337
-28 801

Utfall
2019-12-31
1 693
-30 634

Budget
2020
400
-25 698

Prognos
2020
1 700
-32 498

-25 317

-26 464

-28 941

-25 298

-30 798

-695

-1 205

-3 499

-2 092 (per
april månad)

-5 500

Budgetavvikelse

Av den ekonomiska rapporten från april månad år 2020 framgår att det skett en ökning av utbetalt
försörjningsstöd med 850 tkr mellan år 2017 t.o.m. år 2019 för individer som lämnat etableringen.2
Den stora ökning av antalet ärenden och utbetalt försörjningsstöd uppges att den uppstod efter
2

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare genom
Arbetsförmedlingen. Målet är att individen så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara
sin egen försörjning.
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reformeringen av Arbetsförmedlingen under år 2019. Ökningen har fortsatt under år 2020 och påverkas/kommer påverkas ytterligare av nuvarande pandemi. Vidare framhålls det att baserat på
utfallet de fyra första månaderna avseende utbetalt reguljärt försörjningsstöd skulle det motsvara
ett budgetunderskott motsvarande - 5,9 mnkr på helår. Antalet ärenden har under de fyra första
månaderna ökat med 25 procent i jämförelse mot föregående år. Se bilaga 5 för diagram och uppföljning per april månad år 2020.
I den ekonomiska uppföljningen görs det också en beskrivning mot bakgrund av Covid-19. Konjunkturen utvecklas negativt vilket resulterar i fallande BNP och ökad arbetslöshet som följd.
Nystartsjobben kommer bromsas upp. Praktikplatser stoppas för olika yrkesutbildningar vilket leder
till en fördröjning att komma ut till självförsörjning. De grupper som kan komma ha behov av försörjningsstöd är de med timanställningar inom t.ex. restaurang, hotell, transport och butik som
initialt drabbats hårdast. Färre anvisade individer tas emot och det innebär lägre kostnader för
utbetalt försörjningsstöd avseende perioden före etableringen (sk "glappet"). Förra årets budgetavvikelse uppgick till - 1,8 mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att minska tiden för "glappet". Processer för att mäta arbetsflöden och därigenom skapa bättre effektivitet har tagits fram. Målsättningen är att den nyanlända ska bli inskriven hos Arbetsförmedlingen omgående och därigenom
bidra till sin egen försörjning. En helårsprognos motsvarande -0,5 mnkr med insatta åtgärder förväntas.

2.7.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan ej är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att kommunstyrelsen enbart får ta del av delegationsbeslut men inte i
övrigt någon uppföljning kopplad till försörjningsstödsenhetens verksamhet. Då det inte finns några
mål kopplade till försörjningsstödsenhetens verksamhet finns det inte heller några sådana att följa
upp. Vi ser positivt på att kommunstyrelsen beslutat om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans,
men enligt vår mening är denna inte tillräckligt omfattande för att säkerställa en budget i balans.
Avsaknaden av specificerade kostnadsbesparingar gör också att resultatet av vidtagna åtgärder
blir svåra att följa upp vad avser effekt och faktiska kostnadsbesparingar.
Vidare konstaterar vi att det saknas ett dokumenterat systematiskt kvalitetsledningssystem som
följs upp av kommunstyrelsen. Genom ett dokumenterat systematiskt kvalitetsledningssystem underlättas arbetet med att uppdatera riktlinjer och rutiner för att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet.
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Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt
bistånd. Bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedan revisionsfrågor:

3.1.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Revisionsfråga

Bedömning

Nämnden har upprättat mål, regler och riktlinjer,
utöver lagstiftning, som tillämpas i samband med
beviljande av ekonomiskt bistånd

Uppfylld

Nämnden har upprättat mål, regler och riktlinjer
för arbetet med insatser för att hjälpa personer
att bli självförsörjande

Uppfylld

Kommunstyrelsen säkerställer att den interna
kontrollen avseende handläggning av ekonomiskt bistånd är tillräcklig

Delvis uppfylld

Förvaltningen har ändamålsenliga rutiner för
utbetalning respektive återkrav

Uppfylld

Finns det en tillräcklig uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen av ekonomiskt bistånd?

Ej uppfylld

Det finns mål, regler och riktlinjer som tillämpas i
samband med beviljandet av ekonomiskt bistånd.
Vi anser att de upprättade riktlinjer och rutiner för
försörjningsstöd efterlevs.

Kommunstyrelsen har antagit mål för att medborgarna ska vara självförsörjande som också brutits
ner på enhetsnivå. Insatserna för att få individer
att bli självförsörjande är tillräckliga. Det sker en
samverkan mellan de olika enheterna för att detta
ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt, även
om det finns vissa utvecklingsområden. Vi ser positivt på att det ska ske en omorganisation i förhoppning att bidra till en ännu bättre samverkan.

Det finns en regelbunden kontroll mot utbetalningar och stickproverna påvisar i huvudsak inte några
allvarliga brister. Vi ser däremot en otydlighet i
kommunstyrelsens internkontrollarbete kopplat till
försörjningsstödsenheten.

Det finns dokumenterade rutiner avseende återkrav av ekonomiskt bistånd. Vi ser även att det
finns en kontroll avseende utbetalningar i och med
enhetschefens dagliga attestering.

Kommunstyrelsen tar enbart del av delegationsbeslut men inte i övrigt någon uppföljning kopplad
till försörjningsstödsenhetens verksamhet. Då det
inte finns några mål kopplade till försörjningsstödsenhetens verksamhet finns det inte heller
några sådana att följa upp. Vi ser positivt på att
kommunstyrelsen beslutat om en åtgärdsplan för
en ekonomi i balans.
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3.2.

Rekommendationer

Utifrån granskningens resultat lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att samverkan mellan arbetsmarknadsenheten,
försörjningsstöd och andra relevanta aktörer fungerar som tänkt i den nya organisationen.

•

Kommunstyrelsen bör se till att enheten för försörjningsstöd ingår i styrelsens
internkontrollarbete då det är en verksamhet där stora risker kan föreligga

•

Kommunstyrelsen bör ange mål kopplade till ekonomiskt bistånd

•

Kommunstyrelsen bör aktivt följa upp försörjningsstödsenheten, samt vid behov fatta
beslut om åtgärder, då det är en del av styrelsens verksamheter

•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att dokumentationen i utredningarna, beslutsunderlagen
och besluten är likvärdiga när det gäller handläggningen av ekonomiskt bistånd. Likaså att
handlingsplaner dokumenteras med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande.

.
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Bilagor
4.1.

Bilaga 1 - Riksnorm 2019 och 2020

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor
0 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14
år

15-18
år

19-20
år

Summa personliga
kostnader 2019

2 130

2 380

2 120

2 380

2 990

3 440

3 880

3 910

Summa personliga
kostnader 2020

2 170

2 430

2 160

2 430

3 050

3 510

3 950

3 980

Utan lunch 5 dagar
per vecka 2019

2 000

2 190

1 940

2 120

-

-

-

-

Utan lunch 5 dagar
per vecka 2020

2 040

2 230

1 980

2 160

-

-

-

-

Ålder

Personliga kostnader vuxna, kronor
Ensamstående

Sammanboende

Summa personliga kostnader 2019

3 090

5 570

Summa personliga kostnader 2020

3 150

5 680

Gemensamma hushållskostnader, kronor
Antal personer

1

2

3

4

5

6

7

Summa gemensamma kostnader 2019

990

1 100

1 380

1 570

1 810

2 050

2 220

Summa gemensamma kostnader 2020

1 010

1 120

1 410

1 600

1 850

2 090

2 260
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4.2.

Bilaga 2 – Processflöde insatser för självförsörjning

IFO kliert bel'! ev .;v
vaU.

n..,,,.......,,.,. ,,.,,., ... r

........,;,,!""'

.-r;.- ~w:: :r• it;;rt·:p:<S r~

ro .,,.,:,.,
!l

* ... .

u,..,,..,.,""''"""',..r-... ,oe

,,..,;,.
•

l j'., l • .O.J•

i ) iro' '.tlll"l; !o'l
' <"Il M ill'!(

D .,... . .

""

.,u·~-..~?

~"" ·"}!

p wc

19

4.3.

Bilaga 3 – Utdrag ur internkontrollplan individ- och familjeomsorgen

Riskkategori
Omv:irld 'risker,

verksamhet> risker,

Övergripande process
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INTERNKONTROLLPL!L'J: Individ- och
Nämnd: Kommunstyrelsen
Overgripaode process
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4.4.

4.5.

Bilaga 4 – Sammanställning av stickprov
Frågeställningar

Iakttagelser

Finns aktuell ansökan?

Ansökan om ekonomiskt bistånd förvaras i stor
utsträckning i den fysiska akten. Dessa är skiftligt inkomna antigen via pappersblanketter eller
via e-tjänsten.

Finns beslut som täcker hela ansökan?

Beslut som täcker hela ansökan finns i samtliga
akter.

Finns en aktuell skriftlig utredning?

Aktuell skriftlig utredning framgår i samtliga
akter.

Är besluten tydligt formulerade?

Besluten är tydligt formulerade.

Beaktas barnperspektivet?

Av 12 akter är det 5 som har barn. Enbart en
av akterna innehåller rubriken ”Konsekvensanalys utifrån barnperspektivet”. I övriga akter är
det otydligt på vilket vis barnperspektivet beaktas.

Framgår det för vilken tidsperiod beslutet gäller?

Tidsperioden framgår av samtliga akter

Framgår det vem som är beslutsfattare?

Det framgår av besluten vem som är beslutsfattare. I ett fall anges ej beloppet för utbetalningen.

Framgår det av dokumentation/ utredning motiv till beslut?

I samtliga stickprov framgår det motiv till beslut.

Vid avslag, helt eller delvis, finns besvärshänvisning/nödprövning?

Vid avslag, helt eller delvis, finns besvärshänvisning/nödprövning.

Anges lagrum?

I samtliga stickprov anges hänvisning till lagrum.

Bilaga 5 – Ekonomisk uppföljning
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Baserat på utfallet till och med augusti skulle det motsvara ett budgetunderskott för helåret motsvarande 7,1 mnkr. I juli månad uppgick antalet försörjningsstödsärenden till 100 fler i förhållande till
ett normalläge och vad budgetutrymmet medger. Volymökningen uppgår till 43 % i förhållande till
ett normalläge och samma utveckling ses på försörjningsstödsutbetalningarna. Enheten jobbar
aktivt med Arbetsmarknadsenheten och de pågående projekten StepIN (ESF) och Nästa steg
(FINSAM), extratjänster samt övriga kommunala satsningar till följd av COVID-19. På ledningsnivå
arbetar man på att hitta en strukturell samverkan med Arbetsförmedlingen. Beaktat den negativa
BNP-tillväxten under året och med ökad arbetslöshet till följd, samt insatta åtgärder är nuvarande
helårsprognos -6,0 mnkr. Försämringen av prognosen med 1,0 mnkr utgörs av ökade personalkostnader 0,35 mnkr på grund av den ökade ärendemängden men även av ökade försörjningsstödsutbetalningar 0,65 mnkr.
Färre anvisade individer tas emot och det innebär lägre kostnader för utbetalt försörjningsstöd
avseende perioden före etableringen (sk "glappet"). Förra årets budgetavvikelse uppgick till - 1,8
mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att minska tiden för "glappet". Processer för att mäta arbetsflöden och därigenom skapa bättre effektivitet har tagits fram. Målsättningen är att den nyanlända ska bli inskriven hos Arbetsförmedlingen omgående och därigenom bidra till sin egen försörjning. En helårsprognos motsvarande -0,5 mnkr förväntas med insatta åtgärder. Sammanfattningsvis arbetar verksamheten utifrån den beslutade åtgärdsplanen.
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2020-10-14

Carl-Gustaf Folkeson

Rebecca Lindström

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 10 februari 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Revisorerna i Ängelholms kommun informerar
Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskningens inriktning
Enligt Socialtjänstlagen har den som inte själv
kan klara sina behov eller som inte kan få hjälp
på annat sätt, rätt till ekonomisk hjälp för hyra,
mat, kläder mm från kommunen. Detta kallas
för ekonomiskt bistånd.
En viktig uppgift för kommunens socialtjänst är
att hjälpa människor att slippa vara beroende av
ekonomiskt bistånd genom att se till att de får
förutsättningar för att klara sin försörjning på
egen hand.

försörjningstödsenhetens verksamhet som
ansvarar för arbetet med ekonomiskt bistånd.
Vår granskning visar också att det saknas mål för
vad verksamheten förväntas uppnå.

Rekommendationer
Vi föreslår att kommunstyrelsen vidtar följande
åtgärder med anledning av vår granskning:
•

Syftet med vår granskning har varit att bedöma
om kommunstyrelsen har en god ekonomisk
kontroll såväl som en fungerande organisation
för ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsen bör kontrollera att
samarbetet mellan försörjningsstödsverksamheten och andra enheter
fungerar på ett bra sätt.

•

Kommunstyrelsen bör se till att
ekonomiskt bistånd ingår i den interna
kontrollen.

Bedömning

•

Kommunstyrelsen bör ange mål
kopplade till ekonomiskt bistånd.

•

Kommunstyrelsen bör aktivt följa upp
försörjningsstödsenheten, samt vid
behov ta beslut om åtgärder.

•

Kommunstyrelsen bör kontrollera att
dokumentationen i utredningarna och i
beslutsunderlagen är enhetliga.

Vi har granskat mål, styrdokument och riktlinjer
som används i samband med beviljandet av
ekonomiskt bistånd. Vi har även granskat
arbetet som görs för att människor ska komma
ifrån behovet av ekonomiskt bistånd för att
istället kunna försörja sig på egen hand.
Vi har även granskat att kontroller sker löpande
av de utbetalningar som görs. Om ett felaktigt
belopp skulle råka betalas ut så har vi
kontrollerat att det finns det rutiner för hur
återkrav ska göras. Vi har även gjort ett antal
stickprov av ärenden som gäller ekonomiskt
bistånd för att kontrollera att de är hanterade på
ett riktigt sätt.
Vår granskning visar att kommunstyrelsen inte
genomför uppföljningar av

För ytterligare information, kontakta revisionens
sammankallande
Bengt Sävström tel. 076 – 826 50 61
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Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Datum: 2020-10-22

Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd
PwC har på uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun,
granskat handläggningen av ekonomiskt bistånd.
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att det finns
en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande organisation för ekonomiskt
bistånd.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt säkerställer att det finns en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande
organisation för ekonomiskt bistånd.
Med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framförts i
granskningen önskas svar från kommunstyrelsen senast till 2020-12-07.
Vi önskar även att kommunstyrelsen beaktar följande fråga i sitt svar till
kommunrevisionen – På vilka sätt säkerställer försörjningsstödsenheten riktigheten
i den sökandes ansökningsuppgifter?
Ängelholms kommuns revisorer

Bengt Sävström
Sammankallande kommunrevisionen

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

