
Kallelse

Kommunfullmäktige

2021-06-21

 



KALLELSE
Kommunfullmäktige

2021-06-21

Plats och tid: Digitalt via Zoom samt aulan Rönnegymnasiet, 2021-06-21, klockan 18:00

Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Elisabeth Kullenberg Elisabeth Alm
Ordförande Sekreterare

Föredragningslista

Ärendebeskrivning Dnr.

       Inledning
1 Val av justerare

2 Föredragningslistan

3 Information från krisledningsnämnden - kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg informerar (se ärende 28)

4 Information om årsredovisningen - ekonomichef Stefan Marthinsson informerar (se 
ärende 7)

5 Information om revisionsberättelsen - kommunrevisionens sekreterare Carl-Gusataf 
Folkeson (se ärende 8)

       Interpellationer och frågor
6 Ev. interpellationer och frågor

       Beslutsärenden
7 Årsredovisning 2020 2021/3

8 Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och 
styrelser 2020

2021/3



KALLELSE
Kommunfullmäktige

2021-06-21

9 Extra KS 21/6 - Instruktioner till ombud inför stämma år 2021 i Ängelholms 
stadshus AB, i AB Ängelholmshem samt i AB Ängelholmslokaler

2021/231

10 Revidering av nuvarande parkeringsnorm 2017/417

11 Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) med förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang

2020/142

12 Styrdokument Informationssäkerhet och personuppgiftshantering 2021/216

13 Försäljning av fastigheten Fotbollen 1 till Boet Bostad AB 2021/186

14 Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 till Bjäre Rebbelberga AB 2021/187

15 Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds industriområde) till HNT 
Fastigheter i Ängelholm

2021/185

16 Svar på uppdrag att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per 
chef och skillnader mellan olika verksamheter

2020/576

17 Ansvarsfrihet avseende 2020 för Kommunalförbundet AV-Media 2021/38

18 Begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om medel till extra stöd 
för föreningslivet

2020/492

19 Svar på motion från Susanne Jönsson (S) - Nytt kulturhus i det nya 
Stationsområdet

2020/171

20 Svar på motion från Charlotte Engblom m.fl. (L) om en riktig scen utifrån 
kulturföreningarnas behov

2018/499

21 Lönerevision 2021, fördelning av avsatta medel 2021/228

22 Extra KS 21/6 - Finansiering av planprogram för Fridhem 2021/76

23 Extra KS 21/6 - Ändring av tomtpris Jordgubbsfältet i Munka Ljungby- etapp 
3

2020/584

24 Utgår! Extra KS 21/6 - Markanvisningsavtal avseende del av Ängelholm 5:16 
för byggnation av grundskola

2021/71

25 Utgår! Extra KS 21/6 - Medfinansiering av Leaderprojekt Ekoförskolan 2021/276

       Valärenden
26 Entledigande samt val av ledamot i nämnden för omsorg och stöd efter 

Klas Lundh (S)
2021/260



KALLELSE
Kommunfullmäktige

2021-06-21

       Inkomna motioner
27 Ev. inkomna motioner

       Anmälningsärenden
28 Krisledningsnämndens protokoll 210512, 210527, 210610 2020/195

29 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade Ej verkställda beslut period 2 2021

2021/169

30 Kommunrevisionens protokoll 210414, 210512 2021/13

       Tillkommande ärenden
31 Interpellation från Susanne Jönsson (S) om allmänna kommunikationer till 

Höja, Starby och Spannarp
2021/277

32 Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av ordningsstadga 
ställd till Robin Holmberg, KSO

2021/278

33 Interpellation från Lars Karlsson (S) till Familje- och utbildningsnämndens 
orförande Sven-Ingvar Borgquist (M) om Internationella Engelska skolan

2021/280



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 68 Dnr. KS 2021/3

Årsredovisning 2020

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

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19

• Årsredovisning Ängelholms kommun 2020

• Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2020

• Uppföljning mål och nyckeltal 2020

• Uppföljning av specifika uppdrag 2020

Föredragande tjänsteperson
Ekonomichef Stefan Marthinsson föredrar ärendet.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2020.

att avsätta 56,9 mnkr till resultatutjämningsreserv.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att överlämna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2020 till kommunfullmäktige och revisorerna.

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/3
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-19

Årsredovisning 2020

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19
- Årsredovisning Ängelholms kommun 2020
- Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2020
- Uppföljning mål och nyckeltal 2020
- Uppföljning av specifika uppdrag 2020

Utredning
Årets resultat uppgår till 129,5 mnkr och resultatmålet uppnås med mycket god 
marginal, utfallet uppgår till 5,2% av skatter och generella statsbidrag. 

Balanskravsresultatet uppgår till 106,4 mnkr sedan orealiserade vinster i värdepap-
per på 10,5 mnkr och realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar på 
12,6 mnkr avräknats. 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) kan göras med den av ba-
lanskravsresultatet som överstiger 2% av skatter och generella statsbidrag, vilket in-
nebär att en avsättning på 56,9 mnkr. Sedan tidigare finns 16,5 mnkr avsatta till 
RUR.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2020.

att avsätta 56,9 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att överlämna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2020 till kommunfullmäktige och revisorerna.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• SST Ekonomi & kvalitet



 

2021-04-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2020  
Ängelholms kommun 

 



 

 

Innehållsförteckning 

ÅRSREDOVISNING 2020 ........................................................... 2 

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

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

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

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

1.3 Årets viktigaste händelser .......................................................................................................... 6 

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Händelser av väsentlig betydelse ............................................................................................. 26 

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .................................................. 27 

2.6 Kommunkoncernens övergripande målredovisning ................................................................ 29 

2.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ............................................................. 31 

2.8 Balanskravsresultat .................................................................................................................. 33 

2.9 Väsentliga personalförhållanden .............................................................................................. 34 

2.10 Förväntad utveckling ................................................................................................................ 40 

3 FINANSIELLA RAPPORTER .................................................. 41 

3.1 Resultaträkning ......................................................................................................................... 41 

3.2 Balansräkning .......................................................................................................................... 42 

3.3 Kassaflödesanalys ..................................................................................................................... 43 

3.4 Noter ........................................................................................................................................ 44 

 

 

 



 

 

4 DRIFTREDOVISNING .......................................................... 66 

4.1 Driftredovisningens uppbyggnad ............................................................................................ 66 

4.2 Internredovisningsprinciper ..................................................................................................... 67 

4.3 Budgetavvikelser, driftredovisning .......................................................................................... 68 

5 INVESTERINGSREDOVISNING ............................................... 70 

5.1 Investeringsredovisningens uppbyggnad ................................................................................ 70 

5.2 Investerings- och exploateringsverksamhet............................................................................. 70 

6 REVISIONSBERÄTTELSE ..................................................... 73 

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ................................................ 74 

7.1 Kommunstyrelsen .................................................................................................................... 74 

7.2 Miljö och tillståndsnämnden .................................................................................................... 79 

7.3 Familje- och utbildningsnämnden ........................................................................................... 82 

7.4 Nämnden för omsorg och stöd ................................................................................................ 89 

7.5 Samhällsbyggnadsnämnden .................................................................................................... 94 

7.6 Nämnden för kultur, idrott och fritid ...................................................................................... 100 

7.7 Överförmyndarnämnden ......................................................................................................... 103 

7.8 AB Ängelholmshem ................................................................................................................ 105 

7.9 AB Ängelholmslokaler............................................................................................................. 108 

7.10 Ängelholms Flygplats AB ........................................................................................................ 110 

7.11 NSR ......................................................................................................................................... 111 

7.12 Räddningstjänsten Skåne Nordväst ........................................................................................ 113 

 



 

3 

1 Välkommen till Ängelholm 

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

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

med god ekonomisk hushållning. 

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

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

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

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

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

kommun. 

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

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

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

den kommunala koncernen. 

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

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

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

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

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

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

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

Året 2020 visade att vi blir starka tillsammans 
Vi kommer nog aldrig glömma 2020, ett år som inte liknar något vi upplevt tidigare, ett år när hela samhället 

utsattes för stora prövningar. Coronakrisen har präglat vår vardag både som privatpersoner och som 

kommun.  

I mars gick kommunen i stabsläge och aktiverade krisledningsorganisationen för att kunna samordna 

insatserna och fatta snabba och nödvändiga beslut. Ängelholms kommun beslutade till exempel tidigt att 

införa besöksförbud på våra omsorgsboenden. Trots en mängd restriktioner för att minska smittspridningen, 

har kommunens medarbetare tillsammans gjort sitt yttersta för att den kommunala verksamheten kunnat 

fungera så normalt som möjligt. Jag är stolt och tacksam för det engagemang och de uppoffringar vi sett prov 

på under den här tiden. 

2020 har också varit en mycket svår tid för både näringslivet och våra föreningar. Vi har dagligen fått 

larmsignaler från restauranger och andra lokala företagare som har haft svårt att klara sig. Flera politiska 

beslut har fattats för att skapa lindring i krisen och för att uppmuntra ängelholmarna att gynna det lokala 

näringslivet. Föreningslivet har beviljats extrastöd och hyreslättnader. Vidare har medarbetarna fått 

uppmuntran i form av presentkort som gynnat den lokala handeln. 

En kris kan också betyda utveckling. Vi har tillsammans fått nya insikter om att det som gäller idag kan ändras 

imorgon. Vi har tvingats att tänka i nya banor och ständigt vara lösningsfokuserade. Den digitala mognaden 

har också tagit stora kliv framåt. Allt detta ska vi nu ta vara på, tänka nytt och tänka smart, för att ge våra 

invånare den allra bästa servicen. 

Förnyelse i kommunens fastighetsbolag 
Ängelholms kommun inledde våren 2020 ett omfattande förändringsarbete inom de kommunala bolagen 

Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. En genomlysning gjord av konsultföretaget KPMG avslöjade 

allvarliga brister i båda bolagen, bland annat gällande upphandling och ledning och styrning av verksamheten.  

Kommunen agerade snabbt och kraftfullt i rollen som ägare för att åtgärda problemen och därigenom 

återupprätta förtroendet för fastighetsbolagen bland kommuninvånarna och företag på marknaden. För att 

skapa bättre styrning och insyn i bolagen har en ny koncern bildats med ett moderbolag, Ängelholms 

Stadshus AB, och två dotterbolag, Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Från och med 2021 har nya 

styrelser och nya VD tillsatts. 

Sju kommuner räddar Ängelholm Helsingborgs flygplats  
På dagen 60 år sedan det första civila flyget lyfte från Ängelholm, övergick Ängelholm Helsingborgs flygplats 

under hösten till kommunalt ägande. Tisdagen den 1 september överlämnades flygplatsen från PEAB till de 

sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm. Vid en enkel 

ceremoni i flygplatsens ankomsthall undertecknades köpeavtalet mellan PEAB och det nybildade kommunala 

ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. Genom övertagandet säkrar vi flygplatsens 

framtid som en stark utvecklingskraft för hela nordvästra Skåne. Det är en viktig investering för våra 

möjligheter att locka till oss företag, investeringar, människor och turister.   
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I praktiken innebär övertagandet av flygplatsen att verksamheten fortsätter som tidigare. Vårt fokus är nu att 

öka antalet flygrörelser för att göra flygplatsen lönsam igen. Vi kommer även att intensifiera hållbarhetsarbetet 

mot en ännu grönare flygplats och ett hållbart inrikesflyg. Den 10 december 2020 skrevs historia på 

flygplatsen då den allra första leveransen av biojetbränsle togs emot.  

Ett bibliotek för kultur och möten 
Ängelholms stadsbibliotek har länge varit i stort behov av renovering. I samband med den ska biblioteket 

också byggas om till ett modernt bibliotek och en öppen, attraktiv mötesplats för kultur och upplevelser. Den 

2 februari stängde stadsbiblioteket och ett tillfälligt biliotek öppnades i lokaler på Åsbogatan. Det nya 

stadsbiblioteket planeras öppna vid årsskiftet 2021/2022. 

En vision för framtiden 
Mitt under detta tuffa pandemi-år har vi klarat av att, tillsammans med flera hundra invånare som brinner för 

Ängelholm, arbeta fram en ny vision för Ängelholm. Vision 2035 kommer att fastställas av 

kommunfullmäktige under våren 2021. Jag hoppas och tror att den nya visionen ska ge oss som bor och 

verkar i Ängelholm inspiration och framtidstro. Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt. 

Robin Holmberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1.3 Årets viktigaste händelser 
  

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Perstorp och Ängelholm har gemensamt köpt 
flygplatsen som funnits i över 60 år efter att 
tidigare ägare bestämt sig för att lägga ned 
verksamheten. 

Plan landar på Ängelholms  

flygplats igen 
Covid-19 påverkar alla 

kommunens verksamheter 

Fjärr- och distansundervisning på högstadie- och 
gymnasieskolan, Covid-team och säkra besöks-
platser i äldreomsorgen, trängselinspektioner 
och nedstängda fritidsgårdar. Även om det varit 
snabba omställningar har kommunen fortsatt 
kunna leverera en hög kvalitet på service och 
tjänster. 

Nöjda kunder, förnybara drivmedel och hög 
matavfallsinsamling gör Ängelholm till en av 
landets bästa kommuner på avfallshantering 
enligt Avfall Sverige. 

Fortsatt topplacering för 

avfallshantering 

En genomlysning av Ängelholmshemskoncernen 
uppmärksammade bland annat att 
upphandlingar inte genomförts enligt lagens 
krav och att det fanns allvarliga brister i 
kostnadsstyrningen av investeringsprojekt. 
Därför pågår det stora förändringar, bland annat 
ett utökat samarbete inom koncernen. 

Nya tag i bostadsbolagen 
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Efter att utbildningen varit vilande i 10 år 
startade fordons- och transportprogrammet 
upp i nya lokaler på Valhall College. 
Utbildningen som består av en stor del praktik 
är framtagen i nära samarbete med Ängelholms 
bilverkstäder. 

Fordonsprogrammet rivstartar Lek och lär i Munka Ljungby 

Ängelholms nyaste förskola, Munkalyckans 
förskola, stod i oktober klar med fyra nya 
avdelningar och plats för 70 barn. Förskolan har 
en stor gård som bjuder in till lek och 
utforskande. 

I januari invigdes Lindhaga parkhus som 
ersätter den tidigare korttidsavdelningen på 
sjukhuset. Lokalen inrymmer 18 platser som är 
modernt utformade med bland annat taklyft, 
höj- och sänkbara handfat samt 
träningslokaler. 

Modernt äldreboende 

Ängelholms kommun blev utsedd till en 
vattensäker kommun av Svenska 
Livräddningssällskapet. Certifieringen 
genomfördes för att stärka arbetet kring att 
förhindra vattenolyckor och rädda liv. 

Bada tryggt i sommar 
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1.4 100 kronor i skatt 

100 kronor i skatt till kommunen användes 
till 

 

 kr 

Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 34,30 

Grundskola och förskoleklass 21,23 

Förskola 10,23 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 8,08 

Individ- och familjeomsorg 5,80 

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan 
fritidsverksamhet 

3,33 

Gator,vägar och parker 2,92 

Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,59 

Skolbarnomsorg 1,56 

Politisk verksamhet 1,26 

Räddningstjänst 1,21 

Miljö och hälsoskydd 0,56 

Kulturskola 0,52 

Fysisk och teknisk planering 0,48 

Övrig verksamhet 1,69 

Årets överskott 5,24 

Summa 100,0 

 

1.5 Kommunfullmäktiges mandatfördelning 

Kommunfullmäktiges mandatfördelning 

 
Antal 

mandat 

Moderaterna 15 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12 

Sverigedemokraterna 9 

Centerpartiet 4 

EngelholmsPartiet 3 

Liberalerna 3 

Kristdemokraterna 2 

Miljöpartiet de gröna 2 

Vänsterpartiet 1 

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

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

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

miljö och hållbarhet. 

Förbättrad vattenkvalitet 

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

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

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

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

kommunala spillvattennätet. Genom nätet leds spillvattnet till det kommunala reningsverket i Nybroskogen 

som under året har byggts om för att göra reningen ännu mer effektiv. 

Ett friskt ekosystem 

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

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

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

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

producera många av våra viktigaste livsmedel. Ett exempel på en insats inom naturvård under 2020 är 

projektet för att gynna pollinatörer. Kommunala gräsmattor har omvandlats till blommande ängar. Insatsen 

gynnar bland annat bin, fjärilar och humlor, samtidigt som behovet av gräsklippning minskar. Ett annat 

exempel är arbetet med att göra Nöttaskogen utanför Ausås till naturreservat. Under året gjordes en 

naturvärdesinventering i skogen. 

Mindre miljöpåverkan 

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

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

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

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

nationella miljömål. 

Under året har en politisk beredning gjort ett förarbete till en ny hållbarhetsplan som ska ersätta den befintliga 

miljöplanen. Målet med hållbarhetsplanen är att ta kommunens miljö- och hållbarhetsarbete till nästa nivå. 

Beredningen har haft föreläsningar, workshops och studiebesök med fokus på allt från globala utmaningar till 

lokala sakfrågor inom miljöområdet. Beredningen har även haft ett nära samarbete med tjänstepersoner och 

områden som är högst prioriterade att jobba vidare med inom ekologisk hållbarhet. Slutsatserna från 

beredningens arbete är att kommunen till 2035 ska vara klimatneutral och ha minst 8 % skyddade 

naturområden för land och sötvatten. 

Hållbart transportsystem 

I Ängelholm finns en cykelplan som syftar till att underlätta för fler att cykla mer. Totalt finns över 100 

kilometer asfalterad cykelväg och mer anläggning pågår. För att bli fossilbränslefria har kommunens 

anläggningsverksamhet ställt om till biodiesel i större delar av arbetsmaskiner, tyngre fordon och vanliga bilar. 

Sedan början av 2016 kör Skånetrafiken elbussar i Ängelholms stadstrafik. I ett fullskaligt pilotprojekt kör fem 

av åtta stadsbussar med el från sol-, vind- och vattenkraft. Totalt ger det minimala klimatutsläpp, inga 
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hälsofarliga avgaser och en tystare miljö. Under året har även sex stycken publika laddplatser har uppförts 

utanför stadshuset för att ytterligare främja en omställning till fossilfria fordon. 

God bebyggd miljö 

För att människan ska må bra behöver man bo och vistas i friska miljöer. I linje med detta arbetar 

Ängelholms kommun med att utveckla ekosystemtjänster, främja tätortsnära rekreation, minska trafikbuller, 

förbättra avfallshanteringen med mera. Till skillnad från tidigare avfallsplan gäller den inte enbart för 

Ängelholms kommun utan för samtliga kommuner i NSR-samarbetet. Det nya upplägget underlättar för 

samarbete över kommungränserna och gör arbetet med avfallshantering mer effektivt. 

Miljövänliga upphandlingar 

Ängelholms kommun har under året valt ut ett antal upphandlingar för att särskilt fokusera på miljökraven. 

Det handlar framför allt om upphandlingar som rör fordon, transporter, byggentreprenader och livsmedel. 

En grundbult i upphandlingen av varor är den samordnade varudistributionen som finns i kommunen sedan 

2014. Den ger förutsättning för upphandling av mer småskaligt och lokalt producerade varor i och med att 

den enskilde leverantören endast behöver leverera till en varucentral i kommunen. Den samordnade 

varudistributionen i sig leder också till minskade antal transporter till kommunens anläggningar, vilket 

minskar utsläpp med uppskattningsvis minst 50 %. 

För att minska miljöbelastningen arbetar kommunen med att ställa miljökrav i upphandlingar. Arbetet med 

upphandlingar har förstärkts genom att etablera ett samarbete med Helsingborgs stad. Samarbetet innebär att 

kommunerna har gemensamma hållbarhetsstrateger som arbetar med miljöfrågor i upphandlingar. 

Miljönyckeltal     

 2017 2018 2019 2020 

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

186 167 161 155 

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

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

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

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

Antal miljöcertifierade skolor och förskolor 5 8 8 7 

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

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

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

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

61 % 59 % 53,3 % 53 % 

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

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil 
(kg/årsarbetare) 

232 211 230 155 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
 

5 år i sammandrag           

  Den kommunala koncernen 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 881,8 873,1 864,5 891,8 1060,0 

Verksamhetens kostnader 2 962,3 2 767,1 2 842,1 2 965,5 -3 122,3 

Årets resultat -271,9 61,9 51,3 94,2 133,9 

Soliditet, % 26,1% 24,9% 24,7% 24,8% 24,4% 

Investeringar 470,0 907,3 506,2 695,3 687,3 

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

Långfristig låneskuld 2 330,4 2 822,9 3 064,7 3 384,7 3 989,0 

Antal anställda 3 162 3 285 3 304 3 326 3 343 

            

  Kommunen 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Folkmängd 41 336 41 786 42 131 42 476 42 910 

Kommunal skattesats, % 19,79 20,24 20,24 20,49 20,49 

Verksamhetens intäkter 669,2 664,0 663,5 655,0 777,8 

Verksamhetens kostnader 2 880,8 2 703,7 2 812,1 2 925,3 3 055,3 

Årets resultat -266,2 60,7 42,1 52,5 129,5 

Soliditet, % 47,0% 44,3% 44,1% 45,2% 45,3 %  

Investeringar 187,7 292,2 262,5 148,1 228,0 

Självfinansieringsgrad, % -3,6% 64,4% 41,1% 89,7% 101,3% 

Långfristig låneskuld 561,4 751,0 893,6 931,2 1 015,9 

Antal anställda 3 130 3 242 3 262 3 248 3 261 
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Analys över kommunens utveckling 
Under de senaste fem åren har skattesatsen höjts vid två tillfällen med sammanlagt 70 öre. Höjningarna har 

sammantaget inneburit att kommunens intäkter ökat med ungefär 65 mnkr. Medlen har i huvudsak har 

använts för förstärkning av kommunens kärnverksamheter. 

Utvecklingen av intäkter och kostnader  

För att kommunen ska kunna säkerställa en god ekonomisk hushållning är det viktigt att kostnaderna inte 
överstiger intäkterna. Verksamhetens kostnader bör därför inte öka i snabbare takt än intäkterna i form av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna översteg kommunens nettokostnader under 2020 
med 4,4% (108 mnkr). Under perioden 2016- 2020 har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat något 
snabbare än nettokostnaderna. 

 

Årets ekonomiska resultat 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 133,9 mnkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 

kommunkoncernens resultat uppgick till 94,2 mnkr. Kommunens resultat uppgår till 129,5 mnkr, att jämföra 

med budgeterat resultat om 8,7 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är därmed 120,8 mnkr. Nämndernas 

budgetavvikelse uppgår till 12,1 mnkr medan de kommunövergripande posterna och finansförvaltningen har 

en positiv avvikelse om 108,7 mnkr. 

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

Underskottet för vatten- och avloppsverksamheten minskar därmed skulden till abonnenterna avseende 

förutbetalda avgifter inom VA-verksamheten till 2,9 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer utförligt i en 

separat årsrapport. 

Upplåning inom koncernen 

Upplåningen inom koncernen har ökat markant under de senaste fem åren. Utvecklingen har gått från en 

låneskuld på ca 3 413 mnkr till 3 819 mnkr. Anledningen till ökningen är omfattande investeringar i bostäder, 

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

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

beroende på bostadsprojekt inom allmännyttan. Mot bakgrund av ovanstående har kommunfullmäktige 

beslutat att tre stora investeringsprojekt i grundskolor och äldreboende inte ska byggas och ägas av 

kommunkoncernen utan istället upphandlas med långa hyreskontrakt.  
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2.2 Den kommunala koncernen 
Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Med 

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

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

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

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

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

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

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

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

Flygplats AB genom det nybildade holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB. Även NSR 

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

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

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

ägare. För att ge en samlad bild av kommunens åtaganden är redogörelsen över de enheter som ingår i den 

samlade kommunala verksamheten en obligatorisk del av årsredovisningen. Nedan presenteras Ängelholms 

kommuns samlade verksamhet.  

 

Bild Ängelholms kommuns samlade verksamhet  
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Kommunala koncernföretag  

Ängelholms Stadshus AB 

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

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

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

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

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

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

ekonomiska intressen för Ängelholms kommun.  

AB Ängelholmshem 

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

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

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

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

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

hyreslägenheter till 3105, vilket motsvarar 205 200 kvadratmeter och lokalytan uppgick till 225 000 

kvadratmeter. Total bostads- och lokalyta uppgår till 430 000 kvadratmeter. 

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

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

intill 100 % i uthyrningsgrad. För närvarande är 15 000 personer registrerade som bostadssökande i bolagets 

bostadskö. 

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

kommuns verksamhet. Ängelholmslokaler ska också, på uppdrag av och i samråd med kommunen, uppföra, 

anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. 

Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. 

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

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

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

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

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

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

Kommunala uppdragsföretag 

Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB 

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

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

som är belägen i Ängelholms kommun. 
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Ägarbolaget, ägs till olika delar av de sju nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 32,38 %. 

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

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

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

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

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

och hållbarhetsfrågor. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 

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

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

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

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

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

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

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

återvinningsanläggningar med anläggningen i Helsingborg som huvudanläggning. 

Ängelholms Näringsliv AB  

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

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

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

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

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

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

Arenabolaget i Ängelholm AB 

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

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

Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 10,6 %. 

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

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

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

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

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

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

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

nya Catena Arena, med ny publikkapacitet på ca 6500 åskådare, beräknas vara klar februari 2022 medan tredje 

isrinken är klar hösten 2021. 
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Sydvatten AB 

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

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

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

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

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

4,48 %. 

Privata utförare 

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

verksamheter inom huvuduppdragen Hälsa och Lärande och familj. Köp av huvudverksamhet uppgick 2020 

till 486,0 mnkr, vilket motsvarar 15,9 % av de totala kostnaderna för kommunen. Under 2019 uppgick köp av 

huvudverksamhet till 480,6 mnkr. 

Köp av välfärdstjänster 

UTBILDNING Auric AB 

 Vejbystrands skola och Förskola 

 Helsingborgs stad 

 Ängelholms Montessoriförening Ek Fö 

 Klippans kommun 

   

VÅRD OCH OMSORG Adium Omsorg AB 

 Attendo Care AB 

 Vardaga Äldreomsorg AB 

 Förenade Care AB 

 Partnergruppen Svenska AB 

Kommunala nämnder 
Ängelholms kommun består förutom Kommunstyrelsen av 7 nämnder. 

Kommunstyrelsen 

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

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

ekonomi, personal, näringsliv och arbetsmarknad. 

Miljö- och tillståndsnämnden 

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

lotteritillstånd samt tillsyn enligt miljöbalken. 

Familje- och utbildningsnämnden 

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

fattar beslut om bland annat familjerådgivning och beslut enligt Lagen om vård av unga. 
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Nämnden för omsorg och stöd 

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden 

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

om bygglov, strandskyddsdispenser och vägar. 

Nämnden för idrott, kultur och fritid 

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

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

Överförmyndarnämnden 

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

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

själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. 

Valnämnden 

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

kommunfullmäktige och Europaparlamentet.  

 

Bild Ängelholms kommuns nämnder 
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Regionala samarbeten 

Familjen Helsingborg 

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

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

som är gemensamma för hela regionen. 

HR-Servicecenter 

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

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

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

Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) 

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

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

förebyggande och upprätthålla en god utryckningsberedskap. RSNV har nu slutfört sitt sjätte verksamhetsår 

och verksamheten har utvecklats mycket positivt. 

 

Hälsostaden 

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

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

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

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

omvärldshändelser och risker som påverkar kommunkoncernen. 

Omvärldsanalys 
Sveriges Kommuner och Regioners publikation Ekonomirapporten oktober 2020 beskriver hur pandemins 

utveckling under våren gav en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, både globalt och i 

Sverige. Även om det nu syns en positiv rekyl i tillväxten världen över ställs frågan om vilka långsiktiga 

effekter det kraftiga raset kommer ha på produktion, sysselsättning och handel. Det råder också flera stora 

osäkerhetsfaktorer kopplat till pandemin som hur smittspridningen kommer utvecklas under 2021 och hur 

fort vaccineringar genomförs. Förutom pandemin kan även andra faktorer påverka konjunkturen, såsom 

Brexit, handelsrelationer mellan USA och EU samt spänningarna mellan USA och Kina. 

Pandemin tvingade i våras kommuner och regioner att ställa om sin verksamhet i rekordfart. Ekonomin har 

vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande svår att 

förutse. Anmärkningsvärt är att kommuner och regioner väntas, till följd av stora tillfälliga pandemirelaterade 

tillskott, nå mycket starka resultat för år 2020. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar 

för kommunsektorn att hantera pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora 

utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både 

effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. 2020 

års starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har 

möjlighet att uppfylla på längre sikt. 

Den demografiska utmaningen beror på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än 

antalet invånare i yrkesför ålder. Det är den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som 

bemanning av välfärden. Behoven av välfärd beräknas öka med ungefär 1 procent per år den kommande 

tioårsperioden. Främst är det äldreomsorgen som har ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. Det 

hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar. I grunden är det 

positivt, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning och finansiering. Utifrån SCB:s 

befolkningsprognoser beräknades också behoven inom förskola och skola bli fortsatt stora. 

Sammanfattningsvis är det lätt att mycket fokus just nu hamnar på coronapandemin. Det är dock viktigt att 

fortsätta planera för den demografiska verklighet som beskrivs ovan. Att fler människor i arbetsför ålder är 

anställningsbara och att fler behåller sin hälsa högt upp i åldrarna är särskilt viktigt mot den bakgrunden. 

Redan före coronapandemin fanns många långtidsarbetslösa som inte fått arbete trots flera år med stark 

efterfrågan på arbetskraft. Det förklaras av diskrepansen mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och de 

arbetslösas kompetenser. Det riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då fler personer 

saknar de kompetenser som efterfrågas. Särskilt svår bedöms konkurrensen om jobben bli för nya personer 

på arbetsmarknaden som saknar gymnasial utbildning. 

Arbetslöshet och sysselsättning 

Enligt SCBs arbetskraftsundersökning (AKU) uppgick andelen arbetslösa i riket till 7,9 % vid årets slut vilket 

är en ökning med 1,6 %-enheter mot föregående år. Även ungdomsarbetslösheten (15-24 år) ökade med 3,2 

%-enheter till 20,4 %. Bland inrikes födda ökade arbetslösheten med 1,0 %-enheter till 4,1 % och bland 

utrikes födda med 3,5 %-enheter till 18,0 %. Arbetsförmedlingens prognoser är väldigt osäkra men i juni 2020 

uppskattade de att arbetslösheten kommer stiga till cirka 11,4 % under 2021 för att sedan långsamt vända 
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nedåt. De ser även att det pågår en kraftig strukturomvandling och förutspår att en stor del av de arbeten som 

försvunnit inte kommer komma tillbaka, exempelvis inom handeln. 

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

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

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

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

har därefter stigit kraftigt. Under december månad 2020 var arbetslösheten (16-64 år) 6,9 % vilket är en 

ökning med 0,9 %-enheter från föregående år. Totalt var det 1 439 personer öppet arbetslösa eller sökande i 

program med aktivitetsstöd. Ungdomsarbetslösheten (18-64 år) ökade med 2,8 %-enheter till 10,0 % totalt 

och motsvarar 207 personer. Bland utrikes födda ökade arbetslösheten med 0,5 %-enheter till 18,6 % och 

ungdomsarbetslösheten med 5,5 %-enheter till 28,4 %. 

Befolkningsutveckling 

Under de senaste fem åren har Ängelholm haft en årlig befolkningsökning på mellan 0,8 % och 1,5 %. Under 

2020 ökade antalet invånare med 434 personer vilket motsvarar 1,0 %. Befolkningsökningen bestod till 

största del av ett inrikes flyttöverskott (+378 personer) medan invandringsöverskottet (+118 personer) 

minskade i förhållande till tidigare år. Födelsenetto blev under året negativt (–63) då fler personer avled än 

vad som föddes i kommunen. Totalt har Ängelholms kommun 42 910 invånare i december 2020. 

Ängelholms kommun tar årligen fram en befolkningsprognos som visar hur kommunen förväntas utvecklas 

de närmaste tio åren. Eftersom många bostäder planeras och det finns många invånare i fertil ålder samt att 

invandringen bedöms fortsätta vara relativt hög i så förväntas Ängelholm växa över 1,5 % de närmaste tre 

åren för att sedan återgå till en mer normal utveckling på cirka 1,0 % årligen. 

Ökningen i Ängelholm kommer till stor del bestå av invånare i åldern 65+ år, på grund av att våra invånare 

blir äldre, men även antalet barn och unga förväntas att bli högre. Den demografiska utvecklingen förväntas 

därför påverka försörjningskvoten negativt, vilket innebär att invånare i yrkesverksam ålder måste försörja fler 

invånare som inte arbetar. 
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Ohälsa 

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

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

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

invånare i åldern 16-64 år. År 2020 är ohälsotalet för Ängelholm 23,5 vilket är en fortsatt minskning sedan 

2016 då det var 26,5 dagar. För kvinnor är ohälsotalet 28,8 och för män 18,2 dagar. Antalet dagar har sjunkit i 

ännu högre grad i Skåne (22,8) och riket (22,6) vilket gör att Ängelholm ligger något över genomsnittet. Den 

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

kvinnor. 

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

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

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

Känslighetsanalys  

mnkr Förändring +/- 

10 öres förändring av kommunalskatten 9,7 

Förändrat invånarantal med 100 5,3 

Avgiftsförändring med 1 % 2,1 

Löneförändring med 1 % inkl PO 16,5 

Ökad upplåning med 10 mnkr 0,04 

10 heltidstjänster 5,3 

Finansiella risker och riskhantering 
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 

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

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

likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. 

Ränterisk  

Per den 31 december 2020 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 3 813,0 mnkr 

(3 413,0). Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta. Skulden har 

ökat till följd av under året genomförda investeringar i infrastrukturprojekt samt byggnation av 

verksamhetslokaler och bostäder. 

De långfristiga lånen i kommunen har ökat med 30 mnkr och uppgår till 840 mnkr, varav 250 mnkr (270) 

avser den skattefinansierade verksamheten och 590 mnkr (540) avser den avgiftsfinansierade VA-

verksamheten. Lånen för VA-verksamheten har under året ökat med 50 mnkr under året, medan lånen för 

den skattefinansierade delen minskat med 20 mnkr. Ökningen av lånen för den avgiftsfinansierade 

verksamheten används bland annat för att finansiera utbyggnad av avloppsreningsverket och renovering av 

befintliga anläggningar. 

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

pensionsmedel, uppgående till 102,0 mnkr. 
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De långfristiga lånen i Ängelholmshem har ökat med 77,1 mnkr och uppgår till 2 089,0 mnkr. Bolaget har 

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

långfristiga lånen i Ängelholmslokaler inklusive internlån uppgår till 1 289,3 mnkr per 2020-12-31 och har 

ökat med 141,7 mnkr för att bland annat finansiera byggnationen av nya Villanskolan.  

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

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

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

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

förändringar på räntemarknaden. Under 2020 har kommunen som ägare tagit beslut om att bolagen ej längre 

ska använda räntederivat. Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 1 670 mnkr (1 670). Den 

genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen exklusive internlån uppgår till 3,82 år (4,39) 

och den genomsnittliga effektiva räntan exklusive internlån samt borgensavgiften uppgår till 1,20 % (1,72). 

Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -84,2 mnkr (-79,2). 

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

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

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

slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Så kallad ”säkringsredovisning” 

tillämpas avseende derivat, bland annat innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över 

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

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

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

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

och genomsnittlig viktad ränta är 0,49 % vid årsskiftet, vilket kan jämföras med en genomsnittlig ränta på 0,54 

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

Kommunen har sammanlagt lånat 100 mnkr avseende vatten- och avloppsprojekt som finansierats av 

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

2020 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncernens upplåning till 1,9 år 

(1,8) inklusive ränteswappar. 

Långfristiga externa skulder 
mnkr 
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Finansieringsrisk 

Enligt kommunens finanspolicy får inte mer än 50 procent av låneskulden förfalla inom en och samma 

tolvmånadersperiod. Minst 25 % och max 75 % av låneskulden får ha en löptid på 0-2 år och minst 25 % och 

max 75 % en löptid på 2 år och uppåt. Givet skuldens sammansättning per balansdagen förföll 31,8 % (36,8 

%) av den kommunala koncernens låneskuld inom en tolvmånadersperiod, medan motsvarande siffra för 

enbart kommunens låneskuld var 31,1 % (24,7 %). 

Kredit- och likviditetsrisk 

Per den 31 december 2020 uppgick tillgängliga likvida medel i koncernen till 333,6 mnkr (231,7). De likvida 

medlen i kommunen uppgick vid årsskiftet till 185,9 mnkr. Sammantaget har de likvida medlen ökat med 

101,9 mnkr jämfört med föregående år. 

Borgensåtagande 

Kommunens totala borgensförbindelser uppgår till  3 101,0 mnkr (2 729,0). Vilket är en ökning med 272,0 

mnkr jämfört med 2019. Ökningen beror till största delen på att Ängelholmshemskoncernen ökat sin 

upplåning med 365 mnkr. Av de totala borgensåtagandena avser 2 939,9 mnkr AB 

Ängelholmshemskoncernen och resterande 161,1 mnkr avser andra organisationer. Kommunens 

borgensåtaganden för AB Ängelholmshem är omfattande och sammantaget börjar kommunkoncernen närma 

sig det lånetak som Kommuninvest satt för utlåning. Taket utgör ingen absolut gräns för koncernens 

upplåning, men når då en nivå där Kommuninvest börjar granska kommunen närmare. Samtidigt är 

kommunens eget investeringsbehov omfattande och därför behövs det kvarvarande låneutrymmet för egna 

investeringar. Kommunen för därför en dialog med bolaget kring dess framtida finansiering av nya 

fastigheter. 

Delägarskapet i Sydvatten AB har inneburit att kommunen tecknat ytterligare borgen för bolagets åtaganden 

och totalt uppgår borgen för Sydvatten AB totalt till 93,7 mnkr vid årsskiftet (89,3 mnkr föregående år). 

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

Gymnastikförbundet Syd, 35,0 mnkr. Inga borgensåtaganden har infriats under 2020. 

Borgensåtaganden 
mnkr 
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Pensionsåtagande & förvaltning av pensionsmedel 

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 405,4 mnkr (föregående år 414,7 mnkr) vilket är en 

minskning med 9,3 mnkr i förhållande till 2019. 

Pensionsförpliktelser   

mnkr 2019 2020 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 414,7 405,4 

a. Avsättning inkl. särskild löneskatt 32,1 31,0 

b. Ansvarförbindelse inkl. särskild löneskatt 382,6 374,4 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 297,8 303,2 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring) 712,5 708,6 

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

förmånsbestämd. Ängelholmshemskoncernens kollektivanställda omfattas av den premiebestämda 

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

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

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

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

intjänade pensionsförmåner. Därmed byggs inte någon ny skuld upp. 

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde   

mnkr 2019 2020 

Totalt pensionsförsäkringskapital 400,7 421,0 

varav överskottsmedel 0,8 1,5 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egna 
förvaltade pensionsmedel) 

247,0 247,9 

Summa förvaltade pensionsmedel 647,7 668,9 

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

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

pensionslösning, vilket medför minskade kostnader under kommande år. 

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

utgången av 2020 uppgick det marknadsvärdet på pensionsmedlen till 247,9 mnkr. Pensionsmedlen förvaltas 

enligt tabell nedan. Konsolideringsgraden, det vill säga kommunens avsatta pensionsmedel, täcker 94,4 % av 

det totala pensionsåtagandet. Skillnaden mellan skuld och avsättning, 39,7 mnkr, har återlånats i 

verksamheten. 
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Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar 
Enligt finanspolicyn ska förvaltningen av pensionsmedel placeras med tillfredställande riskspridning och 

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

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

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

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

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

under hösten.  

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

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

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

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

aktier får dock uppgå till maximalt 50 % av portföljens värde. Per den 31 december 2020 bestod kommunens 

finansiella placeringar till 40 % (36 %) av aktier och till resterande del av räntebärande värdepapper. 

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 

mnkr 2019 2020 

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

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 26,5 26,5 

Aktiefonder 88,0 98,3 

Räntefonder 30,5 21,1 

Koncernkonto, övrigt 0,0 0,0 

Totala pensionsmedel 247,0 247,9 

 

Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelastningen avseende pensionsutbetalningarna att vara 

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

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

likviditet. 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 
Med anledning av pandemin gick kommunen i stabsläge i mars och aktiverade krisledningsorganisationen för 

att kunna samordna insatser och fatta snabba beslut. Samtliga verksamheter har påverkats och behövt ändra 

sina arbetssätt för att minska smittspridningen, både inom arbetsplatsen och i kontakt med kommunens 

medborgare. Exempel på åtgärder som genomförts under året är: 

• Besöksförbud på omsorgsboenden och införande av säkra besöksplatser. 

• Införande av Covid-team inom hemtjänsten. 

• Gemensam upphandling, lagerhållning och distribution av skyddsmaterial. 

• Korttidsplatser har gjorts om för att ta mot utskrivningsklara patienter från sjukhus. 

• Växlande distansundervisning inom högstadie- och gymnasieskola. 

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

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

• Utökade inspektioner avseende bland annat trängsel och alkoholservering. 

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

• Föreningslivet har beviljats extrastöd och hyreslättnader. Vidare har medarbetarna fått en gåva i form av 

presentkort som även gynnat den lokala handeln. 

 

Även om den pågående pandemin krävt stora resurser har den ordinarie verksamheten lyckats fortsätta sitt 

arbete i hög utsträckning. 

Förskola/Skola 
• Ängelholms nyaste förskola, Munkalyckans förskola, stod i oktober klar med fyra nya avdelningar och 

plats för 70 barn. 

• Framtagandet av kommunövergripande handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn och elever. 

• Uppstart av Fordons- och transportprogrammet på Valhall College. 

• I nära samarbete med Ängelholms näringsliv har vuxenutbildningen lämnat in ansökan om att få starta en 

yrkeshögskola. 

Omsorg 
• Korttidsenheten Lindhaga parkhus öppnas och inrymmer 18 platser. 

• Två nya gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning har öppnat i området Sommarsol i 

Vejbystrand. Bostäderna ersätter delvis tidigare gruppbostäder. 

• Boende på Åsbytorp särskilda boende har evakueratss till Errarps ängar utifrån den antagna 

renoveringsplanen. Slutrapporten för övriga särskilda boenden färdigställdes och överlämnades till 

politiken för beslut. 

• Beslut om akut boende, så kallad Nattjour, med uppstart januari 2021. 

Infrastruktur 
• Klippanvägen har öppnat efter ombyggnaden, ett halvår före ursprunglig tidplan och till en lägre kostnad 

än budgeterat. 

• Reningsverkets utbyggnad är klar. 

• Detaljplanen för Klippanvägens förlängning är ute på samråd och nya digitala samrådsformer testas med 

anledning av pandemin. 

• Ängelholms arkitekturpris har reviderats och delats ut för första gången i ny tappning.  
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv:  

• Medborgarfokus  

• Effektiva verksamheter  

• Samhällsutveckling  

• Medskapande medarbetare 

Nämnderna utgår ifrån dessa fullmäktigemål både i sitt målarbete och i själva genomförandet av 

verksamheten. 

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

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

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

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

Ängelholmshemskoncernens budgetprocess är decentraliserad och inkluderar medarbetare vid bolagens olika 

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

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

tydlig styrning och uppföljning av verksamheten. 

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

Uppföljningar av ekonomi och verksamhet 

Period Rapport 

Efter februari Ekonomisk avvikelserapport 

Efter april Ekonomisk uppföljning 

Efter juni Ekonomisk avvikelserapport 

Efter augusti Delårsbokslut 

Efter oktober Ekonomisk avvikelserapport 

Efter december Årsredovisning 

Ekonomisk avvikelserapport innebär att driftbudgeten följs upp för kommunens samtliga verksamheter. 

Ekonomisk uppföljning innebär att driftbudgeten, investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten följs upp 

för kommunens verksamheter. Dessutom sker en rapportering från koncernföretagen. Delårsbokslut sker 

enligt kraven i Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning. Det innefattar även delarna i den 

ekonomiska uppföljningen samt uppföljning av mål och nyckeltal. 
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Prognossäkerhet 
Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna. För att 

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

Endast Nämnden för omsorg och stöd har negativ budgetavvikelse (-6,3 mnkr). Utfallet är dock bättre än 

både prognosen i april (-20,0) och i augusti (-14,2 mnkr). Störst överskott finns hos Kommunfullmäktige om 

7,2 mnkr. Sammantaget visar nämnderna ett överskott om 12,1 mnkr. 

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

augustiprognosen. Samtliga nämnder har ett bättre utfall än prognoserna i både april och augusti. Undantaget 

är Överförmyndarnämnden som inte hade någon avvikelse mot budget i vare sig april, augusti eller vid 

årsbokslutet. 

Helårsprognos, budgetavvikelse   

mnkr Prognos april            Prognos augusti Utfall bokslut  

Nämnderna  -34,4 -13,7 12,1 

Årets resultat  25,4 73,2 129,5 

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

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

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

identifiera, utvärdera och hantera väsentliga risker 

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

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

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

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

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

kommande årets kontrollplan. 

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

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

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

måluppfyllelse som visar hur väl verksamheterna 

anser de lyckats utveckla sina prioriterade 

områden. 2020 är 47 mål helt uppfyllda, 20 mål 

delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt. 

 

Nedan ges en översiktlig bild av respektive 

nämnds måluppfyllelse. I avsnittet 

Verksamhetsberättelse har verksamheterna och 

bolagen kommenterat respektive mål. 

 

    

  

 Kommunstyrelsen 

 Ängelholm har god service och tillhandahåller fler 
efterfrågade digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och minskad onödig byråkrati. 

 

Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt 
lokaler i rätt tid. 

 

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

 

Kommunens befolkning ska öka. 

 

Verksamheten utvecklar en hållbar integration för 
alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända. 

 

Medborgarna har goda förutsättningar till 
självförsörjning genom arbete eller studier. 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid 
nyrekrytering 

  
 Miljö och tillståndsnämnden 

 

Ängelholm har god service och tillhandahåller fler 
efterfrågade digitala tjänster. 

 

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

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och minskad onödig byråkrati. 

 

Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla 
den tätortsnära grönskan 

 

Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka 
missbruk och beroende 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid 
nyrekrytering 

  
 Familje- och utbildningsnämnden 

 

Ängelholm har god service och tillhandahåller fler 
efterfrågade digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande 
och välmående för barn, elever, klienter och 
brukare. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och minskad onödig byråkrati. 

 

Konkretisera formerna för samverkan mellan 
förskola, skola, barn- och elevhälsa och IFO. 

 

Sträva efter kostnadseffektiva 
hemmaplanslösningar med bibehållen kvalitet. 

 

Verksamheterna karakteriseras av likvärdighet och 
tillgänglighet för alla medborgare. 

 

Verksamheten utvecklar en hållbar integration för 
alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända. 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid 
nyrekrytering 

  
 Nämnden för omsorg och stöd 

 

Ängelholm har god service och tillhandahåller fler 
efterfrågade digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

Verksamheten ger målgruppen möjlighet att välja i 
vardagen 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och minskad onödig byråkrati. 

 

Verksamheten ska verka för en meningsfull fritid, 
känsla av sammanhang och ökat välbefinnande för 
målgruppen. 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid 
nyrekrytering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Ängelholm har god service och tillhandahåller fler 
efterfrågade digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

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

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och minskad onödig byråkrati. 

 

Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt 
lokaler i rätt tid. 

 

Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla 
den tätortsnära grönskan 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid 
nyrekrytering 

  
 Nämnden för Kultur, idrott och fritid 

 

Ängelholm har god service och tillhandahåller fler 
efterfrågade digitala tjänster. 

 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

 

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

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och minskad onödig byråkrati. 

 

Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla 
mångfacetterade mötesplatser 

 

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid 
nyrekrytering 

  
 Överförmyndarnämnden 

 

Arbeta för kompetenta och nöjda ställföreträdare 
som vill behålla sina uppdrag. 

 

Inom 5 arbetsdagar efter impuls om behov ska 
rekrytering av ställföreträdare påbörjas. 

 

Slutföra handläggningen med att förordna 
ställföreträdare inom 90 arbetsdagar. 

 

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba 
processer och minskad onödig byråkrati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ängelholmshem 

 

Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen 
i Ängelholm 

 

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

 

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

 

Koncernsamordning och satsningar på 
fastighetsunderhåll och digital teknik 

 

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan 

 

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god 
boendemiljö för barn och unga 

 

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom 
företagande, utbildning och kultur 

 

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

 

Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap 
och medarbetarskap 

 

Ängelholmshem ska bejaka mångfald 
  

 Ängelholmslokaler 

 

Koncernsamordning 

 

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan 

 

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete 
med Kraftsamling 2,0 

 

Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap 
och medarbetarskap 

 

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald 
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2.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses både 
ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det 
bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service och de tjänster som den 
konsumerar.  

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

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

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

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

tioner, resultat och effekter. 

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

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

på ekonomisk utveckling. 

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

ekonomisk hushållning. 

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning 

1. Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning att resultatet ska vara positivt och lägst 

uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

För år 2020 gjordes i budgetbeslutet ett avsteg från resultatmålet som innebar att resultatet skulle uppgå till 

0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Målet är uppfyllt. För 2020 uppgår resultatet till 129,5 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 5,2 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Långsiktigt resultatmål 
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Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

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

 Målet är inte uppfyllt. Nämnden för omsorg och stöd har en negativ budgetavvikelse om -6,3 mnkr. 

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

hur budgetföljsamhet ska uppnås.  

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

familj/Kommunstyrelsen,  Familje- och utbildningsnämnden och Nämnden för omsorg och stöd. Dessa 

nämnder har också inkommit med åtgärdsplaner. 

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

verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.  

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

ekonomi. 

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

kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och 

resultatet av dessa.  

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

till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. 

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

 Målet är inte uppfyllt. Den kommunövergripande sjukfrånvaron har ökat under 2020 till 6,3 %. För 2019 

var sjukfrånvaron 5,0 %.  
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2.8 Balanskravsresultat 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

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

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

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

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

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

orealiserade vinster i värdepapper. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar avser försäljning 

av tomträtter (7,3 mnkr), försäljning av mark och byggnader (5,3 mnkr). Placering av kommunens 

värdepapper har resulterat i orealiserade vinster på totalt 10,5 mnkr. 

Balanskravsutredning     

mnkr 2017 2018 2019 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 60,7 42,1 52,5 129,5 

Reducering av samtliga realisationsvinster  -10,8 -11,2 -2,1 -12,6 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -21,8 -10,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 49,9 30,9 28,6 106,4 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -6,8 - - -56,9 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv -  -  - - 

Årets balanskravsresultat 43,1 30,9 28,6 49,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 106,4 mnkr, vilket innebär att kommunallagens 

balanskrav har uppfyllts. Resultatutjämningsreserven avseende tidigare års avsättningar uppgår till 16,5 mnkr. 

Avsättning till resultatutjämningsreserven kan under 2020 göras med ytterligare 56,9 mnkr.  

Årets resultat och balanskravsresultat 
mnkr 
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2.9 Väsentliga personalförhållanden  
Ängelholms kommuns organisation är Sveriges första kommunala agila utvecklings och serviceorganisation. 
Tjänsteorganisationen är uppbyggd kring de tre huvuduppdragen Lärande och familj, Hälsa och Samhälle 
samt Kommunledning och Servicestöd. 

Kompetensförsörjning för tryggad välfärd 
Arbetet med att utveckla medarbetare och ledare fortsätter med fokus på kompetensförsörjning, god 

arbetsmiljö och att behålla och förstärka det agila arbetssättet och förhållningssättet. Vi står inför utmaningen 

att kompetensförsörja och trygga framtidens välfärd. Framför allt skola, vård och omsorg behöver rekrytera 

ett mycket stort antal nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension. Detta 

samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Den antagna planen för 

kompetensförsörjning ligger till grund för ett stort antal aktiviteter, både på kommungemensam nivå och i de 

olika verksamheterna. 

Antal medarbetare kommunkoncernen 2019 2020 

Huvuduppdrag Hälsa 1122 1108 

Huvuduppdrag Lärande och familj 1 602 1573 

Huvuduppdrag Samhälle 407 412 

Ledning och Servicestöd 119 125 

Totalt kommunen 3 250 3 218 
   

AB Ängelholmshem 40 40 

AB Ängelholmlokaler 38 42 

Totalt kommunkoncernen 3 328 3 300 

Rekrytering och personalomsättning 
Rekryteringscentrum, som inrättades 2019, har under året utvecklat en kommungemensam kompetensbaserad 

rekryteringsprocess med avsikt att ytterligare höja kvalitén i rekryteringarna. Implementering i organisationen 

påbörjas i början av 2021 tillsammans med omfattande utbildningsinsatser. Det har under året genomförts ett 

antal chefsrekryteringar, bland annat på högsta nivå i form av tillsättningarna av Kommundirektör samt VD 

till respektive av de två kommunala fastighetsbolagen. 

Kompetensförsörjningen handlar inte bara om att attrahera nya medarbetare, utan än mer om att våra 

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

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

antal egna uppsägningar och pensionsavgångar i förhållande till antal tillsvidareanställda, har under året 

minskat något och uppgår till 8,1 % (2019 8,3 %). Av denna omsättning utgör 6,0 % egna uppsägningar. 

Personalomsättning, % 2019 2020 

Ledningsarbete 10,3 10,2 

Administration 8,0 6,7 

Vård- och omsorgsarbete 9,8 9,6 

Skol- och barnomsorgsarbete 6,9 6,7 

Kultur- och fritidsarbete 6,8 10,3 

Teknikarbete 8,1 7,5 

Totalt 8,3 8,1 
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Pensionsavgångarna utgör en betydande del av personalomsättningen. Under en lång rad av år har vi sett att 

en stor del av våra medarbetare fortfarande väljer att gå i pension vid den tidigare lagstadgade pensionsåldern 

65 år, samt att något fler väljer att gå i pension före 65 år än som stannar kvar i tjänst efter 65 år. För möta 

kompetensförsörjningsbehovet behöver därför medarbetarna ges goda förutsättningar att arbeta längre. 

Pensionsavgångar 
Antal medarbetare 

 

Kompetensförsörjningsprognos 
Kompetensförsörjningsprognosen för de kommande 10 åren bygger på antaganden om pensionsavgångar 

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

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

rekryteringsbehovet under tioårsperioden uppgår till cirka 2 650 personer. Prognosen avser tillsvidareanställd 

personal, och omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid 

frånvaro. Vidare bygger prognosen på samma omfattning och bemanning av den kommunala verksamheten 

som idag. 

Kompetensförsörjningsprognos 
Antal medarbetare 
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Heltid som norm 
Fler heltidsanställningar är ett sätt att möta välfärdens stora rekryteringsbehov, och ger flera positiva effekter, 

både för verksamheterna och för medarbetarna. Målsättningen med heltid som norm är att alla som vill ska få 

arbeta heltid. Arbetet med heltid som norm har fortsatt i både projekt- och styrgrupp. SKR och Kommunal 

har under senare delen av året arrangerat tre webbseminarier om hur arbete med en fortsatt heltidsresa kan 

utformas.  I huvuduppdragen arbetar man kontinuerligt med heltid som norm och mätningar av andelen 

heltid och sysselsättningsgrad ökar i nästan alla aktuella befattningsgrupper. I den stora gruppen 

undersköterskor/vårdbiträden har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda under året 

ökat från 83,7 % till 88,3 %. 

Kompetensutveckling 
Centrala parter har tecknat ett nytt Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR. Målsättningen är att trygga 

arbetstagares fortsatta anställningsbarhet och verksamhetens behov av kompetensförsörjning. Ängelholms 

kommun har för 2020 beviljats 520 tkr för kompetensutvecklingsinsatser. 

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom 

att ge personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. 

Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Ängelholms 

kommun har valt att satsa på att erbjuda tillsvidareanställda vårdbiträden undersköterskeutbildning. 

Huvuduppdrag Hälsa och berörd arbetstagarorganisation har enats om formerna för satsningen och flera 

medarbetare har under senare delen av året påbörjat sina utbildningar.   

Löneöversyn 
Löneöversynen 2020 blev en utdragen process, då hälften av medarbetarnas centrala avtal blev klara först i 

november. Hälften av medarbetarna fick sin nya lön till aprillönen, medan medarbetarna inom AKV (Allmän 

kommunal verksamhet, som består av Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna) fick sina löner och 

retroaktiv lön i december. Medarbetarna inom Kommunals avtalsområde fick ett engångsbelopp om 5 500 kr 

utbetalt den 10 december och får i januari 2021 ny lön och retroaktiv lön från 1 november.  

Arbetsgivarens inriktning och ställningstagande inför löneöversyn 2020 var att särskilt beakta och premiera 

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

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

eventuella marknadskrafter. 

Verksamhetsövergångar  
I december 2020 tog Attendo över verksamheten inom särskilda boendet Åsbytorp och de vårdtagare och 

medarbetare som önskade flyttade över till Attendos nya boende på Errarps Ängar. Attendo tar även över 

Karlsgårdens verksamhet i januari 2021. Majoriteten av medarbetarna från Åsbytorp och Karlsgården har valt 

att stanna kvar i anställning i Ängelholms kommun. Inför verksamhetsövergångarna har ett intensivt arbete 

pågått för att hitta nya placeringar för dessa medarbetare, vilket lett till att alla erbjudits nya placeringar inom 

huvuduppdrag Hälsas verksamheter. 
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Sjuktalsutveckling 
Sjuktalsutvecklingen under året har starkt påverkats av Covid-19. Uppmaningar att stanna hemma även vid 

lindriga symtom har bidragit till ökade sjuktal. Hela ökningen av sjuktalen avser korttidsfrånvaro. För 2020 är 

sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållande till anställningstid 6,3 % (2019 5,0 %). 

Sjukfrånvaro per huvuduppdrag   

 2019 2020 

 % % 
Antal 

kalenderdagar 

Huvuduppdrag Hälsa 6,8 8,2 29,8 

Huvuduppdrag Lärande och familj 4,2 5,6 20,5 

Huvuduppdrag Samhälle 3,6 4,8 17,4 

Ledning och Servicestöd 2,7 3,2 11,7 

Totalt Ängelholms kommun 5,0 6,3 23,1 

    

AB Ängelholmshem  6,5 6,0 21,9 

AB Ängelholmslokaler 2,6 1,9 6,9 

Totalt Ängelholmskoncernen 5,0 6,3 23,0 

 

Frisktal 

  

I arbetet med att rehabilitera de långtidssjuka har det startas ett rehabråd. HR-enheten har bjudit in till dessa 

forum och företagshälsovården och Försäkringskassan har medverkat, i syfte att underlätta för deltagande 

chefer att komma vidare i svåra rehabiliteringsärenden, stärka chefen att agera på tidiga signaler, samt öka 

kunskapen inom rehabilitering.  

Medarbetarundersökning 
Under hösten har genomförts en kommungemensam medarbetarundersökning, genom enkät till alla 

medarbetare. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation 

och för att få ett underlag till förbättringar av arbetsmiljön. Intresset var stort och svarsfrekvensen nådde upp 

till 84 % – den högsta nivå som noterats sedan vi började mätningarna 2010. Det sammanfattade indexet 

Hållbart medarbetarindex HME uppgick till 79 på en 100-gradig skala. Undersökningen visar på att 

motivationen och arbetsglädjen bland kommunens anställda är hög och kommunen behåller sitt goda resultat 

från 2018, trots ett tufft år. 
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Arbetsmiljöarbetet under Coronapandemin 
Kommunens verksamheter har under året i mycket hög grad präglats av och påverkats till följd av Covid-19. 

Detta har inte minst blivit tydligt inom arbetsmiljöområdet, där aktiviteterna handlat om att hantera 

utmaningarna i den uppkomna situationen. Samtliga arbetsplatser har gjort skriftliga riskbedömningar av vad 

pandemin innebär för den egna arbetsmiljön, åtgärdsplaner har tagits fram och följts upp under året och 

kompletterats för att hela tiden utveckla arbetet i takt med nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. En stor 

utmaning i arbetsmiljöarbetet har varit skyddsutrustning för verksamheter med hög risk att bli utsatta för 

smitta i arbetet. Ett arbete som kommunen lyckades få på plats på kort tid genom att få fram godkända 

produkter, skapa rutiner för användandet och att organisera skyddsarbetet.  

Många medarbetare har känt en stark oro i samband med coronaviruset. Förutom att lägga mycket arbete på 

att förebygga för en säker och bra arbetsmiljö genom tydliga arbetsmiljörutiner har en film om oro tagits 

fram. Filmen är gjord i samarbete med företagshälsovården Previa, och syftet är att ge medarbetarna verktyg 

att hantera sin oro under pandemin. Efter sommaren började fler och fler medarbetare arbeta på distans. 

Flera stödverktyg togs fram för att underlätta för chefer att leda på distans, samt för att säkerställa att 

medarbetarna har en bra hemarbetsplats. Digitala möten istället för fysiska möten är det som nu gäller vilket 

gjort att den digitala arbetsmiljön behövt säkerställas. Utbildningar och introduktioner har anpassats för att 

kunna genomföras digitalt och på distans. Intranätet har använts som en viktig kanal för att förmedla vad 

man som chef och medarbetare behöver tänka på vid distansarbete och vad den sociala distanseringen 

innebär för hälsan. 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Arbetsmiljöverket gjorde under året en inspektion som tog sikte på hur Ängelholms kommun arbetar med 

den lagstadgade årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 11 §). 

Återkopplingen från inspektionen visade en del som fungerade bra, men också några brister som ska åtgärdas 

inför deras återbesök hösten 2021. Kraven på förbättringar gällde bland annat förtydligande av 

frågeställningar i enkäten för årlig uppföljning, som skickas till alla chefer med personalansvar, samt rutinerna 

för rapportering av tillbud och ohälsa. 

Upphandling ny företagshälsovård 
Efter upphandling har nytt avtal för leverans av företagshälsovård tecknats. Upphandlingen innebär att 

Feelgood blir ny leverantör av företagshälsovårdstjänster från och med den 1 februari 2021. 

Familjen Helsingborg 
Inom samarbetet Familjen Helsingborg har startats upp nya ledarutvecklingsprogram där ett stort antal chefer 

deltagit. Även Mentorsprogrammet bidrar till ledarutvecklingen, och deltagarna vittnar om positiva effekter av 

deltagandet. Inom ramen för traineeprogrammet har en verksamhetsutvecklare rekryterats för arbete med 

inriktning mot processutveckling och digitalisering inom huvuduppdrag Samhälle. 
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Arbetad tid och personalkostnader 
Andelen arbetad tid utförd av timavlönade (korttidsanställda mindre än tre månader) utgör under året 9,8 % 

(2019 8,4 %). Andelen mertid har minskat och utgör 1,1 % (2019 1,3 %). 

Arbetad tid   

timmar 2019 2020 

Månadslön 4 646 928 4 587 693 

Timlön 431 490 503 888 

Mertid (fyllnad/övertid) 65 679 56 851 

Summa arbetad tid 5 144 097 5 148 432 

 

Frånvarotid   

timmar 2019 2020 

Semester, ferie och uppehåll 675 129 656 947 

Sjukfrånvaro 332 446 437 223 

Föräldraledighet, vård av sjukt barn 297 650 296 135 

Tjänstledighet, övrig frånvaro 223 918 223 255 

Summa frånvarotid 1 529 143 1 613 560 

 

Personalkostnader   

mnkr 2019 2020 

Löner, anställda 1 172,2 1 214,7 

Ersättning, övriga uppdragstagare 15,8 15,5 

Ersättning, förtroendevalda 7,9 7,4 

Summa lön och ersättning 1 195,9 1 237,6 

Arbetsgivaravgifter med mera 365,9 377,5 

Pensionskostnader 117,4 100,4 

Löneskatt på pensioner 29,2 22,1 

Totalt 1 708,4 1 737,6 
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2.10 Förväntad utveckling 
Kommunen har ett mål att befolkningen ska öka med 1,0 %, vilket under de senaste fem åren uppnåtts även 

om det var en avmattning under 2018-2019 då kommunen växte 0,8 %. För år 2020 växte befolkningen med 

434 invånare (1,02 %) till 42 910 ängelholmare. Eftersom befolkningsutvecklingen till stor del påverkas av hur 

många bostäder som färdigställs förväntas Ängelholm kommun ha en starkare befolkningsutveckling mellan 

2021 och 2024. Den största delen av bostäderna förväntas uppföras i centrala Ängelholm samt längs med 

kusten och i våra mindre tätorter. Samtidigt är byggbranschen mycket konjunkturkänslig och en avmattning 

kan därför få stora konsekvenser för i vilken takt byggplanerna förverkligas.  

De kommande åren förväntas det demografiska trycket öka på kommunsektorn med fler barn i förskola och 

skola samt en ökning av andelen äldre. Det innebär också att behovet av nya verksamhetslokaler är stort. 

Demografin kommer ställa stora krav på kommunerna att effektivisera sin verksamhet på olika sätt, till 

exempel genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, förnyade arbetssätt och omprövning av 

verksamhetens omfattning och kvalitet. 

Under rubriken Framtid i avsnittet Verksamhetsberättelse beskriver respektive verksamhet den förväntade 

utvecklingen och framtida utmaningar. 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 

Resultaträkning       

mnkr Not Kommunkoncernen Kommunen 

 1 2020 2019 2020 
Budget 

2020 
2019 

Verksamhetens intäkter 2,3 1 060,0 956,2 777,8 615,5 655,0 

Verksamhetens kostnader 4 -3 122,3 -3 022,1 -3 055,3 -2 978,0 -2 925,3 

Avskrivningar 5 -239,2 -200,7 -84,4 -78,9 -71,0 

Verksamhetens nettokostnader  -2 301,5 -2 266,6 -2 361,9 -2 441,4 -2 341,3 

       

Skatteintäkter 6 1 955,3 1 963,9 1 955,3 1 988,5 1 963,9 

Generella statsbidrag och utjämning 7 514,6 394,2 514,6 437,5 394,2 

Verksamhetens resultat  168,4 91,4 108,0 -15,4 16,7 

       

Finansiella intäkter 8 15,5 51,7 26,9 28,7 41,6 

Finansiella kostnader 9 -50,1 -48,7 -5,5 -4,6 -5,8 

Resultat efter finansiella poster  133,9 94,5 129,5 8,7 52,5 

       

Extraordinära poster   -   -   -   -   -  

ÅRETS RESULTAT  133,9 94,5 129,5 8,7 52,5 
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3.2 Balansräkning 

Balansräkning      

mnkr Not Kommunkoncernen Kommunen 
  2020 2019 2020 2019 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 10 5,9 8,0 5,9 8,0 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 5 814,3 5 363,8 1 851,4 1 695,6 

Maskiner och inventarier 12 126,7 114,9 109,0 96,6 

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier, andelar och bostadsrätter 13 47,5 42,2 666,7 654,7 

Långfristiga fordringar 14 47,3 50,0 465,9 471,2 

Summa anläggningstillgångar  6 041,7 5 578,9 3 098,9 2 926,1 

      

Bidrag till statlig infrastruktur 15 25,6 26,9 25,6 26,9 
      

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m 16 21,4 20,8 19,7 19,1 

Fordringar 17 362,7 232,7 329,4 241,5 

Kortfristiga placeringar 18 119,4 118,5 119,4 118,5 

Kassa och bank 19 336,1 231,8 185,9 152,6 

Summa omsättningstillgångar  839,5 603,7 654,34 531,7 

SUMMA TILLGÅNGAR  6 906,8 6 209,5 3 778,9 3 484,6 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 20,21     

Årets resultat  133,9 94,5 129,5 52,5 

Resultatutjämningsreserv    16,5 16,5 

Övrigt eget kapital  1 926,0 1 821,9 1 939,8 1 887,2 

Summa eget kapital  2 059,9 1 916,4 2 085,7 1 956,3 

      

AVSÄTTNINGAR 22     

Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser  31,0 32,9 31,0 32,9 

Andra avsättningar  18,7 13,8 - - 

Summa avsättningar  49,7 46,6 31,0 32,9 
      

SKULDER      

Långfristiga skulder 23 3 989,0 3 534,2 1 015,9 931,2 

Kortfristiga skulder 24 808,3 712,3 646,2 564,3 

Summa skulder  4 797,2 4 246,5 1 662,17 1 495,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   6 906,8 6 209,5 3 778,9 3 484,6 
      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Panter och därmed jämförliga säkerheter      

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

25 374,4 382,6 374,4 382,6 

Övriga ansvarsförbindelser 26 161,1 154,2 3 101,0 2 729,0 
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3.3 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys 
     

mnkr Not Kommunkoncernen Kommunen 
  

2020 2019 2020 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
     

Årets resultat 
 

133,9 94,5 129,5 52,5 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 29 212,5 183,7 81,2 68,0 

Övriga likviditetspåverkande poster 30 -2,4 1,3 -1,9 1,3 

Poster som redovisas i annan sektion 31 -0,6 -15,2 - -9,7 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

     

Ökning(-)/minskning(+) av periodiserade 
anslutningsavgifter 

 
11,8 12,5 11,8 12,5 

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 
 

-102,3 33,0 -91,8 31,8 

Ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager 
 

-2,8 -0,4 -3,0 -0,4 

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder 
 

138,4 65,0 128,2 -7,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

388,5 374,4 253,9 148,9 
      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
     

Investering i immateriella anläggningstillgångar 
 

0,3 -1,4 - -1,4 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
 

-687,3 -735,4 -250,6 -175,7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
 

1,7 34,6 - 11,2 

Avyttring av finansiella tillgångar 
 

- - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-685,4 -702,3 -250,6 -166,0 
      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
     

Nyupptagna lån 
 

419,7 348,6 50,0 50,0 

Amortering av långfristiga skulder 
 

-20,4 -30,0 -20,0 -30,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

399,3 318,6 30,0 20,0 
      

Årets kassaflöde 
 

102,4 -9,2 33,3 3,0 
      

Likvida medel vid årets början 
 

233,5 240,8 152,6 149,6 
      

Likvida medel vid årets slut 
 

335,9 231,6 185,9 152,6 
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3.4 Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 

Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen (kapitel 8) samt Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med LKBR 

och rekommendationer utgivna av RKR samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer 

och uttalanden, med nedan redovisade undantag angående värdering av förråd samt redovisning av finansiell 

leasing. 

Värderingsprinciper 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillfalla 

kommunen samt att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Periodiseringar av inkomster och utgifter 

har skett enligt god redovisningssed och periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse 

inträffar. Investeringsinkomster i form av bidrag och avgifter (intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar) 

skuldförs och intäktsförs i samma takt som investeringen förbrukas. Enligt den nya rekommendation (R2 

Intäkter) så ska inkomster från gatukostnads- och exploateringsersättningar samt bidrag från privata 

bidragsgivare intäktsredovisas när intäktskriterierna är uppfyllda och det inte längre finns någon förpliktelse 

gentemot motparten. Intäktsredovisningen ska inte påverkas av de principer som tillämpas för avskrivningar. 

Då beslut fattats så sent under år 2019 sköts tillämpningstidpunkten av rekommendation R2 Intäkter fram 

och trädde i kraft för räkenskapsåret 2020 och alla projekt som avslutats efter den 1 januari 2020 har därför 

har hanterats enligt den nya rekommendationen, R2 Intäkter. Exploateringsersättningar, 

gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag uppgår till 89,2 mnkr, varav 44,7 mnkr aktiverats före 2020-

01-01. 

Fordringar har upptagits till de belopp med vilka de beräknas inflyta. Kundfordringar från 2019 och tidigare 

betraktas som osäkra och kostnadsförs i sin helhet i bokslutet. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde, om inget annat anges nedan. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som 

förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar 

och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 

tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning efter mer än 

tolv månader efter balansdagen. 

Sammanställd redovisning (koncernen) 

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska 

ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. För att ingå i de sammanställda 

räkenskaperna krävs ett betydande inflytande, vilket definieras som >20 % ägande eller (enligt 2 kap. 5 § 

tredje stycket LKBR ska) alternativt, om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen ändå anses 

vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. 
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Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet, ska anses ha 

särskild betydelse för kommunens verksamhet. 

Enligt 9 kap. 14 § LKBR ska upplysning lämnas om vilka kommunala koncernföretag som ingår i den 

kommunala koncernen och skälen för detta. De kommunala koncernföretag som ingår i den kommunala 

koncernen är kommunens nybildade helägda bolag Ängelholms Stadshus AB som i sin tur äger 99,98 % 

fastighetsbolag Ängelholmshem samt dotterbolag. Bolaget NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 

där kommunen har en ägarandel på 16 % ingår samt kommunens ägarandel på 32,38 % av det nybildade 

holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB som den 1 september 2020 köpte Ängelholms 

Flygplats AB. I den sammanställda redovisningen ingår ej Sydvatten där kommunen har en ägarandel på 4,5 

%. 

Den kommunala koncernens sammansättning har förändrats under räkenskapsåret då ett nybildat bolag 

tillkommit, Ängelholms Stadshus AB, som i sin tur äger 99,98 % av fastighetsbolagen i 

Ängelholmshemskoncernen. Ängelholms kommun köpte den 1 september 2020 32,38 % av ett bolag, 

Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB, där kommunen alltså har ett betydande inflytande, dvs. mer 

än 20 % av röstinnehavet i företagets beslutande organ. 

Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen tillämpas full konsolidering av kommunens helägda 

dotterbolag, vilket innebär att bolagens samtliga tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas i balans- 

och resultaträkningen. Interna mellanhavanden samt interna vinster inom kommunkoncernen har eliminerats. 

Ängelholmshemskoncernens bokslut används som underlag för konsolidering av den sammanställda 

redovisningen. Inga dotterbolag har förvärvats eller avyttrats under året. 

Kassaflödesanalysen i den sammanställda redovisningen är baserad på de rapporterade kassaflödesanalyserna 

för de underliggande enheterna och med elimineringar för interna transaktioner. Kommunen och de 

kommunala bolagen kan tillämpa olika redovisnings- och värderingsprinciper. Vid upprättande av 

kommunkoncernens årsredovisning, sammanställd redovisning, är det kommunala regelverket överordnat. 

Bolagen har följt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde 

om minst ett halvt prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt klassificeras som anläggningstillgång. I 

anskaffningsvärdet för en tillverkad anläggningstillgång ingår kostnader som direkt kan hänföras till 

produktionen av tillgången och en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Anläggningstillgångar 

upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som 

kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de härför sig till. 

Avskrivning 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 

restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.  
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Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 80 år. 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av 

över den närmst lägre avskrivningstiden. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används den 

planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Avskrivningarna ska avspegla hur tillgångars värde 

och/eller servicepotential förbrukas. Avskrivning sker från den tidpunkt då tillgången tas i bruk. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, 

exempelvis vid verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar. För tillgångar med en 

nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större reparations- eller 

ombyggnadsåtgärder eller när halva respektive två tredjedelar av ursprungligt bedömd nyttjandetid förflutit. 

Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 

avskrivningstiden alltid, om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre, ändras den normalt 

bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 500 000 kr. 

Avskrivningstider  

Maskiner och inventarier 3, 5, 10, 15, 20 år 

Konst Obegränsad livslängd 

Verksamhetsfastigheter 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 60, 80 år 

Publika fastigheter (gator, vägar, parker) 3, 10, 20, 30, 33, 40, 50, 60, 80 år 

Markreserv Obegränsad livslängd 

Exploateringsredovisning 

Med markexploatering avses åtgärder att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 

bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår också att bygga 

kompletterande gemensamma anordningar såsom gator, grönområden, vatten och avlopp samt el-

anläggningar. De större pågående exploateringsprojekt och tillgångar i ett exploateringsområde som 

kommunen har för avsikt att fortsätta äga redovisas som anläggningstillgångar. Övriga tillgångar, till exempel 

tomtmark till försäljning (och de kostnader som uppkommer för att få dem färdigställda) utgörs av 

omsättningstillgångar fram till försäljningstidpunkten. 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder 

Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas per affärsdagen. 

Finansiella tillgångar som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring värderas vid 

första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till 

förvärv av sådana tillgångar kostnadsförs då de uppkommer. 

Efter första redovisningstillfället värderas finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller 

värdestegring till verkligt värde i den mån det är förenligt med 7 kap. 6 och 7 §§ LKBR. Förändringen i 

tillgångarnas verkliga värden redovisas löpande i resultaträkningen.  
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Obligationer och andra räntebärande värdepapper som kommunen har för avsikt att behålla fram till 

förfallodagen värderas till anskaffningsvärde i enlighet med vad som anges nedan för finansiella tillgångar som 

inte innehas för att generera avkastning eller värdestegring. 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i december 2020, i enlighet med 

RKR R2 Intäkter. 

Pensionsåtaganden 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt 

den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Redovisning enligt 

blandmodellen innebär att pensioner, inklusive löneskatt, intjänade till och med 1997 behandlas som en 

ansvarsförbindelse. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i 

resultaträkningen. Pensionsförmåner, inklusive löneskatt, som intjänats från och med 1998 redovisas årligen 

som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Pensionsåtaganden för anställda i de 

företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 

kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 

Under 2016 gjorde Ängelholms kommun en förtida inlösen på delar av kommunens pensionsåtaganden på 

245,0 mnkr samt därtill tillkommande särskild löneskatt på 59,4 mnkr (total kostnad 304,4 mnkr). Inlösen 

skedde genom köp av en pensionslösning, vilket medför minskade kostnader för pensionsutbetalningar under 

kommande år. Redovisningsmässigt innebär inlösen av de intjänade pensionsrätterna att kostnaden för 

framtida pensionsutbetalningar belastade 2016 och betraktades då som en jämförelsestörande post. 

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL utbetalas i sin 

helhet till kommunens anställda för individuell placering. 

Intern ränta 

I den interna redovisningen belastas verksamheterna med internränta som för 2020 uppgick till 1,50 %. 

Extraordinära poster Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraordinära. 

VA-verksamheten 

Vatten- och avloppsverksamheten ingår i kommunens samlade verksamhet. Särredovisning för VA-

verksamheten har upprättas enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen finns 

tillgänglig hos Ängelholms kommun och på kommunens hemsida. Årets underskott i VA-verksamheten 

minskar tidigare års överskott och nettot redovisas som kortfristig skuld. Den kortfristiga skulden avser 

förutbetalda VA-avgifter från abonnenterna. 

Sammanfattning av avvikelser från god redovisningssed 

Inkomster från gatukostnads- och exploateringsersättningar samt bidrag från privata 

bidragsgivare 

Med hänsyn till att beslut fattats sent under 2019 har tillämpningstidpunkten av rekommendation R2 Intäkter 

skjutits fram och träder i kraft för räkenskapsåret 2020.  Hanteringen av intäkter enligt har därmed förändrats 
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under år 2020 och alla projekt som avslutats efter den 1 januari 2020 har därför har hanterats enligt den nya 

rekommendationen, R2 Intäkter. Exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag 

uppgår till 89,2 mnkr, varav 44,7 mnkr aktiverats före 2020-01-01. 

Sammanställd redovisning 

I den sammanställda redovisningen ingår ej Sydvatten AB, där kommunen har en ägarandel på 4,5 % då 

kommunen beslutat att avvakta hur praxis kommer utvecklas när det gäller just bolag med mindre innehav 

som ingår i gruppen företag med särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. 

Leasingavtal 

Kommunen har tagit fram leasingkostnader för 2020 på externa leasingavtal på grund av nya krav på 

redovisning av leasingkostnader i not. Avtalen avseende hyra av fastigheter från kommunens helägda 

fastighetsbolag redovisas inte som finansiell leasing. För kommunkoncernen framgår däremot kommunens 

totala fastighetsinnehav. Då redovisningen av den finansiella leasingen inom koncernen hade varit 

tidskrävande och upprättandet av den finansiella leasingen inte bedöms ge mycket mer information för 

läsaren har beslut tagit att inte upprätta detta. Kommunen följer därmed inte Rådet för kommunal 

redovisnings rekommendation R5 Leasing fullt ut. 

Förråd 

Tillgångarna vid kommunens fyra förråd uppgår totalt till 4,5 mnkr vid årsbokslutet och värderas till det 

inköpspris som gällde vid senaste inköpstillfället. Denna rutin följer inte rekommendationen om att 

omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 

Skillnaden i värderingsprincip av förråden bedöms endast röra sig om oväsentliga belopp. Införandet av ett 

nytt systemstöd för att bland annat få fram korrekt lagervärde enligt lägsta värdets princip pågår och beräknas 

vara implementerat under 2021.  

Not 2 Verksamhetens intäkter     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Försäljningsintäkter 34,4 31,3 10,0 10,8 

Taxor och avgifter 250,3 235,8 205,4 194,9 

Hyror och arrenden 265,6 295,4 67,3 67,0 

Bidrag från staten 191,0 172,4 191,0 172,4 

EU-bidrag - - - - 

Övriga bidrag 77,5 79,3 77,5 79,3 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 124,1 101,3 124,1 101,3 

Försäljning av exploateringsfastigheter 37,0 15,3 37,0 15,3 

Försäljning av anläggningstillgångar 31,0 1,5 31,0 1,5 

Övriga verksamhetsintäkter 49,0 23,8 34,4 12,4 

SUMMA 1 060,0 956,2 777,8 655,0 
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Not 3 Jämförelsestörande poster     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Försäljning av tomträtter 0,6 0,6 0,6 0,6 

Övriga reavinster 2,1 6,4 1,5 1,5 

SUMMA 2,7 7,0 2,1 2,1 

     

Reavinst vid försäljning av fastigheter och tomträtter har påverkat årets resultat positivt med 2,7 mnkr i 
kommunkoncernen. 

 

Not 4 Verksamhetens kostnader     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Råvaror och förnödenheter -14,6 -12,8 - - 

Löner och sociala avgifter -1 717,2 -1 598,4 -1 648,4 -1 582,6 

Pensionskostnader -105,4 -118,4 -100,4 -117,4 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -32,0 -22,7 -28,8 -19,7 

Fastighetskostnader och 
fastighetsentreprenader 

-11,0 -10,3 - - 

Bränsle, energi och vatten -82,2 -18,1 -19,0 -17,7 

Köp av huvudverksamhet -486,0 -481,8 -486,0 -480,6 

Lokal- och markhyror -272,5 -239,6 -270,5 -237,8 

Övriga tjänster -64,4 -92,8 -59,1 -87,3 

Lämnade bidrag -101,9 -87,9 -101,9 -87,9 

Övriga kostnader -341,1 -294,4 -341,1 -294,4 

Avgår koncerninterna kostnader 246,7 212,7   

Bolagens externa kostnader -140,6 -257,7   

SUMMA -3 122,3 -3 022,1 -3 055,3 -2 925,3 

 

Not 5 Avskrivningar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Immateriella anläggningar -2,1 -0,9 -2,1 -0,9 

Maskiner och inventarier -29,8 -28,4 -23,2 -20,9 

Byggnader och anläggningar -207,2 -171,4 -59,1 -49,2 

SUMMA -239,2 -200,7 -84,4 -71,0 
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Not 6 Skatteintäkter      

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Preliminär kommunalskatt 1 995,9 1 981,0 1 995,9 1 981,0 

Preliminär slutavräkning innevarande år -10,3 1,0 -10,3 1,0 

Slutavräkningsdifferens föregående år -30,4 -18,1 -30,4 -18,1 

SUMMA 1 955,3 1 963,9 1 955,3 1 963,9 

 

Not 7 Generella statsbidrag och 

utjämning 
    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 317,7 295,3 317,7 295,3 

Kommunal fastighetsavgift 89,6 85,6 89,6 85,6 

Bidrag för LSS-utjämning -6,2 -4,2 -6,2 -4,2 

Kostnadsutjämningsbidrag -16,9 -23,2 -16,9 -23,2 

Regleringsbidrag 43,5 29,6 43,5 29,6 

Övriga bidrag 86,9 11,1 86,9 11,1 

SUMMA 514,6 394,2 514,6 394,2 

 

Not 8 Finansiella intäkter     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Utdelningar på aktier och andelar 8,0 5,5 6,8 11,2 

Ränteintäkter 0,3 0,6 0,3 0,2 

Övriga finansiella intäkter 3,2 45,5 19,8 30,2 

SUMMA 11,5 51,7 26,9 41,6 

 

Not 9 Finansiella kostnader     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Räntor på långfristiga skulder -49,0 -47,0 -4,4 -4,4 

Ränta på pensionsavsättningar -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 

Övriga finansiella kostnader -0,5 -1,0 -0,5 -0,7 

SUMMA -50,1 -48,7 -5,5 -5,8 
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Not 10 Immateriella 

anläggningstillgångar 
    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Egenutvecklade immateriella 
anläggningstillgångar 

    

Ingående anskaffningsvärde 2,1 2,0 2,1 2,0 

Inköp - 0,2 - 0,2 

Utgående anskaffningsvärde 2,1 2,1 2,1 2,1 

     

Ingående ack. avskrivningar -0,5 -0,1 -0,5 -0,1 

Årets avskrivningar -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Utgående ack. avskrivningar -0,9 -0,5 -0,9 -0,5 

     

Utgående redovisat värde 1,2 1,6 1,2 1,6 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 3,8 5,1 3,8 5,1 

     

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar     

Ingående anskaffningsvärde 7,9 6,4 7,9 6,4 

Inköp - 1,4 - 1,4 

Utgående anskaffningsvärde 7,9 7,9 7,9 7,9 

     

Ingående ack. Avskrivningar -1,5 -0,1 -1,5 -0,1 

Årets avskrivningar -1,7 -1,4 -1,7 -1,4 

Utgående ack. avskrivningar -3,1 -1,5 -3,1 -1,5 

     

Utgående redovisat värde 4,8 6,4 4,8 6,4 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 3,8 5,7 3,8 5,7 

     

Immateriella tillgångar     

Redovisat värde vid årets början 10,0 8,4 10,0 8,4 

Årets investeringar - 1,6 - 1,6 

Årets avskrivningar -4,1 -2,0 -4,1 -2,0 

Redovisat värde vid årets slut 5,9 8,0 5,9 8,0 

     

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga 
tillgångar. 
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Not 11 Mark, byggnader, tekniska 

anläggningar 
    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Markreserv och tomtmark     

Redovisat värde vid årets början 481,5 428,4 194,6 191,2 

Investeringar 4,3 5,5 - 5,5 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

-0,1 -2,2 - -2,2 

Redovisat värde vid årets slut 485,7 431,8 194,6 194,6 

     

Verksamhetsfastighet     

Redovisat värde vid årets början 2 973,5 2 916,4 167,7 139,2 

Investeringar 5,4 201,1 1,8 7,4 

Omklassificeringar m.m. 138,8 33,5 5,3 30,2 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

-13,1 11,8 -8,8 - 

Avskrivningar -156,2 -134,1 -4,5 -9,0 

Försäljningar - -25,3 - - 

Redovisat värde vid årets slut 2 948,4 3 003,3 161,6 167,7 

     

VA-anläggningar     

Redovisat värde vid årets början 577,1 508,8 577,1 508,8 

Investeringar 1,7 3,9 1,7 3,9 

Omklassificeringar m.m. 185,1 82,7 185,1 82,7 

Avskrivningar -22,0 -18,4 -22,0 -18,4 

Redovisat värde vid årets slut 741,9 577,1 741,9 577,1 

     

Publika fastigheter     

Redovisat värde vid årets början 518,4 463,0 518,4 462,9 

Investeringar 3,5 22,6 3,5 22,6 

Omklassificeringar m.m. 69,9 51,1 69,9 51,1 

Avskrivningar -19,7 -18,2 -19,7 -18,2 

Redovisat värde vid årets slut 572,1 518,5 572,1 518,4 
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Not 11 Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar fortsättning 

    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Fastigheter för annan verksamhet     

Redovisat värde vid årets början 2,6 2,8 2,6 2,8 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

- - - - 

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Redovisat värde vid årets slut 2,4 2,6 2,4 2,6 

     

Övriga fastigheter     

Redovisat värde vid årets början 3,1 14,0 3,1 14,0 

Omklassificeringar m.m. - -10,9 - -10,9 

Redovisat värde av avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

-0,9 - -0,9 - 

Redovisat värde vid årets slut 2,2 3,1 2,2 3,1 

     

Pågående exploatering     

Redovisat värde vid årets början 72,9 52,4 72,9 52,4 

Investeringar 19,1 14,5 19,1 14,5 

Omklassificeringar m.m. - 6,0 - 6,0 

Redovisat värde vid årets slut 92,0 72,9 92,0 72,9 

     

Pågående ny, till och ombyggnad     

Redovisat värde vid årets början 754,5 468,1 159,1 235,0 

Investeringar 650,4 614,4 212,4 89,5 

Omklassificeringar m.m. -433,4 -325,2 -284,9 -162,5 

Redovisat värde av  avyttring och utrangerade 
anläggningstillgångar 

-2,0 -2,9 -2,0 -2,9 

Redovisat värde vid årets slut 969,5 754,4 84,6 159,1 

     

Utgående redovisat värde 5 814,3 5 363,8 1 851,4 1 695,6 

     

Avskrivningstider (genomsnittliga) 24,6 25,1 29,4 24,1 
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Not 12 Maskiner och inventarier     

mnkr Kommunkoncernen kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 307,7 269,3 192,6 165,3 

Inköp 13,0 28,9 10,2 27,2 

Försäljningar - -0,7 - -0,2 

Utrangeringar  -0,1 -0,1 -0,1 - 

Överföringar 26,3 2,1 26,3 0,2 

Utgående anskaffningsvärde 347,0 299,6 229,1 192,6 

     

Ingående avskrivningar -189,6 -155,9 -95,9 -74,2 

Försäljningar - 0,6 - 0,1 

Utrangeringar  - 0,1 - - 

Överföringar - 0,0 - - 

Årets avskrivningar -30,8 -29,5 -24,2 -21,9 

Utgående ack. avskrivningar -220,3 -184,6 -120,1 -95,9 

     

Utgående redovisat värde 126,7 114,9 109,0 96,6 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 4,9 4,7 5,3 5,1 

     

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 
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Not 13 Aktier, andelar och bostadsrätter    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Koncernföretag     

AB Ängelholmshem   612,6 612,6 

Ängelholms Flygplats Holding AB   6,5 - 

Stadshuset AB   0,2 - 

Summa koncernföretag   619,3 612,6 

     

Övriga innehav     

Sydvatten AB 26,0 26,0 26,0 26,0 

Arenabolaget i Ängelholm AB 9,6 9,6 9,6 9,6 

NV Skånes Renhållnings AB (NSR) 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ängelholms Näringsliv AB 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kommuninvest ek förening 6,4 1,1 6,4 1,1 

Bostadsrätter 4,5 4,5 4,4 4,4 

Summa övriga innehav 47,5 42,2 47,4 42,1 

SUMMA 47,5 42,2 666,7 654,7 

 

Not 14 Långfristiga fordringar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Utlåning till koncernbolag   439,3 439,3 

Aktieindexobligation 26,5 26,5 26,5 26,5 

Övrig långfristig fordran 20,8 18,2 - - 

Kommuninvest, förlagslån - 5,3 - 5,3 

SUMMA 47,3 50,0 465,9 471,2 

 

Not 15 Bidrag till statlig 

infrastruktur 
    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Bidrag till pågatågsstation Barkåkra 25,6 26,9 25,6 26,9 

SUMMA 25,6 26,9 25,6 26,9 

     

Bidrag till statlig infrastruktur avseende pågatågsstation i Barkåkra. Löses upp på 25 år med årliga enhetliga belopp. 
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Not 16 Förråd m.m.     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Förråd 1,7 1,7   

Intraprenads förråd 4,6 1,5 4,57 1,5 

Ingående värde 17,5 12,6 17,5 12,6 

Omklassificering till anläggningstillgångar 25,3 74,7 25,3 74,7 

Årets utgifter 35,0 31,9 35,0 31,9 

Årets inkomster -62,7 -101,7 -62,7 -101,7 

Summa Exploateringsredovisning 15,1 17,6 15,1 17,6 

SUMMA 21,4 20,8 19,7 19,1 

 

Not 17 Kortfristiga fordringar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Kundfordringar 52,6 44,0 29,4 19,6 

Fordringar hos staten 33,7 15,7 32,8 15,2 

Mervärdesskatt 32,6 24,9 32,6 24,9 

Övriga fordringar 124,2 32,7 117,3 37,4 

Förutbetalda kostnader 99,4 94,7 94,3 90,6 

Upplupna intäkter 20,2 20,7 13,9 12,0 

varav fastighetsavgift/skatteintäkter 9,0 41,8 9,0 41,8 

SUMMA 362,7 232,7 329,4 241,5 

 

Not 18 Kortfristiga placeringar     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Aktie- och obligationsfonder     

SHB Depå 46,2 44,2 46,2 44,2 

DNB Depå 16,3 13,1 16,3 13,1 

Catella - - - - 

SPP Obligationsfond 10,5 15,2 10,5 15,2 

SPP Grön Obligationsfond 10,6 15,3 10,6 15,3 

SPP Sverige Plus 35,8 30,7 35,8 30,7 

SUMMA 119,4 118,5 119,4 118,5 
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Not 19 Kassa och bank     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Bank, koncernkonto 185,9 152,6 185,9 152,6 

Bank, koncernkonto, pensionsmedel 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bank, koncernkonto, bolagens behållning 150,2 79,1 - - 

SUMMA 336,1 231,8 185,9 152,6 

 

Not 20 - Förändring eget kapital      

mnkr Årets resultat 
Resultatutjäm-

ningsreserv 
Övrigt  

eget kapital 
Summa  

eget kapital 

Utgående balans enligt 2020 års årsredovisning 129,5 73,4 1 882,9 2 085,7 

Justeringar ändrade redovisningsprinciper       

Dispositioner föregående års resultat        

Årets resultat         

Belopp vid årets utgång 129,5 73,4 1 882,9 2 085,7 
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Not 21 Eget kapital     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående eget kapital enligt fastställd 
balansräkning 

1 916,4 1 799,1 1 956,3 1 889,9 

Byte av redovisningsprincip för värdering av 
finansiella instrument 

- 13,8 - 13,8 

Årets resultat 133,9 94,5 129,5 52,5 

Justeringar i eget kapital 9,6 9,0 - - 

Utgående eget kapital 2 059,9 1 916,4 2 085,7 1 956,3 

     

därav Resultatutjämningsreserv   73,4 16,5 

därav Övrigt eget kapital   2 012,3 1 939,8 

     

Avstämning mot kommunallagens balanskrav     

Ingående resultat att återställa   - - 

Årets resultat enligt resultaträkningen   129,5 52,5 

Reducering av samtliga realisationsvinster   -12,6 -2,1 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper   -10,5 -21,8 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar     106,4 28,6 

     

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

  -56,9 - 

Årets balanskravsresultat     49,5 28,6 

     

Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde istället för som tidigare till anskaffningsvärde. 
Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas 
direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip.  

Under 2020 uppgår orealiserade vinster till totalt 10,5 mnkr, vilket har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets 
resultat.  
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Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 32,9 31,6 32,9 31,6 

Nyintjänad pension varav     

 - förmånsbestämd ålderspension - 1,3 - 1,3 

 - särskild avtalspension - 0,8 - 0,8 

 - övrigt - - - - 

Årets utbetalningar -1,40 -1,2 -1,40 -1,2 

Ränte - och basbeloppsuppräkning 0,40 0,8 0,40 0,8 

Övrig post -0,90 -0,4 -0,90 -0,4 

Förändring av löneskatt - - - - 

SUMMA 31,0 32,9 31,0 32,9 
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Not 23 Långfristiga skulder     

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 44,1 37,1 44,1 37,1 

Nya investeringsbidrag under året 46,2 8,1 46,2 8,1 

Resultatförda investeringsbidrag -1,2 -1,1 -1,2 -1,1 

Summa förutbetalda investeringsbidrag 89,2 44,1 89,2 44,1 

Återstående antal år (vägt snitt) 35,4 41,2 35,4 41,2 

     

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående 
värde 

74,6 64,0 74,6 64,0 

Nya anslutningsavgifter under året 11,8 12,5 11,8 12,5 

Resultatförda avgifter -2,1 -1,9 -2,1 -1,9 

Summa förutbetalda anslutningsavgifter 84,3 74,6 84,3 74,6 

Återstående antal år (vägt snitt) 41,3 40,1 41,3 40,1 

     

Förutbetalda gatukostnadsersättningar, 
ingående värde 

2,5 2,5 2,5 2,5 

Nya gatukostnadsersättningar under året - - - - 

Resultatförda gatukostnadsersättningar - - - - 

Summa förutbetalda gatukostnadsersättningar 2,5 2,5 2,5 2,5 

Summa förutbetalda intäkter 175,9 121,2 175,9 121,2 

     

Långfristiga lån, kommunen 840,0 810,0 840,0 810,0 

Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem 2 973,0 2 603,0   

Summa långfristiga lån 3 813,0 3 413,0 840,0 810,0 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 3 989,0 3 534,2 1 015,9 931,2 

     

Förfallotid på upplåning     

Andel som förfaller inom 1 år (%) 31,8 36,8 21,6 24,7 

Andel lån på mellan 0-2 år (%) 51,5 65,0 49,8 50,6 

Andel lån på 2 år och uppåt (%) 48,5 32,2 50,2 37,7 

Genomsnittlig återstående löptid (år) 3,8 1,8 1,9 1,9 

     

Övriga uppgifter kring låneskuld     

Genomsnittsränta inkl ränteswapar (%) 1,2 1,4 0,5 0,5 

Ränteförändring +/- 1% (mnkr) 39,9 15,9 10,2 8,1 

 
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktförs linjärt under den period över vilken de tillgångar 
som finansierat med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av. 
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Not 24 Kortfristiga skulder      

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Leverantörsskulder 238,6 211,5 205,1 166,2 

Personalens skatter 28,2 24,6 28,2 24,6 

Arbetsgivaravgifter 38,1 36,0 38,1 36,0 

Övriga kortfristiga skulder 26,9 14,9 0,9 1,0 

Upplupna kostnader 344,5 318,7 344,9 316,3 

därav upplupna löner 18,6 17,8 18,6 16,0 

därav semesterlöneskuld 78,7 78,1 78,7 78,1 

därav sociala avgifter 34,1 30,3 34,1 30,3 

därav pensioner, avgiftsbestämd del 0,9 2,5 0,9 2,5 

därav löneskatt pensioner 11,8 18,1 11,8 18,1 

därav räntekostnader 2,1 2,3 2,1 2,3 

Förutbetalda intäkter 132,0 106,6 29,0 20,1 

därav förutbetalda VA-avgifter 2,8 7,3 2,8 7,3 

SUMMA 808,3 712,3 646,2 564,3 

 

Not 25 Ansvarsförbindelse för pensioner och liknande förpliktelser  

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. 
löneskatt 

382,6 395,9 382,6 395,9 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,0 13,0 11,0 13,0 

Årets utbetalningar -27,7 -28,2 -27,7 -28,2 

Övrig post 8,5 1,9 8,5 1,9 

Förändring av löneskatt - - - - 

Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 
1998 

374,4 382,6 374,4 382,6 

     

Övriga upplysningar om pensioner      

Antal visstidsförordnanden     

Politiker 2 2 2 2 

Tjänstemän 0 0 0 0 

     

Aktualiseringsgrad (%) 98,0 98,0 98,0 98,0 

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se not 1. 
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Not 26 Borgensåtagande      

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Koncernföretag     

AB Ängelholmshem   2 939,9 2 574,8 

Summa koncernföretag     2 939,9 2 574,8 

     

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 30,0 26,8 30,0 26,8 

Sydvatten 93,7 89,3 93,7 89,3 

Summa övriga företag 123,7 116,1 123,7 116,1 

     

Egna hem och småhus (förlustansvar)     

Föreningar     

Idrottsföreningar/anläggningar 37,0 37,4 37,0 37,4 

Övriga föreningar 0,4 0,7 0,4 0,7 

Summa föreningar 37,4 38,1 37,4 38,1 

SUMMA 161,1 154,2 3 101,0 2 729,0 

     

Ängelholms kommun har i juni 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 
229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Ängelholms kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 3 741 506 766 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 883 382 354 kronor.  
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Not 27 Leasingavgifter lös 

egendom 
  

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2020 

Operationell leasing   

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande: 

  

Inom 1 år 13,8 13,8 

Senare än 1 år men inom 5 år 8,1 8,1 

Senare än 5 år - - 

SUMMA 21,9 21,9 

   

Leasingavgifter Lokaler   

   

Operationell leasing   

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande: 

  

Inom 1 år 44,6 44,6 

Senare än 1 år men inom 5 år 70,6 70,6 

Senare än 5 år 45,1 45,1 

SUMMA 160,3 160,3 

 

 

Not 28 Upplysning om kostnad 

för räkenskapsrevision  
    

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Kostnader för räkenskapsrevision 1,1 0,9 0,3 0,3 

     

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning. 

Den totala kostnaden för revision av kommunen uppgår till 0,3 mnkr, varav kostnaden för sakkunnigt biträde uppgår 
till 0,3 mnkr.  

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning. 

Den totala kostnaden för revision uppgår till 0,3 mnkr, varav kostnaden för sakkunnigt biträde uppgår till 0,3 mnkr.   
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Not 29 Justering för ej likviditetspåverkande poster 

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Avskrivningar 232,3 199,1 78,0 69,4 

Nedskrivningar 7,3 1,6 6,5 1,6 

Övriga ej likviditetspåverkande poster -27,1 -16,9 -3,3 -3,0 

SUMMA 212,5 183,7 81,2 68,0 

 

 

Not 30 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande 

verksamheten 

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Utbetalning av avsättningar för pensioner -1,8 1,3 -1,8 1,3 

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag 
till infrastruktur) 

-0,6 0,0 -0,1 0,0 

SUMMA -2,4 1,3 -1,9 1,3 

 

 

Not 31 Poster som redovisas i annan sektion 

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Realisationsresultat vid försäljning av 
anläggningstillgångar 

-0,6 -15,2 - -9,7 

 

 

Not 32 Upplysning om upprättad särredovisning 
 

Särredovisning har upprättats för VA-verksamheten i kommunen enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisning (Årsrapport Vatten och avlopp Ängelholms kommun) finns tillgänglig hos Ängelholms kommun, 
telefonnummer 0431-870 000 och på kommunens hemsida.  
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Särskilda upplysningar koncern 2020 
 

Bidrag, tillskott och utdelningar  

mnkr Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning   

 Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna   

Ängelholms kommun      8,0   

 - AB Ängelholmshem     8,0    

 - AB Ängelholmslokaler         

 - AB Ängelholms 
fastighetsstruktur 

        

         

Kostnader, intäkter, räntor fordringar och skulder 

mnkr Försäljning Räntor Lån Borgen 

 Köpare Säljare Kostnader Intäkt Givare Mottagare Givare Mottagare 

Ängelholms kommun 232,0 22,5   439,3   9,0 

 - AB Ängelholmshem 16,3 23,6     7,0  

 - AB Ängelholmslokaler 6,1 208,4    439,3 2,0  

 - AB Ängelholms 
fastighetsstruktur 
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4 Driftredovisning 

4.1 Driftredovisningens uppbyggnad  
Varje år bestämmer kommunledningen en tidplan för hur budgetprocessen ska genomföras. Ekonomichefen 

ansvarar för att lämna de anvisningar om förutsättningar och annat som behövs för att processen ska fungera.  

Med utgångspunkt i kommunens mål, föregående års resultat, befolkningsutveckling och andra 

förutsättningar samt det beräknade finansiella utrymmet förs en dialog mellan förtroendevalda och 

tjänstemän. Denna dialog ska starta i början av året före budgetåret och syfta till att fånga upp politiska 

prioriteringar, volym- och verksamhetsförändringar samt investeringsbehov. Efter denna dialog beslutar 

kommunfullmäktige, efter beredning i kommunstyrelsen, om budgetdirektiv. Budgetdirektivet ska innehålla 

ramar för nämndernas drift- och investeringsbudgetar och förslag till utvecklingsmål.  

På grundval av detta beslutar nämnderna om sina budgetar inklusive utvecklingsmål. Kommunstyrelsen 

upprättar senast i oktober ett slutligt förslag till budget som överlämnas för beslut till kommunfullmäktige.  

I kommunstyrelsens förslag till budget ska ingå förslag på kommunfullmäktiges mål, skattesats, övrig 

finansiering, eventuella uttag från resultatutjämningsreserv, drift- och investeringsbudgetar för varje nämnd, 

exploateringsbudget, förändrade taxor/avgifter, kvalitetsdeklarationer samt uppdrag till styrelse och nämnder. 

Kommunfullmäktige fastställer slutligen den totala budgeten för kommunen.  

För de skattefinansierade verksamheterna tilldelar kommunfullmäktige i sin driftbudget varje nämnd/styrelse 

ett nettoanslag, en budgetram. Budgetramen per nämnd/ styrelse utgör, om inte annat framgår av 

kommunfullmäktiges budget, anslagsbindningsnivån. Tilldelad budgetram är den yttre ramen inom vilken 

verksamheterna ska bedrivas. Nämndernas budget ska vara uppdelad på intäkter och kostnader per 

verksamhetsområde (verksamhetschef).  

Förändring i kapitalkostnader justeras normalt i respektive nämnds ram. Kommunfullmäktige kan dock 

besluta att bevilja investeringsmedel utan åtföljande kompensation för kapitalkostnader, i vilket fall nämnden 

ska rymma de ökade kostnaderna inom befintlig ram.  

Vatten- och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och dess kostnader ska över tid täckas av taxor och 

avgifter. 
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4.2 Internredovisningsprinciper  
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska 

relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det 

innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller externa poster, har 

driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och 

verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen. 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som kalkylmässigt simuleras i 

driftredovisningen är:  

Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. För de flesta anställda 

kalkyleras personalomkostnaderna schablonmässigt till 38,88 % av lönekostnaden. För förtroendevalda och 

uppdragstagare är motsvarande procentsats 31,42 %.  

Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och internränta. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell 

metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara 

värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,5 %. För 

information om avskrivningstider: se Redovisningsprinciper.  

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är 

följande:  

Hyreskostnader: Internhyran utgörs av fastighetsenhetens självkostnad.  

Städ: Debitering sker av kommunens Lokalvårdsservice till självkostnad, beräknad på självkostnad per lokal.  

Måltider: Debitering sker av kommunens Måltidsservice till självkostnad, beräknad på portionspris.  

IT: Debitering sker för kommunövergripande IT-kostnader av kommunens Digitaliseringsenhet till 

självkostnad. Kostnaden fördelas utifrån antalet datorer.  

Telefoni: Debitering sker för kommunövergripande telefonikostnader av kommunens Digitaliseringsenhet 

till självkostnad. Kostnaden fördelas utifrån antalet telefoner.  

Även andra interna debiteringar sker men dessa uppgår inte till några betydande belopp. 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen personals 

timkostnader.  
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4.3 Budgetavvikelser, driftredovisning 
Kommunens resultat uppgår till 129,5 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat om 8,7 mnkr. Den positiva 

budgetavvikelsen är därmed 120,8 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till 12,1 mnkr medan de 

kommunövergripande posterna och finansförvaltningen har en positiv avvikelse om 108,7 mnkr. 

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

Underskottet för vatten- och avloppsverksamheten minskar därmed skulden till abonnenterna avseende 

förutbetalda avgifter inom VA-verksamheten till 2,9 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer utförligt i en 

separat årsrapport. 

Budgetavvikelser per styrelse/nämnd 1 1 1 

mnkr 
Utfall 

2020-12-31 
Budget 

helår 2020 
Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet 1 1 1 

Kommunstyrelse -194,2 -197,7 3,5 

Miljö- och tillståndsnämnden -12,3 -12,4 0,1 

Familje- och utbildningsnämnd -1 129,4 -1 131,0 1,6 

Nämnden för omsorg och stöd -827,8 -821,5 -6,3 

Samhällsbyggnadsnämnden -97,0 -100,8 3,8 

Nämnden för kultur, idrott och fritid -133,9 -136,1 2,2 

Kommunfullmäktige -7,5 -14,7 7,2 

Överförmyndarnämnd -4,8 -4,8 0,0 

Summa -2 406,9 -2 419,0 12,1 

Kommunövergripande/finansiering 2 536,4 2 427,7 108,7 

Summa skattefinansierad verksamhet 129,5 8,7 120,8 

    

Avgiftsfinansierad verksamhet    

Samhällsbyggnadsnämnden, VA -4,4 -7,4 3,0 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet -4,4 -7,4 3,0 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 125,1 1,3 123,8 

 

Nedan redovisas budgetavvikelserna för Kommunfullmäktige samt kommunövergripande poster och 

finansförvaltning. Övriga budgetavvikelser finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Där framgår 

också respektive nämnds kostnader och intäkter. 
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Kommunfullmäktige (+7,2 mnkr)  
Kommunfullmäktige har en positiv avvikelse mot budget om 7,2 mnkr. Huvudanledningen är att reserverade 

medel för nya lokaler inte behöver nyttjas fullt ut (6,8 mnkr). Främst på grund av att ombyggnationen av 

Tegelgårdens förskola är försenad samt att medel för skolmoduler inte behövt nyttjas fullt ut 

Överskott finns också för arvodeskostnader till kommunfullmäktige om 0,4 mnkr då antalet ledamöter varit 

begränsat under slutet av året med anledning av pandemin. Beredning 1 har endast varit en presidieberedning 

en stor del av året, vilket också genererat ett överskott om 0,2 mnkr. Revisionen har ett underskott om -0,2 

mnkr till följd av högre kostnader för inköpta konsulttjänster. 

Kommunövergripande poster och finansiering (+108,7 mnkr)  
Kommunens skatter och generella statsbidrag uppgick till 2 469,9 mnkr för år 2020. Det är 43,9 mnkr högre 

än budgeterat och 111,9 mnkr högre än för 2019. Utfallet för skatteunderlaget är 33,2 mnkr lägre än 

budgeterat men samtidigt är de generella statsbidragen 77,1 mnkr högre än budgeterat.  

Orealiserade värdeförändringar för kommunens finansiella placeringar uppgår till 10,5 mnkr för kommunens 

pensionsmedel. Aktieutdelningen från Ängelholmshem blev 3,9 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budgeterat. 

Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 2,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat. 

Intäkter för borgensavgifter uppgår totalt till 9,3 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än budgeterat. 

Försäljning av tomträtter och mark vid exploateringsområden har givit stora överskott. Huvuddelen av 

vinsterna är kopplade till försäljning av Rönnen 1 (31,4 mnkr) och försäljning av tomträtten Majblomman 1 

(6,2 mnkr). Överenskommelse mellan Ängelholmshem och kommunen rörande kostnader för sanering av 

Scantomten, innebär att kostnaderna blev lägre än tidigare bedömt, vilket påverkar resultatet med +18,4 

mnkr. Kostnader för restvärdet för det särskilda boende Åsbytorp, som ska rivs, belastar resultatet med -16,0 

mnkr. För nedlagda kostnader för projektet för Lindhagatunneln görs nedskrivningar, vilket påverkar 

resultatet med -2,0 mnkr. 

Kostnader belastar resultatet för det nybildade flygplatsbolaget avseende ägartillskott och utredningar om 

sammanlagt -1,3 mnkr. Kostnader för flytt och iordningsställande av det provisoriska biblioteket under 

stadsbibliotekets renovering påverkar resultatet negativt om -0,7 mnkr för år 2020. 

Kommunens pensionskostnader 10,5 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på lägre kostnader för den 

förmånsbestämda ålderspensionen. Positiva avvikelser mot budget finns också för arbetsgivaravgifter och 

personalomkostnader om +7,6 mnkr och för förändringen av semesterlöneskulden om +2,4 mnkr. 

Kostnader för påskpresent och julgåvor till kommunens anställda belastar resultatet med sammanlagt -5,2 

mnkr. 
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5 Investeringsredovisning 

5.1 Investeringsredovisningens uppbyggnad 
Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om en investeringsbudget för det kommande året och en plan för 

de två närmast påföljande åren. Efter årsbokslutet ska nämnd lämna förslag till kommunstyrelsen om 

ombudgetering av medel för projekt som inte avslutats. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om att 

revidera investeringsbudgeten för innevarande år.  

Anslagsbindningsnivå för investeringar är projekt, om inte annat anges i kommunfullmäktiges beslut. Mindre 

investeringar som sammantaget understiger 500 000 kr per projekt kan samlas under en post benämnd ”Min-

dre investeringar”. Dessa behöver alltså inte specificeras. Därigenom ökar nämndernas flexibilitet att hantera 

och prioritera oförutsedda investeringsbehov under löpande budgetår. Budgeterade mindre investeringar får 

högst uppgå till 3 000 000 kr per nämnd.  

Kommunfullmäktige kan i sitt budgetbeslut anvisa krav på starttillstånd (igångsättningsbeslut) för vissa större 

projekt. Ett sådant starttillstånd beslutas i så fall av kommunstyrelsen. För att ett föreslaget 

investeringsprojekt skall bli föremål för beslut i kommunfullmäktige måste preliminära förkalkyler av 

investeringsutgifter och driftkostnader upprättas av ansvarig nämnd. Dessa kalkyler ska åtföljas av en 

beskrivning av projektets innehåll, syfte och tidplan, samt av konsekvenserna för nämndens driftbudget.  

Nämnd/styrelse kan under löpande budgetår inom ramen för sin totala investeringsbudget omdisponera 

medel (upp till 1 000 000 kr från varje enskilt projekt) till annat befintligt projekt.  

5.2 Investerings- och exploateringsverksamhet 
Helårsutfallet för årets investeringar uppgår till 228,0 mnkr, vilket är 83,9 mnkr lägre än budgeterat. 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick totalt till 311,9 mnkr. Avvikelsen mot budget för de skattefinansierade 

investeringarna uppgår till 64,6 mnkr. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten uppgår 

avvikelsen till 19,3 mnkr. 

Investeringsnivån för 2020 är betydligt högre än för 2019 (148,1 mnkr). De största investeringsutgifterna har 

under 2020 varit i Klippanvägens ombyggnad (56,7 mnkr), Avloppsreningsverket (17,9 mnkr), 

Kronotorpsområdets VA(13,3 mnkr) samt Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm (13,1 mnkr). 
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I tabellen redovisas investeringsnivå och budgetavvikelse för respektive nämnd. I verksamhetsberättelserna 

finns mer att läsa om varje nämnds investeringsredovisning. 

Nettoinvesteringar per styrelse/nämnd    

mnkr 
Utfall 

2020-12-31 
Budget 

helår 2020 
Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet    

Kommunstyrelsen 14,9 23,0 8,1 

Miljö- och tillståndsnämnden 0,2 0,3 0,1 

Familje- och utbildningsnämnd 13,0 20,3 7,3 

Nämnden för omsorg och stöd 3,5 5,4 1,9 

Samhällsbyggnadsnämnden 94,8 134,0 39,2 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 3,8 11,8 8,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 130,2 194,8 64,6 

    

Avgiftsfinansierad verksamhet    

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 97,8 117,1 19,3 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 97,8 117,1 19,3 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 228,0 311,9 83,9 

 

Exploateringsverksamheten omfattar utgifter om 35,0 mnkr och 62,7 mnkr i inkomster. Nettoinkomsterna 

uppgår således till 27,7 mnkr. Den budgeterade nettoinkomsten för 2020 var 12,0 mnkr.  

De budgeterade inkomsterna var 64,0 mnkr att jämföra med utfallet om 62,7 mnkr. Att inkomsterna blir lägre 

än budgeterat beror främst på lägre intäkter för industritomtförsäljning.  

De budgeterade utgifterna uppgår till 52,0 mnkr att jämföra med utfallet om 35,0 mnkr. Anledningen till de 

lägre utgifterna är framförallt att rivningen av Pilen 10 (gamla intraprenad) blev försenad och merparten av 

utgifterna kommer först år 2021. Vidare beror det även på en omprövning av dikningsföretag i Strövelstorp, 

vilket har medfört att inga utgifter uppstått under 2020. Slutligen kommer den budgeterade utgiften för 

Dobelegatan först efter 2020 i stationsområdesprojektet. 

Exploateringsredovisning    

mnkr 
Utfall 

2020-12-31 
Budget 

helår 2020 
Avvikelse 

Inkomster 62,7 64,0 -1,3 

Utgifter -35,0 -52,0 17,0 

Nettoinkomster 27,7 12,0 15,7 
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Investeringsprojekt över 10 mnkr        

        

Färdigställda projekt under 2020        

 Total 
budget 

Ackumulerat 
utfall tom 

2020-12-31 
Avvikelse 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Av-vikelse  

Samhällhällsbyggnadsnämnden        

91559 - Spont Östergatan 11,7 11,6 0,1 7,9 7,8 0,1  

        

        

Pågående projekt        

 Total 
budget 

Ackumulerat 
utfall tom 

2020-12-31 

Beräknad 
totalutgift 

Beräknad 
avvikelse 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Av-
vikelse 

Samhällhällsbyggnadsnämnden        

90156 - Gång- och cykelbro vid 
Hembygdsparken 

17,8 0,3 17,8 0,0 0,9 0,3 0,5 

90166 - Sibirientunneln 17,2 1,0 18,0 -0,8 0,8 0,1 0,7 

91958 - Klippanvägens ombyggnad 91,8 81,9 87,9 3,9 57,5 56,7 0,8 

93502 - Kronotorpsområdet VA 22,1 13,6 24,1 -2,0 10,9 13,3 -2,4 

93630 - Errarpsvägen 18,1 0,2 17,6 0,5 0,8 0,0 0,8 

93935 - Haradal VA 30,8 0,2 30,8 0,0 0,8 0,2 0,6 

93938 - Ahlefeltsgatan m.fl. 13,2 10,8 11,7 1,5 12,5 10,6 1,9 

93939 - Svedjegatan m.fl. 10,5 0,1 10,5 0,0 0,5 0,1 0,4 

99102 - Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm 47,0 14,3 38,8 8,2 23,4 13,2 10,2 

99116 - Avloppsreningsverk 152,5 143,9 150,5 2,0 21,5 17,9 3,6 
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6 Revisionsberättelse 
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7 Verksamhetsberättelse 

7.1 Kommunstyrelsen 

Målredovisning 

 Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster. 

För att möta nya lagkrav om tillgänglighet har extra kraft lagts på att färdigställa e-tjänster och i dagsläget 

finns över 187 publicerade e-tjänster som invånarna kan använda sig av. Flera tjänster ger även möjlighet att 

genomföra betalningar direkt vid ansökan. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Trygghetsmätningen som genomförs i samarbete med polismyndigheten visar att det idag finns en låg risk att 

bli utsatt för brott men att många upplever problem med trafiken. Aktivt arbete har lett till nya gång-, cykel- 

och mopedvägar samt förbättrad trafikmiljö vid skolor, men även ökad samverkan med polisen och 

utveckling av stadskärnan tillsammans med det lokala näringslivet. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati. 

Fokus har varit att koppla e-tjänster till olika verksamhetssystem för att minska manuell hantering. Exempel 

på integrerade tjänster är Minutbygg där återkoppling ges automatiskt om pågående ärenden. Det har även 

skett flera uppdateringar av system för att underlätta administrationen i kommunen. Bland annat kan nämnas 

förändring av internfaktureringssystem samt modul för inköpsanalys som gör det lättare att följa upp avtal 

och leverantörer. 

 Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt lokaler i rätt tid. 

Process och organisation för lokalförsörjningen är framtagen vilket underlättar strategiskt arbete tillsammans 

med kommunens fastighetsbolag. Det förekommer förseningar i flera projekt vilket gör att målet bedöms 

vara delvis uppfyllt. 

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

Vuxenutbildning och arbetsmarknad arbetar i nära samarbete med Ängelholms näringsliv. Under hösten har 

verksamheten lämnat in tre ansökningar om yrkeshögskolor. I projektet Ung Drive deltog 22 ungdomar för 

att utbilda sig i och testa att starta ett eget företag. Det pågår även arbete kring utveckling av turistnäring, 

naturturism i Rönne å och Ringsjöarna samt deltagande i BID-projektet för att utveckla stadskärnan. 

 Kommunens befolkning ska öka. 

Under året växte Ängelholms kommun med 434 invånare vilket motsvarar en ökning på 1,0 % av 

befolkningen. Under de närmaste två åren förväntas befolkningen öka kraftigare till följd av att flera större 

byggprojekt färdigställs. Genom mer offensiv marknadsföring och aktivt varumärkesarbete kan Ängelholm 

exponeras för nya målgrupper. 
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 Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på 

nyanlända. 

För att skapa goda förutsättningar har Vuxenutbildning och arbetsmarknad en kontinuerlig samverkan med 

Familjeenheterna, Arbetsförmedlingen, Skyddsjouren och Boendestödjarna för att utveckla en röd tråd i 

individens planering. Under 2020 har 86 % av SFI-eleverna blivit godkända. Trots det är det svårare att få 

arbete efter etableringstiden på grund av rådande konjunktur och pandemiläge. 

 Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier. 

Försörjningsstödsenheten fortsätter samorganiseras med arbetsmarknadsenheten och ännu mer koppla 

insatser som främjar möjlighet till självförsörjning. Samtidigt blir det svårare då arbetslösheten stiger och 

arbetsförmedlingens omorganisering leder till bristande samverkan. 

Inom ESF-projektet StepIN gick 64 % av ungdomarna vidare till anställning och i höstens statliga 

ungdomssatsning anställdes 18 ungdomar. Inom Finsam-projektet Nästa steg som riktar sig till utrikes födda 

gick 20 % till arbete, 70 % till studier och 10 % till AF-aktivitet eller ekonomiskt bistånd. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

Årets medarbetarundersökning visar att hållbart medarbetarindex är 79 för Ängelholms kommun vilket är 

samma goda nivå som mätningen 2018. Andelen anställda som är utrikes födda ökar bland nyanställda och 

Ängelholm är en av de kommuner inom Familjen Helsingborg där medarbetarnas sammansättning bäst 

motsvarar befolkningen.  

Sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår till 6,3 %. Sjuktalsutvecklingen under året har starkt påverkats av 

Covid-19 där uppmaningar att stanna hemma även vid lindriga symtom bidragit till ökade sjuktal. 

 Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering 

Samtliga 67 tjänster som annonserats inom Kommunals avtalsområde har erbjudits heltid. Flera verksamheter 

har inventerat deltidsanställningar och följer de kommunövergripande handlingsplaner som beslutats.  
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Årets verksamhet 
Året har präglats av helt nya utmaningar med snabba förändringar som prövat den agila organisation 

Ängelholms kommun arbetat för att bygga upp. I mars gick organisationen upp i stabsläge vilket innebär att 

en särskild ledningsgrupp tillsattes med uppgift att bevaka läget och för att snabbt kunna vidta nödvändiga 

åtgärder. Det som skiljer sig åt mot tidigare kriser är att stabsläget varit aktiverat ända till årets slut vilket testat 

organisationens långvariga uthållighet. 

För att underlätta för det lokala näringslivet har beslut fattats om bland annat förändrade betalningsrutiner av 

fakturor och avgiftsfri parkering i Ängelholms tätort. Dessutom fick kommunens anställda en påskpresent 

samt utökad julklapp för att visa uppskattning för personalens hårda arbete samtidigt som det fungerar som 

ett stöd till näringslivet som drabbats av den minskade handeln. 

Även om pandemin har haft stor påverkan på kommunen har majoriteten av verksamheten kunnat bedrivas. 

Den politiska organisationen har bland annat reducerat antalet ledamöter i Kommunfullmäktige och 

genomför digitala nämndmöten i största möjliga omfattning. Kommunfullmäktiges två fasta beredningar har 

haft ett omdanande år med en ny årsprocess. Beredning 1 har fullföljt två uppdrag; om det politiska 

uppdraget respektive politisk organisation vid höjd beredskap. Beredning 2 har arbetat med förarbete till en 

ekologisk hållbarhetsplan efter en omfattande kunskapsinhämtning. 

Ökat tryck på stöd och utbildning 

Den försvagande konjunkturen och rådande pandemi har gjort att fler söker försörjningsstöd och antalet 

ärenden har ökat under året. Trots det har handläggningstiden mellan ansökan och beslut inom 

försörjningsstödsenheten blivit något lägre än tidigare år. Idag ansöker cirka 50 % via digitala kanaler och 

målsättningen är att fler ska söka digitalt då det förkortar tiden för handläggning. Under hösten genomfördes 

ett projekt kring automatisering av ekonomiskt bistånd. 

Försörjningsstödsenheten och Arbetsmarknadsenheten har fortsatt att utveckla samarbete för att korta vägen 

till arbete och sysselsättning för människor. Ett exempel är implementering av projektet som vänder sig till de 

som upplever eller har en diagnos på psykisk ohälsa. De får hjälp med stöd och coachning för att klara sina 

studier. 

Vuxenutbildningens undervisning har skett på distans vilket inneburit att all personal fått tänka om kring 

arbetsmetoder. Tack vare nya arbetssätt har vårdutbildningen rustat sig för att utöka undervisningen och 

starta ytterligare två klasser i januari 2021. 

Trots att äldreomsorgen fick lämna återbud till sommarjobb för ungdomar för att minska risken för smitta 

kunde ändå 159 ungdomar erbjudas ett feriejobb tack vare att kommunens övriga verksamheter öppnade upp 

sina verksamheter. Med satsningen ”Höstjobb” kunde även 18 ungdomar få en anställning på 80 % parallellt 

med studievägledning under tre månader. 

Kommunens tillgänglighet skapar trygghet 

Öppenhet, tillgänglighet och service har varit ledstjärnor för kommunikationsarbetet under 2020. Dagens 

uppkopplade invånare förväntar sig hög nivå på tillgänglighet till information och service från kommunens 

olika verksamheter. Förutom digitala tjänster är snabb, korrekt och tillgänglig samhällsinformation ett viktigt 

kommunalt uppdrag. Kommunens webbplatser utvecklas ständigt och har tillsammans cirka 5 400 unika 

besök per dag. 
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Under 2020 har 281 nyheter publicerats varav cirka 30 procent varit relaterat till covid-19. Sociala medier är 

centrala för kommunens kommunikation med invånarna. Vid årsskiftet hade kommunens officiella 

Facebookkonto nått 7411 följare, en ökning med cirka 15 procent sedan fjolåret. 

Kommunikationsenheten och staben har arbetat i nära samarbete med kundtjänst som är första vägen in för 

invånarnas kontakter med kommunen. På grund av pandemin har kundtjänst hanterat stor del av 

inkommande kanaler och kundkontakter på distans. Kundtjänst blev 2020 åter igen bäst i Sveriges kommuner 

och regioners servicemätning av service, bemötande och tillgänglighet.  

En mer effektiv verksamhet 

Servicesstöd har varit ledande i utvecklingen av olika centrala verksamhetssystem. Bland annat har 

ledningsstödet Hypergene utvecklats med flera nya moduler, bland annat en hyresmodul för ökat kontroll 

över bostäder hos boendeenheten. En mängd nya e-tjänster har skapats som exempelvis digitala 

trygghetsvandringar och utveckling av onboardingsprocessen som gör det enklare vid rekrytering av 

medarbetare, uppsägning av tjänst, anmälan om fackliga ledigheter, med mera. 

Ekonomisk analys 
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 3,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen inklusive krisledningsnämnden (-0,3 mnkr) 

Underskottet kan härledas till högre arvodeskostnader med anledning av pandemin samt 

rekryteringskostnader för ny kommundirektör. 

Huvuduppdrag Lärande och familj (-4,2 mnkr)  

Det samlade budgetunderskottet uppgår till -4,2 mnkr för år 2020 och kan främst kopplas till högre 

försörjningsstödsutbetalningar under året. 

Verksamhetsområdet för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder redovisar för 2020 ett överskott på 

+4,6 mnkr. Överskottet kommer dels från statliga bidrag till vuxenutbildningen men även från projektmedel 

och eftersläpande intäkter från Arbetsförmedlingen. En del av överskottet beror även på att 

kommunstyrelsens satsning på höstjobb inte blev av på grund av pandemin (1,1 mnkr). Verksamheterna 

kunde inte ta emot ny personal under rådande omständigheter. 

Budgetavvikelsen under försörjningsstöd uppgår sammantaget till -8,8 mnkr. När det gäller ordinärt 

försörjningsstöd uppgår budgetavvikelsen till -6,7 mnkr avseende utbetalningar och -0,6 mnkr avseende 

personalkostnader. Organisationsförändringarna inom Arbetsförmedlingen förra året och deras förändrade 

arbetssätt har påverkat kommunen negativt även i år med fler försörjningsstödutbetalningar som följd. Till 

det kommer den rådande pandemin med stigande arbetslöshet och med fler individer som därmed har haft 

behov av försörjningsstöd. Volymökningen vad det gäller ärenden inom försörjningsstöd uppgår till 36 % i 

förhållande till ett normalläge (referens år 2018). Enheten har arbetat aktivt med Arbetsmarknadsenheten och 

de pågående projekten StepIN (ESF-projekt) och Nästa steg (FINSAM-projekt), extratjänster samt övriga 

kommunala satsningar till följd av Covid-19. På ledningsnivå arbetar man för att hitta en strukturell 

samverkan med Arbetsförmedlingen. Den aktuella situationen kring Covid-19 senare under hösten har 

inneburit att vissa arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat genomföras enligt plan. 
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Försörjningsstöd för individer i avvaktan på etableringsersättning uppvisar ett underskott på -1,5 mnkr. 

Statliga ersättningar täcker inte upp de verkliga kostnaderna. Verksamheten arbetar aktivt med att minska 

tiden för det så kallade "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. 

Kommunledning och Servicestöd (+8,0 mnkr)  

Kommunledning och Servicestöd har en positiv budgetavvikelse på 8,0 mnkr. Överskottet beror på att 

förvaltningsavtalet med Ängelholmslokaler är uppsagt och kommunen blir istället debiterad per timme (3,8 

mnkr), ökade intäkter för konsultinsatser för Upphandlingsenheten (1,1 mnkr), lägre fastighetskostnader då 

Läroverket 6 nu hyrs ut i sin helhet (1,2 mnkr) samt att budgetförstärkningen kopplat till IT-säkerhet inte 

blivit nyttjad fullt ut (0,9 mnkr). Personalvakanser bidrar också till den positiva avvikelsen. 

Investeringsredovisning 

Kommunstyrelsens investeringsnivå uppgår för 2020 till 14,9 mnkr, vilket är 8,1 mnkr lägre än budgeterat. 

Huvudanledningen är att medlen för IT-säkerhet om 9,0 mnkr inte har förbrukas fullt ut utan 6,3 mnkr 

behöver överföras till nästkommande år. Inventering och upphandling har genomförts under 2019 men själva 

investeringen har bara delvis gjorts under 2020. För kommunövergripande digitaliseringsprojekt har 2,6 mnkr 

blivit förbrukade under 2020 av budgeterade 5,2 mnkr. Detta bidrar också till den lägre investeringsnivån. 

Kommunstyrelsen   

mnkr 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 305,4 333,6 

Verksamhetens kostnader -487,9 -527,8 

Verksamhetens nettokostnader -182,5 -194,2 

Budgetavvikelse 2,8 3,5 

Nettoinvesteringar 8,9 14,9 

Antal årsarbetare          167                176     

 

Framtid 
Den 1 januari 2021 blir försörjningsstöd en del av arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Försörjningsstöd 

byter också namn till ekonomiskt bistånd. Syftet med förändringen är att stärka samarbetet mellan 

socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten för att kommunen på bästa sätt ska kunna hjälpa enskilda 

kommuninvånare till självförsörjning och ett självständigt liv genom arbete eller annan försörjning. 

Digital arbetsplats är samlingsnamnet för flera digitala utvecklingsprojekt som tillsammans skapar den 

nödvändiga digitala miljö där kommunens ledning och medarbetare arbetar, samarbetar och kommunicerar. 

Under 2020 har två viktiga projekt inletts, ett nytt smart intranät och införande av Microsoft 365 vilka 

kommer genomföras under 2021. 
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7.2 Miljö och tillståndsnämnden 

Målredovisning 

 Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster. 

Under 2020 har MinutMiljö kommit på plats där medborgare både kan ansöka, följa och hantera sitt ärende. 

Flera av e-tjänsterna har direktkoppling in i vårt handläggningssystem Ecos. Totalt finns det nu 24 e-tjänster 

inom miljöenhetens område. 

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

För att minska smittspridningen i samhället har det inte varit aktuellt att arbeta aktivt med medborgardialoger. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med effektivisering och förenkling för att optimera verksamheten. Digital 

arkivering har införts till det största ärendehanteringssystemet och kommunen är ansluten till SkånEarkiv.  

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan 

Verksamheterna medverkar aktivt i de flesta detaljplaner och bidrar med sin kompetens i projekt och andra 

utvecklingsarbeten, till exempel kommunens samhällstekniska grupp. Enheten för natur och ekologisk 

hållbarhet arbetar med skötsel av Magnarps strandmarker och med projekt för att bilda naturreservat i 

Nöttaskogen, Kronoskogen och Nybroskogen. 

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende 

Verksamheten har under året agerat på inkomna klagomål om försäljning av tobaksvaror till minderåriga. 

Kommunen har för närvarande ingen anställd ANDTS-samordnare men en agil arena om organisering av det 

förebyggande arbetet är påbörjad. Aktiviteten "Varannan vatten" uteblir detta året i och med att de 

tillställningar där vi deltar har blivit inställda. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

För att ge medarbetare möjlighet att fortsätta sin karriärutveckling har tre handläggare sedan hösten 2019 

varit tillförordnade enhetschefer för miljöenheten respektive enheten för natur och ekologisk hållbarhet. Flera 

utvecklingsinsatser pågår för att ytterligare förbättra arbetsförhållanden och stärka arbetsglädjen. Under årets 

första månader prövade verksamheten en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om ledarskap, 

meningsfullhet, kontroll och glädje i arbetet. En löpande veckoenkät används för att fånga upp aktuell känsla 

av arbetsbelastning och mående, vars resultat kontinuerligt lyfts på varje enhets APT. 

 Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering 

Samtliga nyrekryterade har erbjudits heltidsanställning, och för befintlig personal finns ingen begränsning i 

möjligheten att arbeta heltid. 
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Årets verksamhet 
Året överskuggas av de anpassningar som verksamheten fått göra för att minska smittspridning, både på 

arbetsplatsen och som tillsynsmyndighet. Den vanliga utåtriktade tillsynsverksamheten minskade till förmån 

för ”skrivbordstillsyn”, vilken innebar att vi i högre grad än tidigare granskade inskickade handlingar istället 

för att genomföra regelrätta besök på företag och verksamheter. 

Även om arbetssättet skiljt sig visar Sveriges kommuner och regioners servicesmätning Insikt att Ängelholm 

fått ett totalt Nöjd Kund-Index på 73. Det är en liten uppgång från år 2019 då Ängelholm hade ett värde på 

72. Resultatet för hela 2020 har inte hunnit rapporteras vid tidpunkten för denna redovisning. 

Vår trängseltillsyn stärker samhällets motståndskraft mot corona 

Från tidig vår fick Miljö- och tillståndsnämndens verksamheter spela en viktig roll för att minska 

smittspridningen i samhället där livsmedel- och alkoholinspektörer har stöttat och väglett restauranger och 

andra mat- och alkoholserveringar. Frågorna som dykt upp i samband med de olika restriktionerna har varit 

många och verksamheten har fått lägga mycket tid att hitta svar tillsammans med centrala ansvariga 

myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen. 

Vi växlar upp kommunens miljöinsatser med projektpengar 

Arbetet med att söka projektpengar har varit framgångsrikt. Ängelholms kommun har blivit beviljat cirka 4 

mnkr under året för olika projekt som installation av laddstolpar, strandstädning, utökade ängsytor samt 

byggnation av gång- och cykelvägar. 

Ekonomisk analys 
Miljö- och tillståndsnämnden har en positiv avvikelse mot budget om 0,1 mnkr. Avvikelsen uppkom för 

nämnden som en följd av inställda sammanträden. Verksamhetens intäkter består till stor del av avgifter, 

bland annat för miljötillsyn, livsmedelskontroller och serveringstillstånd, totalt 5,5 mnkr. Det var lägre än året 

innan, efter beslut i nämnden om reduktion av årsavgifter för serveringstillstånd med cirka 0,5 mnkr. På 

kostnadssidan stod personal för merparten, 15,6 mnkr. 

Investeringsredovisning 

Nämnden har två anslag på sammanlagt 0,3 mnkr fördelade på Digitalisering och Stängsling jätteloka. I det 

förstnämnda projektet förbrukades endast en del av medlen, varför projektet fortsätter 2021.  

Miljö- och tillståndsnämnden   

mnkr 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 7,3 7,2 

Verksamhetens kostnader -17,9 -19,5 

Verksamhetens nettokostnader -10,6     -12,3     

Budgetavvikelse 0,1 0,1 

Nettoinvesteringar 0,2 0,2 

Antal årsarbetare  22     24 
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Framtid 
Verksamheten räknar med att även stora delar av år 2021 kommer vara präglad av corona-anpassningar med 

minskade möjligheter till att bedriva verksamhet som tidigare. Det råder även till viss del osäkerhet kring 

vilken roll kommunen kommer ha i de tillsyner som kan behöva genomföras i och med pandemilagens ökade 

befogenheter att införa restriktioner. 

Årets begränsningar i ordinarie tillsyner innebär att vissa delar av verksamheten, framförallt 

livsmedelskontrollen, går in med en tillsynsskuld som behöver arbetas ikapp under det kommande året. 
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7.3 Familje- och utbildningsnämnden 

Måluppföljning 

 Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster. 

Verksamheterna har i nuläget 35 e-tjänster och utvecklar ytterligare fem under det kommande året. På ett 

enkelt sätt kan medborgaren idag ansöka om hjälp och stöd. Under våren har fältverksamheten fått en 

chattfunktion och en liknande tjänst har införts för målgruppen våld i nära relationer.  

 Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Andelen elever i årskurs 3, 6 och 9 som anger att de trivs i skolan är 93 % i samtliga åldrar. För att öka barn- 

och elevhälsokompetensen har Ängelholms kommun ett samarbete med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Den nya nattjouren och införande av hyresgarantier förväntas minska hemlösheten i 

kommunen och stärka den enskildes möjligheter till eget hyreskontrakt. 

 Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande och välmående för barn, elever, klienter 

och brukare. 

För att säkerställa barn och ungas delaktighet i samband med utredningar finns det nu rutiner att det ska 

framgå i samtlig dokumentation. Inom skolan anser 77 % av eleverna i årskurs 3 att de får vara med att 

påverka men den upplevda delaktigheten sjunker i de högre åldrarna och i årskurs 9 är motsvarande siffa 58 

% enligt senaste mätningen. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.  

Den snabba omställningen till distansundervisning visar att organisationen har goda förutsättningar att arbeta 

digitalt. För att fortsätta utvecklingen ser verksamheten över organisationen så att ytterligare resurser kan 

läggas på digital utveckling. 

 Konkretisera formerna för samverkan mellan förskola, skola, barn- och elevhälsa och IFO. 

Verksamheterna arbetar idag gemensamt i flera övergripande områden. Specialpedagoger gör särskilda 

uppföljningar kring familjehemsplacerade barn. Skola, individ och familjeomsorg samt elevhälsan gör ett 

gemensamt arbete för att öka skolnärvaro. Det pågår även förberedelser att förstärka elevhälsoteam där 

socialsekreterare kommer ingå. 

 Sträva efter kostnadseffektiva hemmaplanslösningar med bibehållen kvalitet.  

Ett resursteam inom Individ- och familjeomsorgen samt en kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp inom grundskolan har skapats för att bidra till att minska antalet externa placeringar. 

Under 2020 har antalet vårddygn på externa placeringar minskat med 51 % för vuxna och 17 % för 

ungdomar placerad på HVB-hem. 

 Verksamheterna karakteriseras av likvärdighet och tillgänglighet för alla medborgare. 

Skolans pågående satsning kring en likvärdig utbildning där fokus på pojkars och flickors resultat, språk- och 

läsförståelse samt skrivförmåga kommer att leda till ökad tillgänglighet. Förutom ett fokus kring tillgängliga 

lärmiljöer pågår även kontinuerligt arbete kring fysisk tillgänglighet. 
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 Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på 

nyanlända. 

Utifrån en nationellt framtagen arbetsmodell stärks de nyanländas möjligheter att integreras i kommunen. 

Nyanlända som kommer via anvisningar enligt Bosättningslagen får basintroduktion. Inom för- och 

grundskolan finns samordnare kring integration för att stödja verksamheten i det systematiska arbetet kring 

nyanländas lärande. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.  

Verksamheterna arbetar med olika insatser i samverkan med arbetstagarorganisationerna för utveckling av det 

strategiska kompetensförsörjningsarbetet. En inventering är gjord av behörigheter och lärarlegitimerad 

personal i samtliga kommunens grundskolor. Det pågår ständigt flera utbildningar för personalen, bland annat 

kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt där förskola och grundskola deltar. 

 Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering 

Alla inom kommunals avtalsområde erbjuds heltidsanställning vid nyrekrytering i verksamheterna. Övriga 

erbjuds generellt heltidsanställningar men utmaningar med budget i balans i en del verksamheter kan i vissa 

fall medföra svårigheter att nå målet fullt ut. 

Årets verksamhet 
2020 har varit ett utmanande år. Lärande och familj har i spåren av pågående pandemi, fått anpassa och ställa 

om, inom samtliga verksamheter. Detta för att verksamheterna skall kunna bedrivas på ett sätt som minimerar 

riskerna för smittspridning och samtidigt säkerställer den service, omsorg och utbildning som medborgarna 

efterfrågar. 

Trots de stora utmaningarna som funnits under året har det målinriktade arbetet med att utveckla 

kvalitetseffektiva verksamheter inom huvuduppdraget tagit stora kliv framåt. Generellt bättre måluppfyllelse i 

grundskolan och högre andel elever behöriga till gymnasiet jämfört med 2019 har medfört att kommunens 

skolor ger fler elever goda förutsättningar för fortsatta yrkesinriktade eller högskoleförberedande utbildningar. 

Skolan fortsätter när samhället stänger 

I början av året stack Sverige ut när många andra länder bestämde sig för att stänga för- och grundskolor som 

ett led att minska smittspridningen i samhället. Förutom att den öppna skolan gav vårdnadshavare möjlighet 

att fortsätta arbeta kunde den viktiga pedagogiska verksamheten fortgå vilket annars kunde fått stora 

konsekvenser för folkhälsan på lång sikt. 

För att minska smittspridningen i förskolan genomfördes flera förändringar som ökat fokus på handtvätt och 

ändrade rutiner vid avlämning och upphämtning. På grund av strängare karantänsregler vid sjukdom varierade 

dock ändå antalet barn i förskolan kraftigt under året. Inom grundskolan genomfördes stora ändringar med 

bland annat schemaläggning av måltidssituationen för att bättre öka den sociala distansen mellan elever. När 

smittspridningen blev för hög under hösten fick högstadiet stänga ned i två omgångar. Tack vare att 

Ängelholms kommun under en lång tid prioriterat den digitala omställningen, exempelvis med en dator per 

elev, var skolan bra rustad för att införa distansundervisning med kort varsel. 
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Gymnasieskolans digitala omvandling 

Inom gymnasieskolan fick vårens reguljära undervisning brytas den 18 mars för att sedan öppna upp med 

fjärr- och distansundervisning. Smittläget förbättrades under sommaren till det bättre, men ändrades under 

hösten och fjärr- och distansundervisning blev åter igen aktuellt, då växelvis för årskurserna för att säkerställa 

att social distans kunde hållas. På slutet av höstterminen kom direktiv som angav total distansundervisning. 

Organisationen visade en bra anpassningsförmåga genom att bara efter en kortare inkörningsperiod lyckas 

säkerställa undervisning till kommunens elever. Även om omställningen var en ansträngande period för 

kommunens medarbetare tar verksamheten med sig lärdomarna av årets förändrade arbetssituation. 

Vi förenklar för Dig 

Individ- och familjeomsorgen erbjuder idag flera tjänster som den enskilde enkelt kan hantera via nätet. 

Exempelvis går det att beställa tid för samarbetssamtal, anmäla dödsbo och faderskap, avtala omvårdnad, 

boende och umgänge kring barn samt orosanmälan. 

Inom utbildningsverksamheterna har flera viktiga erfarenheter av den introducerade Skolstartstjänsten dragits. 

Cirka 60 % av eleverna använde tjänsten för att rapportera bland annat specialkost, vaccination och 

anhöriguppgifter. Med över 5 000 elever bara grundskolan sparar detta både mycket tid och resurser. 

Effektiviseringsvinster och förenklingen för vårdnadshavare gör att verksamheten fortsätter att prioritera 

utveckling av tjänsten samt planerar att införa fler digitala lösningar. 

Kvalitativa hemmaplanslösningar för våra medborgare 

Individ- och familjeomsorgen har under många år haft som målsättning att erbjuda stödinsatser inom den 

egna kommunen. Under året skapades ett nytt team inom familjebehandlingens område med olika 

specialkompetenser. Teamet har till uppgift att arbeta intensivt i familjernas hemmiljö och kan ge kombinerad 

hjälp genom olika sammansatta professioner. För personer eller familjer med beroendeproblematik pågår ett 

arbete med att ta fram en vårdkedja som håller ihop alla delar för den enskildes behov av behandling. Nytt 

underlag har arbetats fram för missbruksbehandling utifrån 12-stegsprogrammet. 

Kunskapsstaden Ängelholm 

Det uppstartade samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten syftar till att öka barn- och 

elevhälsokompetensen för att kunna erbjuda en mer likvärdig barn-och elevhälsa. Inom ramen för detta 

arbete ingår även uppstarten av den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen. Denna stärker 

kommunens kompetens och möjlighet att erbjuda undervisning till elever med särskilda behov. 

För att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära har en kommunövergripande 

handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn och elever tagits fram under året. Kunskapsstaden 

Ängelholm vill även väcka barns och elevers lust och intresse för högre utbildningar och erbjuder genom 

satsningen Doktorander i lärande, att eleverna får möta doktorander och ta del av deras forskning. 

Gymnasieskolan har även blivit medlem i Vetenskap och Allmänhet vilket är ett samarbete för att främja 

dialog mellan forskare och det omgivande samhället. 

Ytterligare resurser har tillförts under året genom huvuduppdragets initiativ att stärka arbetet inom prao, 

studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv. 
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Delaktighet, välmående och trygghet 

Utifrån rådande omständigheter har fältverksamheten arbetat tillsammans med andra aktörer genom att 

närvara vid så kallade trygghetsvandringar. Detta är ett sätt att få information om det finns en ökande oro hos 

ungdomar eftersom möjligheter till aktiviteter har minskat under pandemin. Orosanmälningar för barn och 

ungdomar har ökat med cirka 25 % under året vilket föranleder fortsatta satsningar på förebyggande arbete. 

Trots restriktioner kunde Individ- och familjeomsorgen glädjande nog genomföra ett sommarläger för barn. 

I januari 2021 startar en nattjour för hemlösa. För att förebygga vräkningar har även kommunen och 

Ängelholmshem tagit fram en ny arbetsmodell med så kallade hyresgarantier. Målsättningen är att fler ska få 

förstahandskontrakt och stärka den enskildes möjligheter att bli egna hyrestagare. 

Med fokus på inkludering  

Nyanlända som kommer via anvisningar enligt bosättningslagen får hjälp med basintroduktion av personal 

inom boendestödet. Det innebär att de tillsammans skapar förutsättningar för en fungerande vardag och ökar 

förståelsen för hur samhället och arbetsmarknaden fungerar. Samhällsorienteringen syftar också till en ökad 

förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige och förståelse för grundläggande värderingar 

om demokrati och mänskliga rättigheter. 

Inom gymnasieskolan finns bland annat ett Introduktionsprogram i vilket nyanlända gymnasieelever generellt 

börjar. Där ges goda möjligheter för de elever som snabbt vill ta sig vidare och in på nationella program och 

erhålla studentexamen, antingen inom yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Samverkan mellan 

huvuduppdragets verksamheter pågår för att öka skolnärvaron för ensamkommande ungdomar. 

Ekonomisk analys 
Familje-och utbildningsnämndens samlade verksamheter redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande 

+1,6 mnkr. Verksamheternas arbete under 2020 har fortsatt haft ett ekonomiskt fokus där en budget i balans 

har varit en tydlig målbild. De under året största utmaningarna och därmed osäkerhetsområdena har varit 

verksamhetsområdena individ- och familj samt gymnasieskolans interkommunala ersättningar. För att 

balansera budgetmässiga underskott inom dessa områden, fick huvuduppdraget under året i uppdrag, att ta 

fram en åtgärdsplan som innebar budgetmässiga besparingar på 9,0 mnkr. Denna åtgärdsplan tillsammans 

med efterhand stigande överskott inom förskola/skola är förklaringen till överskottet för familje- och 

utbildningsnämnden. 

För nämndens övergripande verksamheter finns ett överskott för IT- och skolskjutsverksamheterna. 

Budgetavvikelsen för de övergripande verksamheterna uppgår totalt till +2,6 mnkr. 

Förskola/skola  

Verksamhetsområde förskola/skola visar ett positivt resultat för 2020 med 21,9 mnkr. Verksamheten ålades 

under våren att vidta åtgärder motsvarande 7 mnkr för att balansera upp underskott i andra verksamheter 

inom huvuduppdraget. Beslut har under året fattats att inte förlänga avvikelseavtalet efter halvårsskiftet, vilket 

innebar en kostnadsminskning motsvarande 0,9 mnkr. Avvikelseavtalet har inneburit att vissa lärare inom 

Rebbelberga och Strövelstorps rektorsområde har haft en större del av sin arbetstid förlagt till arbetsplatsen. 

För detta har ett lönetillägg utgått. Verksamheten fick, precis som övriga verksamheter inom 

huvuduppdraget, även i uppdrag att vara återhållsam med medel. 
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Hela verksamhetsområdet har arbetat med regelbundna uppföljningsmöten och introducerat nya 

prognosmallar för att öka budgetmedvetenheten. Detta har tydligt bidragit till det positiva resultatet och 

rektorsområdena visar i bokslut 2020 ett överskott motsvarande 3,3 mnkr, vilket kan jämföras med -8,8 mnkr 

för år 2019. Överskottet motsvarar en resultatförbättring med 12,1 mnkr eller cirka 2 % av 

budgetomslutningen. Ett aktivt arbete med personalplanering samt arbete för att minska vikariekostnader har 

visat resultat. Kostnaden för inhyrd personal från bemanningsföretag har som exempel minskat med 6 mnkr. 

Den ökade ekonomiska medvetenheten inom rektorsområdena har inte visat sig ha någon negativ påverkan 

på måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Det kan konstateras att måluppfyllelsen snarare blivit bättre år 

2020. 

En statlig ersättning motsvarande 4,4 mnkr för sjuklöner kopplade till Covid-19 har utbetalats. Antalet 

serverade måltider inom både förskola och skola har varit lägre än planerat med minskade kostnader 

motsvarande 1,3 mnkr. Covid-19 har även inneburit att flera planerade möten, konferenser och 

utvecklingsinsatser inte har varit möjliga att genomföra. Detta har bidragit till det positiva resultatet inom 

verksamhetsområdet. 

För 2020 har verksamheten erhållit medel genom den statliga satsningen "likvärdig skola" med en bidragsram 

på 17,3 mnkr. En plan har arbetats fram som bygger på det tidigare konceptet, att stärka upp arbetet kring 

tidig läs-, skriv- och språkutveckling. Utbyggnaden inkluderar mellan- och högstadiet och kommer även att 

kopplas till att stärka elevhälsoarbetet. 

Under höstterminen påbörjade särskolan en anpassning mot en förändrad resursfördelning utifrån volymer 

och behov. Den ekonomiska effekten visar i bokslutet en mer positiv effekt än vad som tidigare 

prognostiserats under året. 

Det positiva resultatet kopplas även till interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamheter. 

Svängningarna mellan åren i volymer är svåra att förutse i samband med budgetprocessen. Inom grundskolan 

har färre elever än väntat valt skolgång utanför kommunen inför höstterminen och fler elever från andra 

kommuner har beretts plats inom gymnasiesärskolan. Kostsamma skolplaceringar i resurs- och specialskolor 

har kunnat undvikas i samband med uppstart av den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen 

höstterminen 2020.  

Gymnasieskola  

Gymnasieskolans avvikelse mot budget landar på totalt -6,9 mnkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader för 

interkommunal ersättning och ekonomiskt bidrag (IKE) för elever i annan gymnasieskola (-9,3 mnkr). Den 

egna gymnasieskolan har under året arbetat med en åtgärdsplan för att hantera delar av underskottet för IKE, 

vilket resulterat i ett överskott på 2,4 mnkr. Det inkluderar även minskade kostnader för måltider 

motsvarande 0,7 mnkr. 

Underskottet på IKE beror främst på ett ökat antal elever som väljer skolor i närliggande kommuner, t.ex. 

Helsingborg. Naturbruksprogrammen och Ridgymnasium är fortsatt populära. För 2020 ökade även 

utbildningskostnaden för elever med behov av anpassad undervisning. Dessa elever går i dagsläget gymnasiala 

utbildningsinriktningar som Ängelholms kommun saknar. Verksamhetschefen för gymnasiet har under året 

haft i uppdrag att utreda möjligheten att tillgodose dessa behov inom ramen för den egna 

gymnasieverksamheten. Detta har lett fram till den tydliga målsättningen att utökade utbildningsmöjligheter 

redan hösten 2021 ska erbjudas elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF), genom så kallat 
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Förstärkt program. Detta innebär att elever genom flera olika individuella anpassningar läser mot nationellt 

program. Eleven ges alltså därigenom möjligheten att läsa sin utbildning på hemmaplan och slipper dessutom 

långa resor utanför kommunen. 

Barn- och elevhälsa 

Barn- och elevhälsan redovisar för år 2020 ett överskott på 2,2 mnkr. Överskottet beror vakanta tjänster och 

speglar svårigheterna att rekrytera medarbetare inom området. Under 2020 har det varit en stor utmaning att 

rekrytera medarbete men i slutet av året tillsattes en kuratorstjänst och en logopedtjänst, vilket innebär en 

stärkt bemanning inför kommande år. 

Individ- och familj  

För individ- och familj uppgår underskottet till -18,2 mnkr. Budgetavvikelsen avseende placeringar uppgick år 

2019 till -10 mnkr. Strategin under året har varit att minimera externa placeringar och satsa på lösningar i egen 

regi. För att lyckas har det i första skedet krävts utökning av kompetens inom ramen för de öppna insatserna 

för att minimera kostnaderna för extern vård. Verksamheten har arbetat utifrån inriktningen att det endast är 

skyddsärenden som kan bli föremål för externa insatser. Trots att flertalet insatser har övergått till att ske i 

närmiljö kan det konstateras ett budgetunderskott för externa placeringar motsvarande -4,0 mnkr. Under år 

2020 har den totala insatsvolymen ökat och vissa ärenden har inte kunnat verkställas i närmiljö på grund av 

sin komplexitet.  

Sammantaget visar verksamheten för ensamkommande barn en budgetavvikelse på -14,2 mnkr. Löpande 

under året har det krävts anpassning till rådande ersättningsnivåer från Migrationsverket. Verksamheten har 

under året anpassats till en basnivå med 9,46 tjänster. Stängda gränser och rådande pandemi har dock 

påverkat verksamheten i stor omfattning. Verksamheten hade planerat och organiserat utifrån tidigare 

aviseringar från Migrationsverket och detta har påverkat resultatet negativt med 2,0 mnkr. Därtill finns ett 

stort intäktsbortfall avseende ensamkommande barn som blivit svenska medborgare samt ungdomar med 

avvisningsbeslut som ej kunnat verkställas och som fortfarande är i behov av insatser. Ensamkommande barn 

som har blivit svenska medborgare med fortsatt insatsbehov har påverkat resultatet negativt med 7,0 mnkr.   

Ersättningar för flertalet LVU-placeringar har prövats i Kammarrätten där kommunen i december månad inte 

fått prövningstillstånd och påverkar resultatet negativt med 3,0 mnkr. Ärendena har i början på 2021 

överklagats till Högsta domstolen men bedömningen är att prövningstillstånd ej kommer ges. Det finns 

omställningskostnader i form av personal- och lokalkostnader under året som påverkar resultatet negativt 

med 2,3 mnkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten för Familje- och utbildningsnämnden uppgår till 20,3 mnkr. Av detta belopp avsåg 6,0 

mnkr upprustning av nya Villanskolan. Då färdigställandet av Villanskolan framförallt kommer att ske under 

år 2021 kommer inventarierna införskaffas då istället.  

I investeringsbudgeten i övrigt finns investeringsprojekt för upprustning/inventarieanskaffning till 

förskolor/skolor, inköp av datorer inom ramen för ”en dator per elev” samt olika digitaliseringsprojekt som 

sträcker sig över hela nämndens ansvarsområde. Utfallet för de samlade investeringsprojekten uppgår till 13,0 

mnkr. Vissa av it/digitaliseringsprojekten har inte hunnit verkställas fullt ut utan detta kommer istället ske 

under 2021. 
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Familje- och utbildningsnämnd   

mnkr 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 290,2 266,0 

Verksamhetens kostnader -1 368,4 -1 395,4 

Verksamhetens nettokostnader -1 078,2     -1 129,4     

Budgetavvikelse -10,8 1,6 

Nettoinvesteringar 14,3 13,0 

Antal årsarbetare  1 334     1 279 

Framtid 
Inom grundskolan fortsätter arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer och likvärdiga verksamheter. En 

del i detta är fokus på språk-, läs- och skrivutveckling samt utveckling av elevernas kunskaper och förmågor 

gällande matematik. Samverkan mellan skola och arbetsliv intensifieras ytterligare med ett särskilt fokus på 

prao samt studie- och yrkesvägledning. 

För att möta det ökade antalet elever i kommunen planeras för tre nya grundskolor i Munka Ljungby, 

Adolfsfält och Fridhem. Inom de närmaste åren kommer även nya förskolor att byggas, både inom 

centralorten och i våra tätorter, där Strövelstorp står först på tur. 

En fördjupad utredning om framtidens former för gymnasieutbildningar och dess form kommer tillsammans 

med övriga kommuner i Familjen Helsingborg att genomföras. Med de positiva effekterna av årets 

fjärrundervisning i åtanke ställer vi oss frågan kring hur vi på bästa vis utvecklar framtidens 

gymnasieutbildning för morgondagens ungdomar och samhällsmedborgare. 

Kunskapsstaden och Akademi Ängelholm, ett samarbete mellan kommunen och näringslivet, verkar även för 

att framöver kunna erbjuda medborgarna högre utbildningar på ett Campus i hemkommunen. 

Gymnasieskolan i Ängelholm håller på att ta fram ett utbildningsförslag för elever med neuropsykiatrisk 

funktionsvariation. Detta görs för att Ängelholms kommun ser vikten av att erbjuda dessa elever en 

utbildning på hemmaplan så att de inte skall behöva gå på specialskolor långt utanför kommunen. Förslaget 

ska redovisas under året och ska kunna vara aktivt höstterminen 2021.  



 

89 

7.4 Nämnden för omsorg och stöd 

Målredovisning 

 Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster. 

Läkemedelsroboten har varit föremål för pilotprojekt inom huvuduppdrag Hälsa, ett projekt som fallit väl ut. 

I syfte att förebygga ensamhet framarbetades lösningar för digitala mötesplatser för personer på särskilt 

boende och i bostad med särskild service och deras närstående. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Samverkan mellan kommun och primärvård är en förutsättning för god och nära vård. Numera erbjuder fyra 

av fem vårdcentraler i Ängelholm tider för akuta hembesök, varje vecka, till de patienter som har 

hemsjukvård eller vistas på särskilt boende.  

 Verksamheten ger målgruppen möjlighet att välja i vardagen 

Genomförandeplanen har till syfte att skapa delaktighet för brukaren. Genom dialog kring insatsernas 

utförande, skapas tydlighet samtidigt som brukaren ges utrymme att framföra såväl önskemål som 

synpunkter. Inom gruppbostäder har husmöten införts för att kunna lyssna in brukarnas önskemål och 

synpunkter. Forumet bidrar även i arbetet med en större tillgänglighet och utbud av kultur och 

fritidsaktiviteter. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati. 

I arbetet för att minska administrationen har ett pilotprojekt med digitala signeringslistor inom kommunala 

hälso- och sjukvården genomförts. En förenkling och effektivisering gällande rapportering av 

assistansredovisning till Försäkringskassan har inarbetats med stöd av ett digitalt system som implementerats 

under året. Hälsa har under året även infört Adato, en modul som underlättar och kvalitetssäkrar 

rehabprocesser. 

 Verksamheten ska verka för en meningsfull fritid, känsla av sammanhang och ökat 

välbefinnande för målgruppen. 

Inom hemtjänsten påbörjades arbetet med att erbjuda social samvaro i grupp för de som önskade. Tidigt 

konstaterades att arbetssättet bidrog till ett ökat socialt sammanhang men till följd av pandemin fick arbetet 

avbrytas. Likaså fick arbetet med volontärer inom Hälsas verksamheter vila. Som en följd av pandemin har 

även arbetet med att hitta arbete på den reguljära arbetsmarknaden för brukare inom daglig verksamhet 

avstannat då många företag har haft dålig lönsamhet. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

Bemanningsenheten har under året haft ett utökat uppdrag att genomföra central rekrytering av 

semestervikarier vilket skapat en god enhetlig bild av Hälsa som arbetsgivare, högre kvalitet för vikarierna och 

kvalitetssäkring av vikariernas kompetens. Utifrån de särskilda omständigheter som rått med anledning av 

pandemin har Hälsa skapat förutsättningar för och erbjudit personer som drabbats av permittering i andra 

samhällssektorer, arbete inom vård och omsorg. Kompetensinventering i verksamheten pågår och inom 

verksamhetsområde funktionsstöd påtalas behovet av stödpedagoger. Förutom digital utbildning i 
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välfärdsteknik har det statliga stimulansstödet i form av Äldreomsorgslyftet bidragit till att medarbetare inom 

Hälsa kunnat påbörja studier till undersköterska. 

 Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering 

Hälsa arbetar aktivt med införandet av Heltid som norm. Samtliga medarbetare inom kommunals 

avtalsområde har erbjudits heltidsanställning. De som inte har önskat heltidsanställning har utifrån 

individuella önskemål kunnat utöka sin tjänstgöringsgrad. Vid rekrytering till enheten för sjuksköterskor och 

rehabenheten görs bedömning om det är möjligt att erbjuda heltidsanställning. 

Heltid som norm är en stående punkt på alla planerade möte med fackliga organisationer och medarbetare. 

Hälsa har också en arbetsgrupp med representanter från alla verksamheter som träffas regelbundet i syfte att 

öka andelen medarbetare med heltidsanställning. Gruppen har även tagit fram en handbok som är ett levande 

dokument och stöd för verksamheten i arbetet. 

Årets verksamhet  
2020 har varit ett utmanande år där pandemin har prövat, inte bara enskilda individer, utan också 

organisationer och hela samhällen. Pandemin har ställt stora krav på omställning och verksamheten har visat 

prov på hög förmåga att löpande anpassa arbetssätt utifrån rådande omständigheter. Att medarbetarna är den 

viktigaste resursen inom huvuduppdrag Hälsa har pandemin ytterligare bekräftat. 

Möten och mening 

Den tidigare synliga platsbristen inom dagverksamhet har åtgärdats och nu pågår ytterligare utökning av 

antalet platser. För att möta sociala behov, och därigenom bryta ofrivillig ensamhet och motverka oro, 

startades under hösten telefonlinjen ”Samtals-vän”. Hit kan personer vända sig för att prata en stund och 

skingra tankarna. Insatsen är uppskattad och har fått stor genomslagskraft. 

Digitala lösningar i form av välfärdsteknik, kan frigöra tid för mänsklig kontakt, kvalitetssäkra och minska 

onödig administration. Därför pågår införandet av föregående års pilotprojekt med digital signering och 

läkemedelsrobot på bred front inom verksamheten. 

”JagKan” har varit ett treårigt ESF-finansierat projekt där Ängelholms kommun tillsammans med flera andra 

Skånska kommuner deltagit och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne har varit 

samverkansparter. Under tre år har projektet stöttat individer med psykisk ohälsa i både studier och arbete. 

Projektet avslutades i augusti 2020 och ska nu ingå i ordinarie verksamhet. 

Rustar för framtiden 

De flesta av kommunens särskilda boenden är byggda under 1960- och 1990-talet, en del av dem är 

omoderna och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och säkerhet. Under 2020 inleddes arbetet med en 

inventering av de tre första boendena i kommunens renoveringsplan. I december gick så flytten av boende 

och personal från Åsbytorp till Attendos boende på Errarps ängar. Parallellt med flytten från Åsbytorp 

planerades flytten från de nästa två boendena, Karlsgården som flyttar till Errarps ängar, och Kungshaga, som 

flyttar till Humanas nya boende på Sommarsol i Vejbystrand. 
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Ett lyft för äldreomsorgen 

Ängelholms kommun tar del av statsbidraget Äldreomsorgslyftet, vilket finansierar kostnaderna för 

medarbetares utbildning till undersköterska under 2020 till 2023. Syftet är att genom stärkt kompetens öka 

kvalitén inom äldreomsorgen. Inledningsvis kommer utbildningssatsningen att riktas till enheter med lägst 

andel utbildade undersköterskor. 

Social dokumentation och genomförandeplaner är avgörande för att säkerställa kvalitén. Inom Hälsa har 

därför dokumentationsstödjare och enhetschefer utbildats i ett arbetssätt för social dokumentation för att 

underlätta kommunikation och samverkan.  

Delaktiga i omsorgen 

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukar- och enhetsundersökningar är ett bra kvitto på kvalitetsarbetet. I 

Ängelholm svarar 91 procent att de är nöjda med sitt äldreboende och sin hemtjänst i stort. Många svarar 

även att de får ett bra bemötande från personalen, hela 97 procent inom hemtjänsten och 96 procent på 

äldreboendena är nöjda med detta. 

För första gången deltog Ängelholms kommun i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella 

brukarundersökning inom samtliga tre områden; grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och personlig 

assistans. Det sammantagna resultatet av brukarundersökningen var positivt då brukarna upplever att 

kommunikationen med personalen fungerar bra, att de får den hjälp de behöver. Deltagare inom daglig 

verksamhet upplever sina uppgifter som meningsfulla och brukarna med personlig assistans känner sig trygga 

och trivs med sina assistenter. 

Enkäten genomfördes i år bredare i ett led att fortsätta utveckla delaktigheten hos alla kommunens brukare. 

Bland annat visar resultatet att 94 % av brukarna boende i en LSS-gruppbostad anser att de delvis eller alltid 

får bestämma om saker som är viktiga hemma. Att fortsätta utveckla delaktigheten hos målgruppen är viktig 

då självbestämmande är en betydelsefull del i att brukarna ska kunna leva sina liv precis som alla andra. 

Tänk om – tänk nytt 

Verksamhetens vardag har präglats av utmaningar, nya arbetssätt, behov av att inhämta information och 

förmåga till följsamhet i verksamhetens alla delar. För att möta behov hos personer med Covid-19, och för att 

minska risken för smittspridning, startade hemtjänsten upp ett särskilt team där insatserna riktats enbart mot 

dessa personer. När det under våren infördes nationellt besöksförbud på landets särskilda boenden behövdes 

nya lösningar för att möjliggöra besök. Detta löstes genom så kallade besöksplatser, en byggkonstruktion där 

man möts på vars en sida utan att utsätta varandra för smittrisk. 

Höra hemma 

I januari invigdes kommunens nya korttidsenhet Lindhaga parkhus. Enheten är belägen i Lindhagaparken och 

inrymmer 18 platser. Lokalerna är utformade på ett ändamålsenligt sätt för att möjliggöra rehabilitering och 

återgång till ordinarie hemmiljö. Under våren konverterades de första korttidsplatserna till förmån för 

särskilda boendeplatser. Det har inneburit att väntetiden till en plats på äldreboende har minskat markant i 

Ängelholms kommun. 

Inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har man arbetat med att möjliggöra för 

personer som bor på gruppbostad att flytta ut till eget ordinärt boende. Arbetet med rätt boende i rätt tid i 
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kombination med utökningen av gruppbostadsplatser på Sommarsol i Vejbystrand har möjliggjort att 

personer som tidigare inte kunnat erbjudas plats i Ängelholms kommun har flyttat tillbaka. 

Ekonomisk analys 
Nämnden för omsorg och stöds nettokostnad för 2020 uppgår till 827,8 mnkr, vilket innebär ett underskott 

om -6,3 mnkr mot tilldelad budgetram. 

Underskottet kan härledas till särskilt boende, -5,9 mnkr, till verksamhetsområdet för personer med 

funktionsnedsättning, -7,5 mnkr men också till bo bra hemma, -0,4 mnkr. Underskotten vägs delvis upp av 

överskott för centralt Hälsa, 4,8 mnkr och uppdrag och stöd, 2,7 mnkr. 

Strävan mot en budget i balans har genomsyrat årets arbete. Den största utmaningen har varit att genomföra 

beslutade åtgärder inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning, vilket gjorts med goda 

resultat. En framgångsfaktor har varit det nära samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena och 

därigenom har det skapats förutsättningar för god, säker och mer resurseffektiv vård och omsorg. 

Utöver de ekonomiska aspekterna har 2020 präglats av Covid-19. Den stora risken för smittspridning har 

krävt försiktighetsåtgärder, såväl proaktiva som reaktiva. Det har handlat om att kvalitetssäkra verksamheten 

utifrån nya förutsättningar, att utbilda och informera, säkra bemanning och att trygga medarbetare.  Det som 

tidigare har varit självklarheter har i och med pandemin fått omprövas, tidigare har det exempelvis varit en 

självklarhet att nyttja personalresurser flexibelt över verksamheten, pandemin har omöjliggjort detta.  

Huvuduppdrag Hälsa har haft kostnader på 63,8 mnkr som direkt kan kopplas till Covid-19. Kostnaderna 

avser exempelvis ökad bemanning, övertid och inköp av skyddsutrustning. Dessa kostnader har fullt ut 

kompenserats och påverkar därför inte resultatet. 

I förra årets bokslut redovisade verksamheten för personer med funktionsnedsättning ett underskott om -19,9 

mnkr. Verksamhetsområdet har under flera års tid haft en negativ ekonomisk utveckling med stora 

underskott som följd. 2020 redovisar verksamheten, trots stora volymökningar av antalet ärenden, ett resultat 

om -7,5 mnkr, en förbättring på 12,4 mnkr. Året har präglats av ett omställningsarbete för att skapa en så 

resurseffektiv verksamhet som möjligt. En rad åtgärder är vidtagna, av vilka den största resultatpåverkande 

posten är minskningen av antalet placeringar utanför kommunen. 

Särskilt boende redovisar för 2020 ett underskott om -5,9 mnkr. Underskottet kan i sin helhet förklaras av 

höga kostnader för köp av ytterligare externa platser. Allt fler äldre har de senaste åren lett till att efterfrågan 

på, och därmed väntetiden till, särskilt boende har ökat. För att förkorta väntetiden samt för att kapa de 

ökade kostnaderna inleddes i början av 2020 ett arbete med att göra om korttidsplatser till platser på särskilt 

boende. Detta har inneburit att kostnaderna för externa placeringar har minskat drastiskt under andra halvan 

av 2020.  

Bo bra hemma redovisar för 2020 en total avvikelse mot budget om -0,4 mnkr. Verksamhetsområdet har 

under året arbetat med att förbättra planeringen och därmed få ett så högt resursutnyttjande som möjligt, men 

också att minska antalet övertidstimmar. Ett annat fokusområde har varit att öka den direkta brukartiden, och 

därigenom minska kringtiden.  
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Centralt Hälsa och uppdrag och stöd redovisar sammantaget ett positivt resultat om 7,5 mnkr. 

Verksamhetsområdena har vidtagit ett flertal försiktighetsåtgärder för att bland annat ta höjd för osäkerheten 

gällande externa boendeplatser och korttidsplatser. 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna för år 2020 uppgår till 3,5 mnkr, vilket är 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen kan 

delvis kopplas till olika IT-projekt där kostnaderna är att betrakta som driftkostnader i form av årliga 

licenskostnader, snarare än investeringskostnader. 

Nämnden för omsorg och stöd   

mnkr 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 258,6 333,8 

Verksamhetens kostnader -1 046,4 -1 161,6 

Verksamhetens nettokostnader -787,8     -827,8     

Budgetavvikelse 0,3 -6,3 

Nettoinvesteringar 2,3 3,5 

Antal årsarbetare  1 024     1 066 

Framtid 
Arbetet med renoveringsplanen av kommunens särskilda boenden ger mycket goda förutsättningar för att i 

framtiden kunna erbjuda moderna, väl anpassade boende- och arbetsmiljöer. De närmaste åren är siktet 

inställt på ett nytt särskilt boende på Fridhemsområdet, men också flera stora renoveringar av befintliga 

särskilda boenden. Närmast på tur står Kungshaga som påbörjar en genomgripande renovering och Åsbytorp 

som ska byggas upp på nytt. 

Vid Stationsområdet i centrala Ängelholm öppnar två nya gruppbostäder under 2021 och 2022. 

Gruppbostäderna innehåller sex lägenheter vardera och kommer ha en inriktning mot LSS. Projektering av 

nya gruppbostäder i Hjärnarp är påbörjad, driftstart planeras till första kvartalet 2023.  

Flera nya lagar på väg 

LSS-utredningen föreslår en ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsvariationer. Lagen 

föreslås innehålla tre nya insatser, personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn och 

förebyggande pedagogiskt stöd. Det föreslås även att staten tar över hela ansvaret för insatsen personlig 

assistans.  

Regeringen har uppdragit åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Målet är att få till stånd långsiktiga 

förutsättningar, tydliggöra uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och 

medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas i juni 2022. 

En statlig utredning föreslår att äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Förslaget innebär 

att omsorgskontakten ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. 

Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022.  
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7.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Målredovisning 

 Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster. 

Det nationella tillgänglighetsdirektivet skyndade på processen och samtliga blanketter har bytts ut till e-

tjänster. Under årets sista fem månader har 74 % av ansökningarna inkommit via e-tjänstportalen. Utöver e-

tjänster arbetar verksamheten med andra digitala tjänster, såsom matsedlar för skolan och äldreomsorgen 

samt digitala utskick via Kivra. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Som första kommun i Skåne, och 15:e kommun i Sverige, har Ängelholms kommun blivit godkänd för 

blåljuskollen, en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner. Syftet med 

checklistan är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de 

data som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.  

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

Genom ett nytt och enkelt sätt att felanmäla på webben kan invånare snabbt kontakta kommunen och förslag 

från medborgare kan förverkligas. Nya samrådsformer har utvecklats i bland annat arbetet med detaljplanen 

för Klippanvägens förlängning erbjuds till exempel en utomhusutställning, utställning i skyltfönster och 

inspelade filmer. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati. 

Arbete pågår med att utveckla en handläggningsrobot med automatiska svar som kommer avlasta 

handläggarna i olika ärenden. Verksamheterna har kommit en lång väg när det gäller att digitalisera arbetet 

vilket syns i utvärderingen E-Blomlådan som är ett verktyg för utvärdering av digital service. För området 

”Boende och trafikanter” är 8 av 9 områden helt uppfyllda. 

 Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt lokaler i rätt tid. 

Tjänstepersoner från olika delar av huvuduppdrag samhälle ingår i kommunens lokalförsörjningsgrupp vilket 

har skapat goda möjligheter för utbyte av information och gett förutsättningar för huvuduppdraget att 

medverka från start i olika projekt. 

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan 

På uppdrag av kommunstyrelsen har vi utrett möjligheten att anlägga blomsterängar i syfte att främja den 

biologiska mångfalden och samtidigt kostnadseffektivisera driften av gräsytor. Nya gångstråk har öppnats upp 

med grusstigar och bänkar med direkt närhet till Rönneå i centrala Ängelholm. Dels från Ängavångsbron till 

Kristian IIs väg, dels vid Växthustomten, där det även finns en ny grillplats. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

Verksamheterna erbjuder praktik i samband med olika utbildningar för att skapa ett intresse av att arbeta 

inom kommunen. Vi har under året erbjudit sommarjobb för ungdomar i skolåldern och så kallade 

"höstjobb" vilket var en riktad satsning under tre månader för arbetslösa ungdomar som avslutat gymnasiet. 
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För att erbjuda utvecklingsmöjligheter inom organisationen har flera medarbetare under året haft möjlighet 

att ta steg vidare till olika chefstjänster samt att verksamheten aktivt arbetar med kartläggning för arbete i nya 

roller. 

 Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har erbjudit heltid vid samtliga nyanställningar år 2020. Andelen 

heltidsanställda har under året ökat till 82 % inom Lokalvårdsservice och 58 % inom Måltidsservice. 

Utmaningen i heltid som norm är främst vid rekrytering till tjänster i exempelvis förskola med 

mottagningskök där behovet inte är heltid men möjlighet till kombination med annat kök inte alltid finns. 

Årets verksamhet 
Coronapandemin har påverkat alla verksamheter inom huvuduppdrag samhälle. Dels vad gäller planering och 

beredskap för att säkra verksamheterna inför eventuella perioder med hög sjukfrånvaro och distansarbete, 

dels för att det under vissa perioder varit brist på förbrukningsmateriel för några av verksamheterna. 

Coronapandemin har även inneburit ett högre tryck än vanligt avseende renhållningen på stranden och på 

offentliga mötesplatser under vår och sommar. En annan effekt var att antalet inkomna bygglovsärenden 

ökade till totalt 856 vilket är 83 fler än 2019. Därför är det extra glädjande att verksamheten kan erbjuda en 

digital process för bygglovsansökningar. 

För att stimulera handeln i centrum har nämnden erbjudit gratis parkering under perioden maj till augusti. 

Torghandeln på Stortorget har varit kostnadsfri under april till augusti och därefter har avgifterna varit 

reducerade. Beslut har tagits om reducerad avgift fram till och med juni 2021. Under julhandeln gavs 

möjlighet för verksamheter längs Storgatan att flytta ut utomhus. Ängelholms kommun har även införskaffat 

juldekorationer tillsammans med Ängelholms Näringsliv för att skapa mer julkänsla under pandemin. Dessa 

återanvänds även under kommande års julbelysning i staden. 

Många projekt i stadsmiljön 

Under året har det genomförts flera projekt i stadsmiljön som har synts tydligt för Ängelholmarna. Å-kanten 

längs med Östergatan har förstärkts, Klippanvägen har byggts om och den tidigare trafikljusreglerade 

korsningen vid Kristian II:s väg är nu ersatt med en rondell. Denna är smyckad med träd i formation av en 

cirkel som bildar en naturlig krona med variation under året med en vacker vårblomning och höstfärger. För 

den mest västliga rondellen erbjöd Backahill sig att finansiera en konstnärlig gestaltning av Jonas Högström 

som föreställer några hönor som balanserar på räls. 

Utveckling av tätorter och landsbygd 

I Munka Ljungby har Ängelholms kommun arbetat vidare med exploateringsprojektet Jordgubbsfältet strax 

öster om centrum. Under året har grönstruktur, belysning, gata samt gång- och cykelbanor färdigställts. I 

området finns olika typer av bebyggelse såsom radhus och fribyggartomter. 

Utbyte av ljuskällor i gatubelysningen till LED har kontinuerligt pågått sedan 2010. Av totalt 11 569 kända 

ljuspunkter är i dagsläget 77 % LED. Satsningen är riktad mot tätorterna utanför staden och andelen LED-

lampor varierar mellan 71 % i Ängelholm och 93 % i Hjärnarp. För att skapa en säkrare trafikmiljö för 

cyklister och fotgängare på Margretorpsvägen byttes även belysningen ut. 
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Under året har samhällsbyggnadsnämnden arbetat med ett flertal större detaljplaner. Till exempel en plan för 

nytt stadshus vid stationsområdet, Hälsohotellet, e-handelsetablering vid Varalöv samt en ny skola vid 

Fridhem. Arbete med detaljplanen för Klippanvägens förlängning pågår. Coronapandemin har utmanat 

traditionella samrådsformer som inte varit möjliga med de restriktioner som funnits i samhället. För samråd 

kring Klippanvägens förlängning har därför flera nya metoder, såsom livechatt med politiker och 

tjänstepersoner och utomhusutställning testats. 

Ängelholm växer och för att möta det har avloppsreningsverket byggts om för en ökad kapacitet. Projektet 

har färdigställts och slutbesiktigats under året. I samband med att nya ledningar för vatten och el har grävts 

ner så har Klippanvägen byggts om med nya cirkulationsplatser och förbättringsarbeten. Klippanvägen kunde 

öppnas igen för trafik i november 2020, ett drygt halvår innan planerat slutdatum. 

Platser för lek och möten 

Under året har lekplatserna vid Kopparbergsgatan, Stigmansgatan, Bellisgatan och Åkerövägen renoverats där 

uttjänta lek- och gungställningar grävts upp och bytts ut. Vid behov har även sargbrädor byts ut mot 

miljövänligt lärkträ. I samband med att nyrenoverade lekplatser öppnar brukar det anordnas någon aktivitet 

för boende, förskola eller skola kring berörd lekplats. 

Lokala naturvårdssatsningar 

På uppdrag av kommunstyrelsen har samhällsbyggnadsnämnden utrett möjligheten att anlägga blomsterängar 

i syfte att främja den biologiska mångfalden och effektivisera driften av gräsytor. Två nya blomsterängar, vid 

skateparken och på Södra Utmarken, har anlagts för att se hur bra de olika växtblandningarna klarar sig, hur 

det tas emot av allmänheten och för att se hur mycket det kostar att sköta ytorna. Projektet har delfinansierats 

med medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). 

Under sommaren genomfördes artinventeringar av växter, insekter och fåglar i naturreservatet Magnarps 

strandmarker. Inventeringen syftar till att få ett bättre underlag inför planläggning av drift och bevarande av 

naturreservatet med särskild hänsyn till hotade arter. 

Strand och hav 

Under hösten har kommunen genomfört en förstärkning och höjning av vågbrytaren i Vejby hamn. Vid 

renoveringen passade man på att förbättra konstruktionen för att säkra hamnen mot stormar. Tillsammans 

med föreningar har kommunen genomfört sju organiserade strandstädningar, från Vejbystrand i norr till 

Sibirien i söder. I Havsbaden har ett 300 meter långt sandstaket anlagts för att binda sanden och 

återuppbygga dynorna. En konstutställning om klimatanpassning anordnades utmed staketen på stranden från 

juli till oktober. 

Ekonomisk analys 

Skattefinansierad verksamhet 

De totala nettokostnaderna 2020 i driftredovisningen för den skattefinansierade delen av 

Samhällsbyggnadsnämnden var 97,0 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 3,8 mnkr. 

Kapitalkostnadsavvikelsen är +1,5 mnkr till följd av senarelagda investeringar. 
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Eftersom flera av ansvarsområdena visade större överskott togs beslut under senare delen av året om en del 

engångskostnader på huvuduppdragschefens ansvar, delvis relaterat till säkerhet och arbetsmiljö, vilket 

medförde underskott här. Beslut togs också om utdelning av extra bidrag till enskilda vägar (Stadsmiljö).  

Nämndens största verksamhetsområde, Stadsmiljö, har för 2020 nettokostnader på 85,2 mnkr, vilket är 1,0 

mnkr lägre än budget. Kapitalkostnadsavvikelsen var +1,4 mnkr. Bland verksamheter med större positiva 

budgetavvikelser finns kollektivtrafik, färdtjänst (minskat resande på grund av pandemin) och 

vinterväghållning. Negativa avvikelser noterades för bland annat enskilda vägar och parkering. Den senare 

avvikelsen är en följd av ett beslut om reducering av parkeringsavgifter främst under våren och sommaren i 

syfte att motverka pandemins effekter.  

Verksamhetsområdet Arkitektur & teknik redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Överskottet stod 

planenheten för, där aktiviteten under året var intensiv och genererade planavgifter klart över budget. 

Projektenheten visade minus på grund av vakanser som medförde intäktsbortfall. Verksamheterna 

finansierades till stor del genom intäkter (28,9 mnkr) i form av till exempel planavgifter och ersättningar för 

mätningsarbete och projektledare. Kostnadssidan uppgick till 35,3 mnkr, varav personal var den största på 

14,9 mnkr. 

Måltidsservice är i huvudsak internt finansierad genom försäljning av måltider till Nämnden för omsorg och 

stöd och Familje- och utbildningsnämnden. Verksamheten noterade ett resultat för 2020 på +1,3 mnkr. 

Överskottet var hänförligt till skol- och förskoleköken (+1,1 mnkr vardera), medan vårdboendeköken gick 

med underskott (-0,9 mnkr). Livsmedelskostnaderna är lägre än budgeterat på framför allt Rönneskolan, 

Kungsgårdsskolan och Villanskolan men överskott noterades i stort sett för alla skolor och förskolor. 

Rönneskolan och Valhall college visade dessutom stora överskott på personalkostnader, som en följd av 

nedstängningen under våren (pandemin). På vårdboendena berodde underskottet på bortfall i försäljningen 

till allmänheten. Transportkostnaderna föll ut 0,5 mnkr högre än budgeterat till följd av främst renovering på 

Möllebackens serviceboende och pandemiåtgärder på Toftaskolan.  

Lokalvårdsservice redovisar vid året slut ett resultat på +0,8 mnkr. Pandemin påverkade ekonomin på flera 

sätt. Dels uppkom merkostnader för extrastädning, som till stor del täcktes av statliga bidrag. Dels kunde 

personalkostnaderna för den ordinarie städningen begränsas som en följd av att flera lokaler, till exempel 

gymnasieskolorna, hölls stängda under delar av året. Den senare effekten förklarar överskottet i 

verksamheten.  

Intraprenad är nämndens utförarenhet åt i huvudsak Stadsmiljö och VA-verksamheten, både vad gäller drift 

och investeringar. Resultatet för 2020 blev -0,3 mnkr. Underskott i bilpoolen samt kostnader för olika lager 

förklarar det negativa utfallet. Särskilt omfattande insatser under året var VA-omläggningar på 

Ahlefeldtsgatan, Gamla vägen och Bärnstensvägen, och anläggandet av gång- och cykelväg längs 

Margretetorpsvägen. Skötsel av idrottsplatser, parkeringstillsyn, sopning, renhållning, nya VA-serviser och 

skötsel av planteringsytor utgjorde en stor del av den löpande driften. 

Bygglovsenheten redovisar nettokostnader på 6,2 mnkr, vilket gav en samlad budgetavvikelse på +0,5 mnkr. 

Bostadsanpassning noterade kostnader på 4,6 mnkr, vilket är 0,2 mnkr högre än budget och en ökning med 

0,3 mnkr jämfört med 2019. Bygglovsverksamhetens intäkter på 10,1 mnkr är 1,4 mnkr högre än 2019 och 

förklarar överskottet på 0,7 mnkr netto. Intäktsökningen speglar en uppgång i antalet bygglovsärenden samt 

en rad större ärenden som till exempel skolor, sjukhus och flerbostadshus. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet 

Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp (VA), visar för året ett negativt resultat på -4,4 mnkr, 

vilket är 3,0 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budgeterat men även på 

vissa personalvakanser. Årets avskrivningar uppgår till 22,8 mnkr, vilket är 4,0 mnkr mer än 2019. Detta är en 

följd av den höga investeringstakten som VA-verksamheten hållit under senare år. Eftersom 

investeringsnivån ligger klart över vad verksamheten själv klarar av att finansiera ökar även den externa 

upplåningen, som vid årets slut uppgick till 590 mnkr.  

Kostnaderna till Sydvatten för inköpt vatten var 2020 13,2 mnkr. Samtidigt fick kommunen, enligt avtal med 

Sydvatten, 4,4 mnkr i ersättning för driftkostnader i vattenproduktionen. Brukarnas avgifter steg med 1,8 

mnkr till 70,7 mnkr, vilket orsakades av högre förbrukning och en viss ökning i antalet abonnenter. Under 

året togs också stora underhållskostnader, främst på vattenverk och reningsverk.  

Det negativa resultatet för VA-verksamheten innebär att skulden till abonnenterna minskar från 7,3 mnkr vid 

årets början till 2,9 mnkr. 

Investeringsredovisning 

De samlade skattefinansierade investeringarna slutade på 94,8 mnkr, vilket var 39,2 mnkr lägre än budgeterat, 

men nästan dubbelt så mycket som för 2019. Det största projektet är Klippanvägens ombyggnad med 

sammanlagda utgifter om 32,2 mnkr.  

Den största avvikelsen mot budget finns i projektet för Ombyggnad runt Villanskolan där det återstår 

6,4 mnkr på grund av en olöst tvist och försenad entreprenad för själva skolan. För Gatubelysning blev 

avvikelsen +5,3 mnkr på grund av resursbrist hos upphandlade entreprenörer. Tidsförskjutningar uppkom i 

projekt för gång- och cykelvägar, busshållplatser, Stortorget och hamnar. Investeringsmedlen har under året 

också används till bland annat laddstolpar, rotorklippare och två lastbilar. 

Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) omfattade 117,1 mnkr och utfallet blev 

97,8 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på +19,3 mnkr. Utfallet var 28,5 mnkr högre än 2019. Projektet 

Avloppsreningsverket är nu till största delen genomfört och utgifterna noterades för 17,9 mnkr, vilket var 

markant lägre än 2019. Trots detta steg alltså de totala utgifterna. De större projekten för övrigt var 

Klippanvägens ombyggnad med 24,5 mnkr, Kronotorpsområdet 13,3 mnkr, Stora VA S4 Strövelstorp-

Ängelholm 13,1 mnkr och Ahlefeltsgatan med 8,5 mnkr. Den största avvikelsen stod S4-projektet för på 

+10,2 mnkr. Projektet kommer att fortsätta 2021 men de totala utgifterna väntas bli klart under budget som 

en följd av en bra upphandling och färre tilläggsarbeten än väntat.  

En budget är beslutad för kommande treårsperiod där investeringsnivån ligger på 70 mnkr år 2021, och 39 

respektive 59 mnkr de följande åren. Inför år 2021 sker även en höjning av brukningsavgiften i va-taxan. Den 

behövs för att finansiera de kostnader och avskrivningar som den stora va-utbyggnaden medfört. 
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Samhällsbyggnadsnämnden   

mnkr 2019 2020 

Skattefinansierad verksamhet   

Verksamhetens intäkter 285,7 298,9 

Verksamhetens kostnader -380,2 -395,9 

Verksamhetens nettokostnader -94,5 -97,0 

Budgetavvikelse 1,6 3,8 

Nettoinvesteringar 48,6 94,8 

   

Avgiftsfinansierad verksamhet   

Verksamhetens intäkter 90,4 93,4 

Verksamhetens kostnader -91,1 -97,8 

Verksamhetens nettokostnader -0,7 -4,4 

Budgetavvikelse 2,3 3,0 

Nettoinvesteringar 69,3 97,8 

   

Antal årsarbetare 272 278 

Framtid 
Flera stora projekt är inplanerade. Asfaltering, lekplatsrenoveringar, upprustning av gatubelysning, utveckling 

samt renovering av småbåtshamnar är några exempel på stora poster i investeringsbudgeten kommande år. 

Inom Ängelholmspaketet planeras en ny gång- och cykelbro över Rönne å vid Hembygdsparken, flera 

satsningar på cykelpassager, nya gång- och cykelvägar. Tillsammans med fortsatt arbete med Klippanvägens 

förlängning är detta en sammanfattning av de största investeringsprojekten kommande år. 

Ett nytt stationsområde växer fram i etapper i Ängelholm. Närmast väntar planering av ett nytt stadshus och 

färdigställande av de nya gatorna Charkuteri- och Dobbelegatan. Dubbelspårsutbyggnad mellan Maria station 

och Ängelholm kommer innebära en anpassning av tunneln från centrum till järnvägens museum och en flytt 

av Sibirientunneln för att skapa fri höjd. 

Familjen Helsingborg har tilldelat Ängelholms kommun projektmedel för att driva det gemensamma projektet 

Smart stad som handlar om att skapa hållbara samhällen genom digital teknik. Projektet löper under ett år 

med start våren 2021. 

Slutbetänkande av kommittén för modernare byggregler lämnades till regeringen i december 2019. 

Kommande ändringar i Plan- och bygglagen kan handla om modernare byggregler med fokus på att 

regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, flexibilitet och förenklat. Drönarlagens förändring gör 

att Ängelholms kommun troligen kommer få svårare att använda sig av drönare i sitt arbete med 

kartframställning och inmätning både externt och internt. Det kommer även fortgå utveckling av kommunens 

nya kartsystem, för att kunna skapa snabbare hantering och bättre produkter. 
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7.6 Nämnden för kultur, idrott och fritid 

Målredovisning 

 Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster. 

Årets restriktioner har gjort att vi erbjuder fler digitala tjänster såsom digital undervisning på Kulturskolan, 

digital infodisk på biblioteken samt olika former av digital dialog inom Järnvägens museum och 

fritidsgårdsverksamheten. 

 Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

Biblioteken erbjuder hemkörning av böcker för att öka tryggheten för de som inte vill röra sig ute i samhället. 

Ängelholms kommun har också certifierats som Vattensäker Kommun vilket innebär ett tätare samarbete 

mellan kommunen och Svenska Livräddningsförbundet. 

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

Under delar av året har en bibliotekarie arbetat på fritidsgård och genomfört aktiviteter med ungdomar, 

exempelvis skapat podcasts, och samtidigt hämtat information till grund för en ny ungdomsplats på 

stadsbiblioteket. Ett lyckat exempel på samarbete med det civila samhället är att biblioteket kunnat erbjuda 

Meröppet Light i Tåstarp genom ett samarbete med gymnastikföreningen. Aktiviteten har kunnat genomföras 

utan att behöva sätta in kostsam teknik. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati. 

Året har inneburit många anpassningar till digitala lösningar för att fortsatt kunna tillhandahålla god service. I 

samband med nya riktlinjer för föreningsstöd gjordes all hantering digital och föreningar sökte för första 

gången om bidrag via e-tjänster. 

 Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser 

På våra olika fritidsgårdar pågår ett ständigt förändringsarbete för att hitta nya sätta att möta och nå ut till 

kommunens ungdomar. Årets ljusinstallation PIXELATE var flitigt använd och ett mycket uppskattat inslag i 

stadsmiljön. I olika sociala medier visas en uppsjö av budskap och bilder som invånarna har skapat på denna. 

 Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning. 

Efter tillskott i budget inför 2021 för en tjänst kombinerad med evenemang/samverkan med civila samhället 

har vi haft möjlighet att erbjuda befintliga medarbetare nya uppgifter för att ta tillvara på kompetens och 

erbjuda medarbetarna nya utvecklingsmöjligheter. 

 Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering 

På biblioteket har ny tillsvidareanställd blivit erbjuden 100 % och tackat ja till detta. 

Årets verksamhet 
2020 har i stor utsträckning präglats av Coronapandemin och alla enheter inom Kultur och stad har påverkats 

på olika sätt. Fokus har därmed varit på att anpassa de olika verksamheterna för att kunna tillgodose 
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invånarnas behov på ett säkert och samtidigt attraktivt sätt. Detta har resulterat i en hel del nya digitala 

tjänster för att kunna fortsätta att möta medborgarnas behov. 

Några nya tjänster som utvecklats under året är take away och hemkörning av böcker samt en digital infodisk 

och ett digitalt program inom biblioteksverksamheten. Att försöka behålla så mycket som möjligt av 

ungdomarnas fritidsaktiviteter har varit prioriterat. På Kulturskolan ställdes den mesta gruppundervisningen 

in men enskild undervisning har genomförts digitalt. Kulturgarantin har utförts i den mån det varit möjligt 

men en del aktiviteter är framflyttade. 

Det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hembygdsparken ställdes in men ersattes av en direktsänd 

webbhälsning från ordförandena i kommunstyrelsen och nämnden för kultur, idrott och fritid. Delar av de 

planerade aktiviteterna kommer istället att genomföras under Ljusfesten 2021. 

Projekt som pågått under året är bland annat den stora ombyggnaden av stadsbiblioteket samt ombyggnaden 

av entré och café på Järnvägens museum. Ett uppskattat och anpassat sommarlovsprogram genomfördes 

genom agil samverkan mellan de olika verksamheterna inom Kultur och stad samt tillsammans med 

Fältgruppen och Alla kan från huvuduppdrag Lärande och Familj. 

I början av året sjösattes de nya föreningsbidragen och nu sker alla ansökningar digitalt. Uppdraget kring 

samverkan med det civila samhället har tagit fart och digitala möten har hållits med representanter från olika 

föreningar och överenskommelser har tecknats med dessa. 

Ekonomisk analys 
Nämndens ekonomiska utfall för 2020 visar på 2,2 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat. Avvikelsen 

beror bland annat på lägre kapitalkostnader, +0,8 mnkr. Då vissa investeringsprojekt förskjutits i tid genereras 

inte avskrivningar och räntekostnader som planerat. Detta överskott uppkom i huvudsak på 

idrottsanläggningarna. 

Pandemin har under året medfört både negativa och positiva ekonomiska effekter. Järnvägens museum 

åsamkades ett större intäktsbortfall, vilket förklarar merparten av underskottet för museet (-0,8 mnkr). Inom 

kulturverksamheten ställdes flera evenemang och aktiviteter in, bland annat Ljusfesten, vilket resulterade i ett 

överskott (+0,8 mnkr). För övrigt betydde personalvakanser att överskott uppkom i både fritidsverksamheten 

och Kulturskolan. 

Verksamhetens intäkter består till stor del av försäljning och inträdesavgifter på Järnvägens museum, 

terminsavgifter och projektbidrag till Kulturskolan, samt uthyrning av idrottslokaler. På kostnadssidan står 

personal för en stor del, 39,4 mnkr. Lokalkostnaderna, i huvudsak olika idrottsanläggningar, uppgår till 39,9 

mnkr och kostnaden för Vattnets hus är 20,0 mnkr. Olika bidrag till exempel lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag 

och andra föreningsbidrag, kostar 23,6 mnkr. Här har politiska beslut fattats med anledning av pandemin om 

1,5 mnkr i extra utbetalningar.  

Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten uppgår för 2020 till 11,8 mnkr och utfallet stannade vid 3,8 mnkr. Flera 

anläggningsprojekt, Omklädningsrum Hjärnarps IP, BMX-banan och Friidrottsanläggning, kom inte igång 
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som planerat och kommer i stället genomföras 2021. Årets investeringsutgifter bestod därför till största delen 

av inventarieinköp. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid   

mnkr 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 11,9 16,2 

Verksamhetens kostnader -144,6 -150,1 

Verksamhetens nettokostnader -132,7 -133,9 

Budgetavvikelse 0,9 2,2 

Nettoinvesteringar 4,5 3,8 

Antal årsarbetare 73 69 

Framtid 
Kultur och stad kommer att arbeta med brukardialog med medborgarna för att fortsätta undersöka behov, 

önskemål och förväntningar kring utbud inom samtliga verksamheter, vilket innebär att det digitala utbudet 

kommer att fortsätta utvecklas och den digitala kompetensen bland medarbetarna kommer att stärkas. 

Ombyggnaden av stadsbiblioteket för att skapa moderna och innovativa rum fortsätter. Det planeras att 

öppna i början av 2022. Närbiblioteken kommer att omgestaltas för att skapa en modern och innovativ 

biblioteksverksamhet. Inköp av ny biblioteksbuss samt meröppet på ytterligare två bibliotek är också planerat. 

Inom kulturskolan anställs en ny pedagog för undervisning i StreetArt samt musik- och mediaproduktion, 

vilket stärker utbudet för kommunens ungdomar. En ny tjänst som evenemangsutvecklare kommer att bidra 

till fler och större aktiviteter i kommunen. Utveckling av Kullavallen pågår, en servicebyggnad vid BMX-

banan är på gång och på Strövelstorps IP kommer nya omklädningsrum färdigställas. Framöver kommer även 

Munka Ljungby IP, Hjärnarps IP och Vejby IP rustas upp och renoveras. 
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7.7 Överförmyndarnämnden 

Målredovisning 

 Arbeta för kompetenta och nöjda ställföreträdare som vill behålla sina uppdrag  

Trots extra insatta personalresurser var andelen påbörjade årsräkningar per den 31 augusti 83 % vilket inte 

uppnår målvärdet på 100 %. Däremot visar en enkätundersökning som genomfördes under året att en 

majoritet av ställföreträdarna anser att de erbjuds tillräcklig utbildning och har tillräcklig kunskap för 

uppdraget samt att de är nöjda med bemötande och service från överförmyndarenheten. Sammantaget 

bedöms målet därför delvis uppfyllt. 

 Inom 5 arbetsdagar efter impuls om behov ska rekrytering av ställföreträdare påbörjas 

Varje måndag skickas det ut en impuls om nytt uppdrag till de personer som uttryckt intresse av 

ställföreträdarskap. Därmed startas rekrytering av ställföreträdare. 

 Slutföra handläggningen med att förordna ställföreträdare inom 90 arbetsdagar 

Förordnande av ställföreträdare sker dels vid helt nya ärenden och dels vid byte av ställföreträdare för samma 

huvudman. I många ärenden finns det redan vid ärendets inkommande en föreslagen ställföreträdare, 

exempelvis en anhörig och aktiv rekrytering sker med andra ord inte i alla ärenden. Vid mättillfället fanns det 

424 aktiva ärenden totalt. Av dem var det fem ärenden som inte hade fått förordnat ställföreträdare inom 90 

dagar, vilket motsvarar ca 1,2 % av det totala antalet ärenden. 

 Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati 

I samband med implementeringen av tillgänglighetsdirektivet har det skapats e-tjänster för de blanketter som 

tidigare fanns på webbsidan, totalt sju stycken har lanserats under hösten. Det pågår även arbete med att 

skapa en ställföreträdarapplikation för redovisning av uppdraget. Mycket återstår att göra vad avser snabba 

processer och minskning av onödig byråkrati. Målet bedöms därför delvis uppfyllt. 

Årets verksamhet 
Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk för alla kommuner, vars huvuduppgift är att 

säkerställa huvudmannens bästa genom att ha tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen 

sker främst genom granskning av redovisningshandlingar. Nämnden bevakar underåriga, personer med 

funktionsnedsättning, sjuka och äldre personers rätt i samhället samt ser till att de som inte klarar sina 

personliga, juridiska eller ekonomiska angelägenheter får hjälp med detta av en lämplig förordnad 

ställföreträdare. 

Under året har pandemin påverkat verksamheten bland annat genom svårigheter för ställföreträdare att 

fullgöra sitt uppdrag, i och med att det i många fall och under långa perioder varit svårt att träffa 

huvudmannen. Pandemin har även gjort det svårare att rekrytera ställföreträdare till nya uppdrag. Andelen 

omfattande komplexa ärenden har ökat de senaste åren, och fortsätter att öka. Till dessa komplexa ärenden 

tar det ofta lång tid att hitta lämplig ställföreträdare. Under året har verksamheten arbetat tillsammans med en 

extern aktör i frågan om att införa en mobilapplikation för ställföreträdare. Testning av applikationen planeras 

till inledningen av 2021. Arbetssätten inom överförmyndarverksamheten är fortfarande till stor del analoga 
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och utvecklingsarbete för att digitalisera och på andra sätt effektivisera arbetssätten pågår kontinuerligt. 

Under 2020 har utvecklingstakten varit lägre till följd av tillfälliga vakanser på personalsidan samt chefsbyte.  

Ekonomisk analys 
Mindre underskott finns för kostnader för god man och förvaltare eftersom behovet har varit större än den 

budgeterade kostnaden. Äldre ärenden från 2018-2019 har också blivit utbetalda under 2020. Under året har 

inga utbildningar kunnat genomföras på grund av rådande pandemi, vilket innebär lägre kostnader och att 

nämnden sammantaget har en budget i balans. 

Överförmyndarnämnden  
 

Mnkr 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 0 0 

Verksamhetens kostnader -4,7 -4,8 

Verksamhetens nettokostnader -4,7     -4,8     

Budgetavvikelse -0,5 0,0 

Antal årsarbetare 3,4 3,0 

Framtid 
Under de senaste åren märks en tendens att de ärenden nämnden hanterar har ändrat karaktär. Fler ärenden 

är av mer komplex karaktär eftersom fler huvudmän är yngre med psykisk ohälsa och därigenom kräver 

särskilda behov och stöd av gode män och förvaltare. Samtidigt som dagens samhälle är mer komplext 

värderas individuell frihet högt och det finns starka förväntningar på kommun och andra myndigheter att 

stödja individer med hjälp. Det gör att antalet komplexa ärenden förväntas fortsätta stiga. 

En annan trend som växer, och omfattar de flesta av Sveriges kommuner, är en ökad svårighet att rekrytera 

nya ställföreträdare. Även om visst arvode oftast utgår är uppdraget till stor del ideellt samtidigt som det 

ställer stora krav och det är idag färre personer i samhället som är intresserade av den typen av engagemang. 

Under inledningen av 2021 pågår en utredning av möjligheten att hantera ställföreträdarskap i vissa 

omfattande ärenden på annat sätt än normalt. 

Digitalisering av verksamheten är en angelägen fråga att arbeta vidare med. Utöver det pågående arbetet med 

att införa en mobilapplikation för ställföreträdare i samarbete med en extern part diskuteras även möjligheten 

att uppdatera ärendehanteringssystemet och digitalisera akterna.  
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7.8 AB Ängelholmshem 

Målredovisning 

 Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm 

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt och mellan 2020-2022 planeras 

282 bostäder att uppföras, vilket motsvarar drygt 90 bostäder per år. I fokus är uppförandet av kvarteret Nya 

Saftstationen med 270 lägenheter, vilket är Ängelholmshems största projekt någonsin. 

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

Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, standard och i olika delar av kommunen. Utöver 2527 

lägenheter i Ängelholms centrum med omnejd så erbjuder bolaget lägenheter i Munka Ljungby (427 stycken), 

Strövelstorp (99 stycken), Össjö (8 stycken) och Hjärnarp (44 stycken). Beståndet består av 46 femrummare, 

211 fyror, 1097 treor, 1352 tvåor samt 399 enrummare. 

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

Ängelholmshem blev nominerad till Kundkristallen i kategorin Störst lyft i service, baserat på hyresgästernas 

egna betyg. För att öka tryggheten har bolaget bland annat genomfört trygghetsronder, rustat upp miljörum 

och källarutrymmen samt satsar på att införa särskilda trygghetsvärdar. 

 Koncernsamordning och satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik 

Bolaget har under året ingått ett utökat samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet för att stötta i 

kommande upphandlingar och för att öka koncernsamordningen på inköpssidan. Tillsammans med 

kommunens IT-avdelning har en förstudie genomförts för att möjliggöra en framtida samkörning av IT-drift. 

Flera underhållsprojekt har pågått under 2020. Ett omfattande stambyte på kvarteret Odalmannen har 

slutförts och ett stort projekt med relining av stammarna i fastigheten Vågmästaren 1 pågår. 

 Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan 

Fastigheternas energiförbrukning fortsätter att minska och fordonsparken tankas med 100 % fossilbränslefritt 

drivmedel. Nya bostadshus uppförs som Miljöbyggnad silver eller med motsvarande standard. 2018 anslöt 

Ängelholmshem sig till Allmännyttans klimatinitiativ, vilket bland annat innebär att energiförbrukningen ska 

minska med 30 % till 2030 jämfört med 2007 års nivå. Prognosen är att detta kommer att nås redan 2021. 

 Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga  

Ängelholmshem har vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under ett par 

veckor på sommarlovet bjöd Ängelholmshem även in till sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse, lek och 

fysisk aktivitet. På kvarteret Basilikan i Munka Ljungby har under hösten en ny temalekplats installerats.  

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur 

Ängelholmshem under året stöttat totalt 26 organisationer och evenemang som ägt rum i kommunen, 

exempelvis Alla Kan, Ung Företagsamhet och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder även bland annat 

fri simundervisning för alla hyresgäster som inte är simkunniga.  
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 Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter  

Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis 

Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under 2020 

har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga kan idrotta 

och få en meningsfull fritid. Ängelholmshem har även under året ingått ett samarbete med Rögle BK när det 

gäller satsning på social- och miljömässig hållbarhet. 

 Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap  

Ängelholmshem har som mål att bli ett av de mest attraktiva fastighetsbolagen med en sund företagskultur. 

Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. Ledarforum har startats upp i syfte att stödja och 

stärka ledare i sin roll och uppgift. OSA-enkät har genomförts två gånger under året i syfte att följa upp 

organisationens välmående. Fokus läggs även på friskvård med bland annat gemensamma träningstillfällen. 

 Ängelholmshem ska bejaka mångfald  

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt 

inslag. Ängelholmshem anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas vid rekrytering 

av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. 

Årets verksamhet 
Nya Saftstationen är bolagets enskilt största pågående projektet. Förutom 270 hyreslägenheter omfattar 

projektet två LSS-boenden med totalt 12 lägenheter samt fem kommersiella lokaler. En av lokalerna är en så 

kallad bokal, en lokal som kombineras med en boendedel. Nya Saftstationen miljöcertifieras enligt standard 

för miljöbyggnad silver, vilket innebär att bland annat ritningar och relevanta miljörutiner godkänns av 

Sweden Green Building Council. Kvarteret kommer ha ett stort antal cykelparkeringar och förbereds för en 

bilpool. Inflyttning av första etappen planeras till våren 2021 och resterande under våren 2022.  

Uppförandet av tio stycken koncepthus pågick under 2019-2020. Koncepthuset heter Perstorp 1 och är ett 

kompakt hus med fyra identiska lägenheter på vardera 35 kvm. Av de tio koncepthusen färdigställdes sju 

stycken under 2019 i Ängelholm, Strövelstorp samt Össjö. Resterande tre i Söndrebalj samt Hjärnarp stod 

klara i början av 2020. 

Utöver att uppföra nya bostäder har Ängelholmshem fortsatt att underhålla och utveckla befintliga 

fastigheter. Ängelholmshem har avslutat en stamrenovering på Rebbelberga, renovering av storkök på 

Möllebacken i Munka Ljungby, yttre underhåll på Nya Kungsgården och har genomfört byggnation av en ny 

lekplats i Munka Ljungby. 

Ekonomisk analys  
Ängelholmshems resultat efter finansiella poster uppgår till 17,2 mnkr (27,3 mnkr föregående år). Soliditeten 
uppgår till 20,4 % (20,2 föregående år). Intäkterna har ökat med 1,5 mnkr sedan föregående år, vilket beror 
delvis på hyreshöjningar, 0,75 %, men också på att fastigheter i högre grad blivit klara för inflyttning.  
 
Covid-19 har påverkat verksamheten, då mycket av fastighetsunderhållet inte kunnat utföras. Under året har 
man haft omstruktureringskostnader, samt tillfällig nedsättning av sociala kostnader.  
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Nettoinvesteringarna uppgår till 266,4 mnkr (338,8 mnkr föregående år). Den största delen av 
nettoinvesteringen avser främst Nya Saftstationen med 206 mnkr. Upplåningen har under året ökat med 76,2 
mnkr till totalt 2089 mnkr. 

 

Ängelholmshem   

mnkr  2020  2019  

Nettoomsättning  257,1  255,7  

Resultat efter finansiella poster  17,2  27,3  

Nettoinvesteringar  266,4 338,8  

Balansomslutning  2 890,3  2 754,6  

Soliditet, (%)  20,4 %  20,2 %  

Personal  

Antal anställda (årsarbetare)  40,0  40,0  

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%)  6,1 %  6,5 %  

ÖVRIGT  

Antal bostadslägenheter totalt (st)  3 105  3 093  

Total lägenhetsyta (m2)  205 200  205 000  

Outhyrt under året (%)  0,1 %  0,2 %  

 

Framtid  
Mellan 2020–2022 planeras totalt 282 bostäder, vilket överträffar ägardirektivets mål om att minst 60 bostäder 

per år i snitt ska uppföras. 

Ängelholmshem har stort fokus på att öka tryggheten bland hyresgäster och näringsliv och under 2021 

kommer ett antal större satsningar i flertalet områden att genomföras. För att Ängelholmshem även i 

framtiden ska kunna erbjuda trivsamma bostäder i trygga områden måste bolaget ha en långsiktigt stabil 

ekonomi. Överskottet kommer i så stor uträckning som möjligt gå till underhåll, utveckling och 

nyproduktion. Genom att ta ansvar för det befintliga fastighetsbeståndet samt uppföra bostäder som 

efterfrågas av marknaden säkerställs att bolaget även i framtiden kan bidra till Ängelholms utveckling. 
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7.9 AB Ängelholmslokaler  

Målredovisning 

 Koncernsamordning 

Under 2020 har en total ombyggnad av stadsbiblioteket påbörjats samt en ny förskola i Munka Ljungby 

färdigställts och driftsatts. Byggnationen av den nya grundskolan Villan i Ängelholm har tagit form och skolan 

i Strövelstorp har fått ett nytt storkök samt matsal. Aktuella projekt för 2021 är ny förskola på Tegelbruket i 

Ängelholm med 8 avdelningar och plats för cirka 140 barn samt en ny idrottshall i Hjärnarp. Bolaget har 

under året ingått ett utökat samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet för att stötta i kommande 

upphandlingar och för att öka koncernsamordningen på inköpssidan. 

  Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan 

Ängelholmslokaler arbetar bland annat med att minska fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya 

lokaler som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Den 

nya Villanskolan byggs med Miljöbyggnad guld. Ängelholmslokalers fordonspark drivs sedan 2019 

uteslutande av fossilbränslefritt drivmedel. Vid årets slut hade bolaget 203 paviljonger i drift, vilket är en 

ökning med 40 % i förhållande till föregående år. Bolagets målsättning är att minska antalet paviljonger med 

50 % under de kommande tre åren. 

 Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med Kraftsamling 2,0 

För att Ängelholms kommun ska växa samt vara särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs bra lokaler 

för kommunal verksamhet. Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla och utveckla befintliga lokaler samt 

uppföra nya hållbara och attraktiva lokaler. Historiskt sett har bolaget haft en mer verkställande roll i form av 

byggherre och fastighetsförvaltare men i samverkan med ägaren har arbete påbörjats att ta en mer aktiv roll i 

samhällsplaneringen. 

 Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap  

Ängelholmslokaler har som mål att bli ett av de mest attraktiva fastighetsbolagen med en sund företagskultur 

där engagerade och motiverade medarbetare med rätt kompetens trivs. Under året är arbetsmiljö ett av 

bolagets fyra fokusområden. Ledarforum har startats upp i syfte att stödja och stärka ledare i sin roll och 

uppgift som ledare/chef. OSA-enkät har genomförts två gånger under året i syfte att följa upp 

organisationens välmående. Mycket fokus läggs även på friskvård med bland annat gemensamma 

träningstillfällen. 

 Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald  

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt 

inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas vid 

rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. 

Årets verksamhet 
Bra lokaler för kommunal verksamhet bidrar till att göra Ängelholms kommun attraktivt för människor och 

företag, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen. 
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Under 2019 påbörjades byggnationen av den nya Villanskolan. Skolan dimensioneras för 635 elever och en ny 

idrottshall med plats för 250 åskådare. Nya skolan berknas vara klar 2021 och därefter kommer äldre lokaler 

rivas. Nya Villanskolan kommer att miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad.  

Under sommaren 2020 har en ny förskola på Jordgubbsfältet i Munka Ljungby färdigställts. Förskolan består 

av fyra avdelningar och har miljöcertifierats enligt standard för miljöbyggnad silver. Under året har 

nybyggnation av en matsal på Strövelstorps skola slutförts och tidigare kök samt matsal har byggts om till 

lektionssalar.  Ombyggnationen av Ängelholms stadsbibliotek har påbörjats och beräknas avslutas under 

2021. Fokus för ombyggnationen är att stadsbiblioteket ska vara en mötesplats samt bevara och utveckla den 

varma känslan för en modern biblioteksverksamhet i drift.  

Under året har verksamheten utfört underhållsarbete som bland annat renovering av tre storkök. Målsättningen 

är att kunna erbjuda kommuninvånarna väl underhållna fastigheter. Bolagets ambition är att ha en så effektiv 

förvaltning som möjligt med fokus på utveckling och långsiktigt ägande. Att underhålla fastigheterna är en 

investering för framtiden och något som ökar trivseln för de medborgare som använder lokalerna. 

Ekonomisk analys 
Ängelholmslokalers resultat efter finansiella poster är uppgår till 8,6 mnkr (9,7 mnkr föregående år). 

Soliditeten uppgår till 11,0 % (16,2 % föregående år). Nettoomsättningen har ökat med 16,9 mnkr och är 

främst relaterad till reglering av fastighetens restvärde på Åsbytorps vårdboende. Fastighetsrelaterade 

kostnader har under året varit lägre och beror främst på Covid-19 samt förseningar i upphandlingar. Under 

2020 har det gjorts nedskrivningar på byggnader med 31,4 mnkr jämfört med 13,8 mnkr under 2019. Årets 

nedskrivningar avser Åsbytorps vårdboende, Tegelgårdens förskola samt Villanskolan. Föregående år 

medförde en marknadsvärdering av koncepthus till en nedskrivning. Nettoinvesteringar har uppgått till 157,4 

mnkr (163,8 mnkr föregående år).  

Ängelholmslokaler  

mnkr  2020  2019  

Nettoomsättning  204,1  188,5  

Resultat efter finansiella poster  8,6  9,7  

Nettoinvesteringar  157,4  163,8  

Balansomslutning  1 555,0  1 501,1  

Soliditet, (%)  11,0 %  13,8 %  

Antal anställda (årsarbetare)  37,0  38,0  

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%)  4,4 %  2,6 %  

Total yta förvaltade verksamhetslokaler (m2)  233 000  208 000  

Framtid  
I takt med att folkmängden i Ängelholms kommun växer och genomsnittsåldern höjs, ökar också behovet av 

lokaler avsedda för kommunal verksamhet. Bolagets arbete med planerat underhåll fortskrider. Planering 

pågår avseende nya Tegelgårdens förskola. Nybyggnation av idrottshall i Hjärnarp, rivning och större 

renoveringar är en rad projekt som väntar under de närmsta åren, liksom utveckling av lokaler till 

grundskolan.   
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7.10 Ängelholms Flygplats AB 

Årets Verksamhet 
2020 har präglats av pandemin med normal trafik fram till mars och därefter en kraftig nedgång. Med 

anledning av reserestriktioner i början av april upphörde all trafik på flygplatsen vilket ledde till uppsägningar 

av personal på grund av arbetsbrist. I mitten av juni startade trafiken till Stockholm i mycket begränsad 

omfattning. De följande månaderna sågs en långsam trafikökning men i början av november, då nya 

reserestriktioner utfärdades i samband med andra vågens smittspridning, tappade flygplatsen återigen stora 

delar av trafiken. Totalt hade flygplatsen 110 836 passagerare under 2020, vilket ska jämföras med 386 971 

passagerare 2019, vilket är en minskning med 71 %. 

Dåvarande ägare (PEAB) aviserade tidigt under våren att de inte skulle klara av driften av ÄFAB med hänsyn 

till de ekonomiska effekterna av pandemin. En dialog om alternativa lösningar påbörjades med kommunerna i 

regionen. Dialogen övergick i förhandling efter att PEAB i slutet av maj meddelat sitt beslut om att lägga ned 

flygplatsverksamheten. Huvuddelen av resterande personal blev då uppsagda. 

Förhandlingarna ledde till att de nuvarande ägarkommunerna i juni gick ut med information att man hade för 

avsikt att ta över flygplatsdriften och säkra flygförbindelser till regionen långsiktigt. Efter beslut i respektive 

kommunfullmäktige skedde så övertagandet den 1 september och den personal som sagts upp i samband med 

nedläggningsbeslutet i slutat av maj, återanställdes. 

Ekonomisk analys  
Ängelholms flygplats AB:s resultat efter finansiella poster uppgår till -15,8 mnkr (0,1 mnkr föregående år). 

Intäkterna minskade på grund av pandemin med 31,1 mnkr mot ifjol, och driftskostnaderna minskade med 

10,9 mnkr av besparingsprogram som inkluderade uppsägning av personal. Ett flygbolag genomförde under 

året en företagsrekonstruktion (25 % ackord) som kostade flygplatsen 1,4 mnkr. Under året skedde också 

utbyte av, ej budgeterad, spillvattenpump för 1,1 mnkr.     

Framtid  
Eftersom pandemin fortfarande pågår har flygplatsen för närvarande begränsad trafik, dock fortsatt med två 

flygbolag som flyger både till Bromma och Arlanda. Flygplatsen hålls öppen och är redo att möta det behov 

som flygbranschen förutser under året. Flygbolag, såväl reguljärt som charter, är försiktigt optimistiska 

gällande flygresandet så snart vaccination genomförts både nationellt och internationellt. Man räknar med ett 

stort uppdämt behov, speciellt gällande privata flygresor. 

Det råder dock stor osäkerhet i vilken takt flygresandet kommer att återhämta sig efter pandemin, framförallt 

gällande arbetsrelaterade resor. Pandemin har skapat en ny syn på den typen av resande och ingen vet inte hur 

de digitala mötesforum som nu används flitigt, kommer att påverka resandet i framtiden. 

Hela flygbranschen jobbar både snabbt och effektivt för att göra flyget till ett hållbart transportsätt, och där är 

ambitionen att bolaget ska vara en av de ledande bland flygplatserna.  
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7.11 NSR 

Årets verksamhet 

Minskad Klimatpåverkan 

NSR har under de senaste åren uppgraderat deponigassystemet på Filborna. Projektet har delfinansierats av 

Klimatklivet. Deponigas står enligt FN för 11 % av världens globala utsläpp. NSR har också deltagit i ett 

projekt som finansierats av Avfall Sverige för att utveckla metoder för mätning av metanutsläpp från 

deponier. 

Avgifta kretsloppet 

NSR bedriver flertalet projekt för att minska spridningen av giftiga ämnen i miljön. Ämnesgruppen PFAS 

(perflourerade alkylsubstanser) som t.ex. förekommer i teflonprodukter finns i lakvatten från 

hushållsdeponier. Ämnet har en bred spridning i samhället och påverkar människors hälsa och miljön 

negativt. NSR har bedrivit ett EU-finansierat projekt för att utveckla teknologier för vattenrening. Projektet 

har utmynnat i ett nytt projekt delfinansierat av Avfall Sverige där NSR använder erhållna kunskaper för att 

testa och utvärdera en unik metod för att avskilja PFAS från lakvatten. 

Jordförbättring och energi från trädgårdsavfall  

NSR har beslutat uppföra en biokolanläggning. I anläggningen produceras biokol av trädgårdsavfall och en 

syngas som genererar värme till fjärrvärmenätet. Eftersom trädgårdsavfallet konserveras i kolet, som kan 

finnas kvar i många hundra år, bildas en kolsänka och värmen som produceras genererar därför negativa 

utsläpp. Biokolet har många olika applikationer och NSR deltar aktivt i flertalet forskningsprojekt för att hitta 

nya marknader för biokol. Idag är den främsta applikationen plantering av träd i stadsmiljö eftersom kolet har 

både fukt- och näringshållande egenskaper.  

Digitalisering för en effektivare insamling 

Det pågår flera olika projekt med syftet att öka sortering av avfall och att effektivisera insamlingen genom 

olika typer av digitalisering. De olika typerna som testas är följande: 

Nivåvakter – Nivåvakter som signalerar när en behållare är full testas på underjordsbehållare fettunnor, kärl i 

soprum samt på slambrunnar.  

Slider – En slider är ett reglage som testas för behovsanpassad tömning inom On demand-projektet som 

sänder en signal när kunden vill ha sitt avfall tömt och drar i reglaget. Totalt deltar 2500 villor i Helsingborgs 

kommun i testet. Projektet pågår till och med maj 2021 för att sedan utvärderas. 

Framtidens byggmaterial  

NSR deltar i ett internationellt projekt som innebär att man undersöker möjligheterna till produktion av 

byggmaterial från returträ. Projektet kallas för Greenbond 2 och är delfinansierat av Vinnova. Mål och syfte 

är att från träavfall/returträ och avfall från rapsoljetillverkning (för utvinning av bindemedel), tillverka 

skivmaterial. Projektet har initierats av NSR och sker i samarbete med bland annat Lunds Universitet och 

Universitetet i Göttingen. 
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Ekonomisk analys 
Årets resultat för NSR-koncernen är -7 mnkr. Rörelseresultatet för NSR AB är -4,6 mnkr och för Vera Park 

Circularity AB (VPC) är resultatet -2,7 mnkr. 

Under året har inga intäkter kommit in i VPC. Detta beror till stora delar på att den internationella 

verksamheten har lagts på is på grund av coronapandemin. Samarbeten med externa konsulter som varit 

verksamma i bolaget har avslutats. 

Även NSR AB har påverkats av coronapandemin där avfallsmängderna ökade tidigt under året. De stängda 

gränserna gjorde att det var svårt att sälja vidare material och priserna sjönk. I vissa fall blev det till och med 

en kostnad att göra sig av med materialet. 

Störst kostnadsavvikelse har NSR haft för plast som avviker nästan 7 mnkr mot budget. Även den ökade 

förbränningsskatten har påverkat resultatet negativt och avviker från budget med 2,5 mnkr. 

Under året har NSR haft större kostnader än beräknat för kärlinköp med en budgetavvikelse på 3 mnkr. 

Detta beror bland annat på att många nya kärl köpts in till Båstad där abonnemang för trädgårdsavfall har 

ökat efter stängning av återvinningscentralen. I Höganäs har många nya kärl köpts in efter övertagandet. 

Efter första halvåret hade NSR-koncernen ett resultat på -15 mnkr, vilket ledde till en prognos på -20 mnkr. 

Under hösten gjordes därför insatser för att få in mer förorenade massor och på så sätt öka intäkterna. 

Resultatet av dessa insatser var lyckade och genom att ta emot och hantera större mängder massor för 

sluttäckning förbättrades det totala resultatet med knappt 13 mnkr mot prognos. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 55 mnkr i NSR. De största enskilda investeringarna är i lakvattenhantering på 

18 mnkr som är en fortsättning på VA-planen, vilket innebär att bolaget själv renar lakvatten innan det går 

vidare utanför anläggningen. Hittills har 12 mnkr investerats i anläggningen för produktion av biokol och 10 

mnkr har investerats i en ny slamanläggning. 4 mnkr har investerat i en uppgradering i vår 

deponigashantering, vilket ska förbättra uttaget av metangas från deponin på Filborna. Cirka 5 mnkr 

investerats i insamlingsfordon. 
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7.12 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Årets verksamhet 
Verksamheten effektiviserades under 2019 och den nya organisationen har genomförts under 2020. 

Förändringar har genomförts inom den operativa organisationen som innebär att Vallåkras deltidskår och tre 

räddningsvärn i Ängelholm upphörde vid årsskiftet 2019/2020. I Ängelholm har bemanningen på 

deltidsstationen ökats till 1+4 från tidigare 1+3. I förändringen ingår också att Allerum deltidstation flyttar sin 

verksamhet och utgår från Berga brandstation. Utöver förändringen i den operativa organisationen har RSNV 

minskat den administrativa personalen. 

Under 2020 har en ny beredskapsorganisation byggts upp, RSNV-värn. Först ut med den nya verksamheten 

var Ängelholms kommun och under 2021 kommer värnet i Helsingborg starta sin verksamhet. RSNV-värn 

kommer att bli en organisation för att säkerställa förmågan att hantera större händelser och nödlägen i 

kommunerna, men också ett första steg mot att stärka civilt försvar. 

Coronapandemin har präglat hela 2020 i stor grad. Verksamheten har ställts om för att minska 

smittspridningen och vara beredd för ett stort personalbortfall. Trots periodvis hög frånvaro har RSNV klarat 

att hålla beredskapen under hela perioden. RSNV har också varit delaktiga i ägarkommunernas arbete med att 

hantera pandemin. Den förebyggande verksamheten har fortsatt som tidigare år, men påverkan av Corona har 

lett till färre tillsyner och utbildningar. Nytt avtal är tecknat med Ängelholm för brandutbildningar av 

kommunens personal. Projektet med intelligenta nycklar är nu slutfört i alla förbundets kommuner. 

Antal larm RSNV   

 2019 2020 

Bjuv 228 197 

Helsingborg 1946 1890 

Ängelholm 479 533 

Örkelljunga 257 255 

Totalt 2910 2875 

Övriga larm 148 51 

När det gäller den utryckande verksamheten har RSNV haft ett antal händelser som sticker ut från mängden, 

bland annat en ladugårdsbrand i Bjuv, en tankbil med ammoniak som välte i Ängelholm och en brand där två 

villor förstördes i en central del av Helsingborg. 

Under 2020 har RSNV varit värd för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). Arbete har bedrivits för att 

förbättra arbetsplatskulturen med målsättning att öka inkluderingen inom RSNV och i övriga 

räddningstjänster i landet.  

Under hösten beslutades om förändringar i lagen om skydd mot olyckor för en effektivare kommunal 

räddningstjänst. Förändringarna kommer öka förmågan och består bland annat av: 
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• En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett 

nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare handlingsprogram samt utökad 

föreskriftsrätt för MSB. 

• En tydligare ledningsorganisation med krav på att upprätthålla en övergripande ledning av 

räddningstjänsten. 

• Förstärkt tillsyn och stöd genom att MSB tar över ansvaret för tillsyn av kommunernas räddningstjänst. 

• Möjlighet för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga 

förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv. 

 

Lagändringarna träder kraft 1 januari 2021. Förändringar kring handlingsprogram och att ständigt upprätthålla 

övergripande ledning ska vara färdigt senast 1 januari 2022. Kommunerna kommer kompenseras med ett 

statsbidrag för att möta den ökade statliga ambitionsnivån. 
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1.1 Årets Verksamhet 
Ängelholms kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA) ansvarar för produktion och distribution av 

dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningar 

och VA-ledningar inom fastställda verksamhetsområden. 

VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, 

Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken samt i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. 

Utöver detta har kommunfullmäktige fastställt finansiella mål och en kvalitetsdeklaration för verksamheten. 

Verksamheten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 37 500 abonnenter. Avloppsvattnet 

renas i ett stort avloppsreningsverk i Ängelholm och i ett mindre i Starby. Systemet sammanbinds av cirka 

460 km vattenledningar, 325 km spillavloppsledningar, 335 km dagvattenledningar och cirka 100 tekniska 

anläggningar. 

Under 2020 har 92 nya fastigheter (hushåll, flerfamiljshus och industrier) anslutit sig till det allmänna 

ledningsnätet vilket genererat en intäkt i anslutningsavgifter om 11,4 mnkr.  

Ängelholms kommun har cirka 43 000 invånare och staden växer med cirka 1 % årligen. Fler invånare 

kommer att ha behov av dricksvatten, vilket innebär ett ökat vattenuttag samt ökad belastning på 

avloppsreningsverket och spillvattenledningarna. 

Ängelholms kommun är sedan år 2015 ansluten till Sydvatten och köper cirka 50 % av sin vattenförbrukning 

av Sydvatten och resterande 50 % produceras i Ängelholms egna vattenverk. Råvatten för egen produktion 

tas från vattentäkterna i Brandsvig och Tollsjö. 

VA-verksamheten är organisatoriskt en del av huvuduppdrag Samhälle. 

Personal, tillsvidareanställda   

 2019 2020 

Kvinnor 4 5 

Män 14 17 

Totalt 18 22 
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Nederbörd och vattenuttag 
Summeringen efter 2020 visar det nederbördsrikaste året under den senaste 10 års-perioden och det 

uppmättes totalt 907 mm regnvatten. Däremot är inte 2020 året med högst mängd vatten till 

avloppsreningsverket, vilket summerades till 3,98 miljoner m³. Den minskade mängden vatten till 

avloppsreningsverket beror sannolikt på  de ledningsförbättringar som utförts tillsammans med en påfyllning 

av grundvattnet från tidigare låga nivåer. 

 
 

Vattenverket levererade ut 3,28 miljoner m³ dricksvatten, vilket är ca 5% mer än under torråret 2018. En 

anledning kan vara det varma vädret som rådde under perioden april -juni vilket kan ha föranlett mer 

bevattning av trädgårdar samt fyllning av pooler. 
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Stora VA-utbyggnaden 
Inom ramen för den så kallade Stora VA-utbyggnaden har det under året bland annat utförts entreprenader 

för den första etappen av ny överföringsledning mot Strövelstorp (S4). Entreprenaden beräknas vara klar 

årsskiftet 2021-2022. Entreprenaden för ombyggnad av Klippanvägen har utförts och arbetet stod klart 

hösten 2020. 

Utbyggnaden och renoveringen av avloppsreningsverket är färdigställt och nu pågår idrifttagning samt 

intrimning av den nya processen.  

Arbetet med att skydda och förstärka säkerheten kring vårt dricksvatten har fortsatt och ytterligare två 

befintliga dricksvattenbrunnar har upprustats under 2020 med nya överbyggnader. 

VA-förnyelsen 
Under 2020 har förnyelse av ledningsnätet utförts på flera platser runt om i kommunen vilket innebär att 

ledningarna för vatten, spill- och dagvatten läggs om och förnyas i ett berört område. Verksamheten byter 

alltså ut gamla befintliga VA-ledningar till nya. De huvudsakliga projekten har varit att färdigställa förnyelse av 

ledningsnätet i Ahlefeldsgatan i Munka-Ljungby och första etappen av förnyelse i Kronotorpsområdet samt 

Gamla vägen i Ängelholm. 

I ett antal exploateringsområden har VA-ledningar nyanlagts. Exempel på detta är den sista etappen på 

Munka-Ljungby 3:11 (Jordgubbsfältet) samt sista etappen på Ärrarps Ängar. 

Undersökningsarbete på ledningsnätet 
Två större undersökningar har genomförts under året med syfte att kontrollera om hårdgjorda ytor belastar 

spillvattennätet med ovidkommande vatten. Under året har också avrinningsområden i Skörpinge och 

Kungshaga inventerats med avseende på ovidkommande vatten. 

VA-plan  
Beträffande arbetet med gällande VA-plan har man under året väntat in de nya riktlinjerna från 

kommunledningen gällande policys och styrande dokument. Av denna anledning har arbetet med 

verkställande av VA-planen avvaktats. 

Utbyggnad av avloppsreningsverket 
Slutbesiktningen av entreprenaden för utbyggnad och renovering utfördes 2020-01-27. Vissa delar av 

entreprenaden blev inte färdigställda i tid och blev därmed inte godkända vid slutbesiktningen. 

Slutbesiktningen visade att luftningsinstallationen, vilket är en del av reningsprocessen, inte uppfyller ställda 

krav och arbetet förlängs under första halvåret 2021. Uppstarten av slamrötskammarna skedde i april månad 

med goda resultat. Efter återstart av dessa påbörjades åter produktionen av fjärrvärme vilken varit nedstängd 

under ombyggnaden. 
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1.2 Mål och kvalitetsdeklarationer  
VA-verksamhetens finansiella mål fastställda av fullmäktige:  

 Vatten- och avloppsverksamheten ska till 100 % finansieras via avgifter från brukarna. 

Verksamheten bedömer målet som helt uppfyllt. I VA:s resultatbudget beräknas underskotten stiga de 

kommande åren givet en oförändrad VA-taxa. Intäkterna från brukarnas avgifter måste därför höjas för att nå 

ekonomisk balans och bakgrunden till detta är främst att investeringarna har varit stora de senaste åren, 

främst genom utbyggnaden av avloppsreningsverket och ökningen av kapaciteten i ledningsnätet. Som en 

följd av detta har upplåningen ökat vilket påverkar räntekostnaderna på sikt. Avskrivningarna har också stigit 

markant.  

Investeringstakten kommer även de närmaste åren ligga högt, om än lägre än de senaste åren. Det medför att 

nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka. En taxehöjning inför 2021 föreslogs därför vilken har 

bäring på att täcka underskotten de närmaste tre åren. Resultatbudgeten beräknas därför bli positiv år 2021 

och i motsvarande mån negativ år 2023.  

Avseende verksamheten har kommunfullmäktige i samband med budget fastställt följande 

kvalitetsdeklaration:  

 Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. 

Verksamheten bedömer målet som helt uppfyllt. Inga av kommunens kunder har varit utan vatten vid 

oplanerat avbrott i mer än 24 timmar. 
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1.3 Ekonomisk analys 
Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp (VA), visar för året ett negativt resultat på -4,4 mnkr, 

vilket är 3,0 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budgeterat, men även 

på vissa personalvakanser. Det negativa resultatet för VA-verksamheten innebär att skulden till abonnenterna 

minskar från 7,3 mnkr vid årets början till 2,9 mnkr. 

Årets avskrivningar uppgår till 22,8 mnkr, vilket är 4,0 mnkr mer än 2019. Detta är en följd av den höga 

investeringstakten som VA-verksamheten hållit under senare år. Eftersom investeringsnivån ligger klart över 

vad verksamheten själv finansierar, ökar även den externa upplåningen, som vid årets slut uppgick till 590 

mnkr.  

Kostnaderna till Sydvatten för inköpt vatten var under år 2020 totalt 13,2 mnkr. Samtidigt fick kommunen, 

enligt avtal med Sydvatten, 4,4 mnkr i ersättning för driftkostnader i vattenproduktionen. Brukarnas avgifter 

steg med 1,8 mnkr till 70,7 mnkr, vilket orsakades av högre förbrukning och en viss ökning i antalet 

abonnenter. Under året belastade även stora underhållskostnader årets driftskostnader, främst på vattenverk 

och reningsverk.  

Ekonomisk utveckling 
  

mnkr Utfall 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 85,9 80,4 

Driftkostnader -45,9 -47,0 

Personalkostnader -13,6 -11,1 

Årets förändring av förutbetalda 
avgifter/skuld till abonnenter 

-4,4 -0,7 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) omfattade 117,1 mnkr och utfallet blev 

97,8 mnkr, vilket innebar en budgetavvikelse på +19,3 mnkr. Utfallet var 28,5 mnkr högre än 2019. Projektet 

Avloppsreningsverket är nu till största delen genomfört och utgifterna noterades till 17,9 mnkr, vilket var 

markant lägre än 2019. Trots detta steg alltså de totala utgifterna. De större projekten för övrigt var 

Klippanvägen med 24,5 mnkr, Kronotorpsområdet 13,3 mnkr, S4-Strövelstorp-SPU20 13,1 mnkr och 

Ahlefeltsgatan med 8,5 mnkr. Den största avvikelsen stod S4-projektet för på +10,2 mnkr. Projektet kommer 

att fortsätta 2021, men de totala utgifterna väntas hamna under budget som en följd av en bra upphandling 

och färre tilläggsarbeten än väntat. 

Investeringar 
     

mnkr 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Totala investeringar 97,8 69,3 154,6 82,5 79,1 52,8 60,0 



 

6 

En budget är beslutad för kommande treårsperiod där investeringsnivån ligger på 70 mnkr år 2021, och 39 

mnkr respektive 59 mnkr de följande åren. Inför år 2021 sker även en höjning av brukningsavgiften i VA-

taxan. Den behövs för att finansiera de kostnader och avskrivningar som den stora VA-utbyggnaden medfört. 

1.4 Framtid 
Befolkningsökningen i kommunen kräver utökad verksamhet vid Ängelholms avloppsreningsverk. 

Utbyggnaden av avloppsreningsverket som genomfördes under 2019-2020 är en del i Ängelholms kommuns 

satsning för att möta en befolkningsökning. Intrimning och uppföljning av processen kommer att pågå under 

2021-2022. Genom den Stora VA-utbyggnaden tar Ängelholms kommun krafttag för att främja kommunens 

långsiktiga utveckling och skapar förutsättningar för att kunna försörja de nya bostadsområdena som planeras 

i kommunen. Projektet innebär en förstärkning och förnyelse av ledningsnätet för både dricksvatten och 

spillvatten. 

Under våren 2021 kommer fortsättningen av S4, ny överföringsledning mot Strövelstorp, att slutföras. Under 

2021 kommer även SPU20, en spillvattenpumpstation som hanterar allt spillvatten från södra delen av 

kommunen, att stärkas upp och byggas om. 

Samtidigt som nya VA-ledningar behöver byggas måste också de gamla befintliga VA-ledningarna förnyas. 

Områden som planeras för förnyelse under 2021 är Svedjegatan och Villandsgatan i Munka-Ljungby, 

Kronotorpsområdet och Roslundaområdet i Ängelholm.  

Arbetet med att sanera bort ovidkommande vatten i spillvattenledningar fortsätter också under 2021 där 

bland annat området Paletten och nya Kungsgården kommer att utredas.  
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1.5 Finansiella rapporter 

Redovisningsprinciper 
Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lag om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning, med 

beaktande av Lagen om allmänna vattentjänster. En fullständig beskrivning av Ängelholms kommuns 

redovisningsprinciper återfinns i kommunens årsredovisning. Nedan följer en beskrivning av väsentliga 

redovisningsprinciper för VA-verksamheten. VA-verksamheten utför inga uppdrag utanför verksamhetens 

huvudmannauppdrag enligt vattentjänstlagen, varför inga kostnader och intäkter uppstår som behöver 

särredovisas från huvudmannauppdraget. 

Intäkter från VA-taxan 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras. 

VA-verksamheten och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Prissättning för försäljning av 

verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger 

kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet under rubriken ”Förutbetalda avgifter”. 

Bedömningen är att överuttaget kommer att återföras under de närmaste åren.  

Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anslutningsavgift. Anslutningsavgifterna skall täcka 

avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta 

kostnader i samband med anslutning samt administration. Avskrivningstiden för ledningsnät är 50 år. 

Anslutningsavgiften periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften 

kostnadsförs. Anslutningsavgifterna periodiseras 1/50 per år. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella an-

läggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod 

används för samtliga typer av materiella tillgångar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen 

för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp (23 650 kr år 2020). 

Komponentavskrivning tillämpas på alla nya projekt där väsentliga komponenter finns. 

Avskrivningstid 
 

Vatten och avloppsledningar  25-50 år  

Byggnader, vattenverk, avloppsverk och 
grundvattenbrunnar  

15-60 år  

Vattenmätare, maskiner och andra tekniska 
anläggningar  

10-15 år  

Inventarier, verktyg, fordon och installationer  10-15 år  
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Finansnetto 
Genomsnittlig räntekostnad för VA-verksamhetens upplåning under 2020 var 0,52 %. De långfristiga lånen i 

VA-verksamheten har under året ökat med 50 mnkr under året till totalt 692 mnkr. 

Avsättning pensioner 
Avsättning av pensionsskuld är inte upptagen i balansräkningen. Pensionskostnader belastar resultatet genom 

personalomkostnadspålägg. 

Fördelning av gemensamma kostnader 
Ängelholms kommuns VA-verksamhet är en del av huvuduppdrag Samhälle, varför olika resurser är sam-

ordnande i kommunen. För att redovisa ett rättvisande resultat för verksamheten fördelas dessa gemensamma 

kostnader till VA-verksamheten. Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall principerna för denna fördelning framgå 

av särredovisningen, se tabell nedan. 

Typ av gemensam resurs Fördelningsnyckel Kommentar 

Kommunfullmäktige/kommunstyrelse  Fördelas ej 
Demokratiskt uppdrag,  ej 
väsentligt belopp 

Central administration, (ekonomichef, 
ekonom, ekonomiassistent) 

Fördelas utifrån schablon för nedlagd 
tid. 

 

Central ledningsfunktion inom 
huvuduppdraget 

Fördelas utifrån omsättning.  

HR 
Fördelas utifrån andelen 
heltidsanställda. 

 

IT och telefoni  Antal datorer, antal abonnemang  

Lokaler  Utnyttjad yta  
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Resultaträkning     

mnkr Not Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter  1 85,8 79,2 80,4 

Verksamhetens kostnader  2 -59,5 -64,2 -58,1 

Avskrivningar  3 -22,8 -22,5 -18,8 

Verksamhetens nettokostnader   3,5 -7,5 3,5 

     

Finansiella intäkter   0  0 

Finansiella kostnader  4 -3,5   -3,5 

Resultat efter finansiella poster  0,0 -7,5 0,0 

     

Extraordinära poster   - - - 

Årets resultat   0,0 -7,5 0,0 
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Balansräkning    

mnkr Not 2020 2019 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  5   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   850,6 765,0 

Maskiner och inventarier    2 2,4 

Summa anläggningstillgångar   852,6 767,4 

    

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 6 7,2 8,4 

Kassa och bank    32,7 -22,0 

Summa omsättningstillgångar    39,9 -13,6 

SUMMA TILLGÅNGAR   892,5 753,8 

    

SKULDER OCH EGET KAPITAL    

Eget kapital    

Eget kapital  0,0 0,0 

Årets resultat   0,0 0,0 

Summa eget kapital  0,0 0,0 

    

Skulder    

Långfristiga skulder  7 776,3 716,6 

Kortfristiga skulder  8 116,2 37,2 

Summa Skulder   892,5 753,8 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  892,5 753,8 
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Kassaflödesanalys   

mnkr  2020 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Årets resultat 0,0 0,0 

Justering för av- och nedskrivningar 22,8 18,8 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -2,1 -1,9 

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 20,7 16,9 

   

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 1,2 18,4 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 79,0 -17,3 

Kassaflöde från rörelsekapital 80,3 1,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 101,0 18,0 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -108,0 -80,5 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -108,0 -80,5 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -7,1 -62,5 

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Nyupptagna lån, externa 50,0 50,0 

Amortering av långfristiga skulder, externa 0,0 0,0 

Förutbetalda anläggningsavgifter va 11,8 12,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 61,8 62,5 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE 54,7 0,0 

Likvida medel vid årets början -22,0 -22,0 

Likvida medel vid årets slut 32,7 -22,0 
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Noter 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
  

mnkr 2020 2019 

Vatten- och avloppsavgifter  70,7 68,9 

Anslutningsavgifter 0,0 0,0 

Periodisering årets anläggningsavgifter 2,1 1,9 

Periodisering tidigare års anläggningsavgifter  0,0 0,0 

Övriga intäkter  13,0 9,0 

VA-avgifter periodisering av förutbetalda avgifter/skuld till abonnenter 0,0 0,6 

Summa verksamhetens intäkter  85,8 80,4 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 
  

mnkr 2020 2019 

Externa kostnader -46,0 -47,0 

Löner och sociala avgifter -13,6 -11,1 

Summa verksamhetens kostnader  -59,6 -58,1 

 

Not 3 Avskrivningar  
  

mnkr 2020 2019 

Maskiner och inventarier -0,3 -0,3 

Byggnader och anläggningar -21,7 -18,5 

Summa avskrivningar -22,0 -18,8 

 

Not 4 Finansiella kostnader  
  

mnkr 2020 2019 

Räntor långfristiga skulder, externa  -2,9 -2,8 

Räntor långfristiga skulder, interna lån till kommunen -0,6 -0,7 

Summa finansiella kostnader -3,5 -3,5 
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Not 5 Materiella anläggningstillgångar    

mnkr 2020 2019 

VA-anläggningar   

Redovisat värde vid årets början 568,2 499,8 

Investeringar 214,5 116,5 

Avskrivning -22,1 -18,5 

Redovisat värde vid årets slut 760,6 597,8 

   

VA-verk, maskiner och inventarier    

Redovisat värde vid årets början 2,3 2,7 

Investeringar 0 0 

Avskrivning -0,3 -0,3 

Redovisat värde vid årets slut 2,0 2,4 

   

Pågående ny, till och ombyggnad   

Redovisat värde vid årets början 140,0 186,3 

Investeringar -85,2 -46,3 

Redovisat värde vid årets slut 54,8 140,0 

   

Pågående exploatering   

Redovisat värde vid årets början 27,2 16,8 

Investeringar 8,0 10,4 

Redovisat värde vid årets slut 35,2 27,2 

   

Summa materiella anläggningstillgångar 852,6 767,4 
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Not 6 Kortfristiga fordringar   

mnkr 2020 2019 

Kundfordringar 2,5 6,1 

Övriga kortfristiga fordringar 4,7 2,3 

Summa kortfristiga fordringar 7,2 8,4 

 

Not 7 Långfristiga skulder   

mnkr 2020 2019 

Förutbetalda VA-anläggningsavgifter 84,3 74,6 

Långfristiga lån, externa 590,0 540,0 

Långfristiga lån, interna till kommunen 102,0 102,0 

Summa långfristiga fordringar 776,3 716,6 

 

Not 8 Kortfristiga skulder   

mnkr 2020 2019 

Leverantörsskulder 12,6 7,0 

Avräkningsskuld 97,7 19,7 

Skuld till abonnenterna 2,9 7,3 

Upplupna kostnader 3,0 3,2 

Summa kortfristiga fordringar 116,2 37,2 
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1.6 Fastställelsebeslut och tillgänglighet 
Enligt vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig 

för abonnenterna. Vid sammanträdet den 27 april 2021 fastställde kommunfullmäktige i Ängelholms 

kommun särredovisningen för VA-verksamheten avseende år 2020. Särredovisningen görs tillgänglig genom 

publicering på kommunens hemsida. 

-



 

[Publiceringsdatum] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning mål och nyckeltal 2020  
Bilaga till årsredovisning 2020 

 



 

 

Mål och nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av 

nämndernas utvecklingsmål som är beslutade i budget 2020. Målen är grupperade under 

Kommunfullmäktiges fyra perspektiv.  

Medborgarfokus 

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa 

för att få nöjda och trygga medborgare.  

Effektiva verksamheter 

Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.  

Samhällsutveckling 

Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, 

kunskapsstaden och hälsostaden.  

Medskapande medarbetare 

Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delak-

tighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. 

Kommunstyrelsens 
utvecklingsmål 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 

Medborgarfokus     

Ängelholm har god service och 
tillhandahåller fler efterfrågade 
digitala tjänster. 

(U00486) Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

93% 92% 95% 

(N07900) Tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s, andel (%) 

86,4% - 94% 

(U31402) Väntetid i antal dagar från första 
kontakttillfället för ansökan vid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 

20 18 14 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

(Ä1016) Genomsnittligt problemindex enligt 
Polisens trygghetsundersökning 

1,56 1,53 1,6 

(U00405) Nöjd Region-Index - Trygghet 56 - 55 

Effektiva verksamheter     

Skapa digitala lösningar som bidrar 
till snabba processer och minskad 
onödig byråkrati. 

(Ä1002) Antal e-tjänster (kommuntotalt) 60 187 150 

(Ä1003) Antal e-tjänster som erbjuder 
digitala betalningslösningar (kommuntotalt) 

0 2 10 

Lokalförsörjningsprocessen ska 
säkerställa rätt lokaler i rätt tid. 

(Ä1011) Andel färdigställda lokaler i förhåll-
ande till fastställd lokalförsörjningsplan. 

100% 100% 100% 

Samhällsutveckling     

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

(Ä1017) Antal gästnätter i kommunen 223 988 180 320 
Öka 8 % 
jmf. m. 
2018 

(U40402) Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking 

17 25 Topp 20 



 

 

(U07451) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - 
Totalt, NKI 

72 - 70 

Kommunens befolkning ska öka. (Ä1013) Befolkningsförändring (%) 0,8% 1,0% 1,0% 

Verksamheten utvecklar en hållbar 
integration för alla medborgare med 
särskilt fokus på nyanlända. 

(Ä4047) Kursdeltagare på vuxenutbildning 
med lägst betyget E. 

86% 89% 85% 

(N18409) Elever på SFI som klarat minst två 
kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 

53% 86% 50% 

(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och 
börjat arbeta eller studera, status efter 90 
dagar. (andel %). 

34% 30% 40% 

Medborgarna har goda 
förutsättningar till självförsörjning 
genom arbete eller studier. 

(N00919) Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av 
befolkningen. 

4,8% 5,5% 5,5% 

Medskapande medarbetare     

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt (alla anställningsformer), (%) 

5,0% 6,3% 5,10% 

(Ä1015) Personalomsättning, exkl 
pensionsavgångar totalt (tillsvidareanställda) 

6,7% 6,2% 6,5% 

(U00200) Hållbart Medarbetar Engagemang 
(HME), Medarbetarenkät Index (mäts 
vartannat år) - Hela kommunen 

- 79 80 

(Ä1018) Andel av anställda i kommunen som 
är under 25 och eller 65 års ålder 
(månadsavlönade) 

4,7% 4,1% Öka 

(N00220) Utrikes födda 18-64 år bland 
kommunens anställda, andel (%) 

15,2% - 15% 

Kommunen ska erbjuda 
heltidsanställning vid nyrekrytering 

(N00206) Heltidsanställda i kommunen, 
andel (%) (månadsavlönade) 

66% 70% 68% 

(Ä1014) Andel annonser av 
tillsvidareanställningar inom kommunals 
avtalsområde som erbjuder heltid. 

100% 100% 100% 

  



 

 

Miljö och tillståndsnämndens 
utvecklingsmål 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 

Medborgarfokus     

Ängelholm har god service och 
tillhandahåller fler efterfrågade 
digitala tjänster. 

(Ä1002) Antal e-tjänster - Miljö- och 
tillståndsnämnden 

- 24 5 

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

(Ä8012) Antal medborgardialoger samt andra 
dialoger riktade till medborgarna - Miljö- och 
tillståndsnämnden 

- 0 1 

Effektiva verksamheter     

Skapa digitala lösningar som bidrar 
till snabba processer och minskad 
onödig byråkrati. 

(Ä1019) Andel områden av eBlomlådan som 
bedöms vara helt uppfyllt, - Miljö- och 
tillståndsnämnden 

25% 83% 50% 

(U07455) Nöjd Kund-Index – Livsmedels-
kontroll, totalt 

82 79 75 

(U07449) Nöjd Kund-Index - Miljö- och hälso-
skydd, totalt 

68 70 68 

(U07450) Nöjd Kund-Index – Serverings-
tillstånd, totalt 

78 73 75 

Samhällsutveckling     

Öka livskvaliteten i kommunen 
genom att utveckla den tätortsnära 
grönskan 

(N07498) Nöjd Medborgar-Index - 
Grönområden, parker och natur, medelbetyg 
(skala 0-10) 

8,0 - 8,0 

(N85054) Skyddad natur, total andel (%) 0,8% - 0,8% 

Öka livskvaliteten i kommunen 
genom att motverka missbruk och 
beroende 

(Ä8009) Andel provköp av alkohol och tobak 
där köp nekades (%) 

- 73% 100% 

(Ä8010) Varannan vatten, genomförda 
aktiviteter (antal) 

- 0 2 

Medskapande medarbetare     

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

(U00200) Hållbart Medarbetar Engagemang 
(HME), Medarbetarenkät Index (mäts 
vartannat år) - Miljö- och tillståndsnämnden 

- 75 75 

(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%) -  Miljö- och tillståndsnämnden 

7,2% 5,8% 4,7% 

(Ä1015) Personalomsättning, exkl 
pensionsavgångar -  Miljö- och 
tillståndsnämnden 

11% 18% 10% 

Kommunen ska erbjuda 
heltidsanställning vid nyrekrytering 

(Ä1008) Andel nyanställda som erbjudits 
heltidsanställning -  Miljö- och 
tillståndsnämnden 

100% 100% 100% 

(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun  -  Miljö- och tillståndsnämnden 

95% 95% 95% 

  



 

 

Familje- och 
utbildningsnämndens 
utvecklingsmål 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 

Medborgarfokus     

Ängelholm har god service och 
tillhandahåller fler efterfrågade 
digitala tjänster. 

(Ä1002) Antal e-tjänster 22 24 25 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

(N15557) Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel (%). 

- - 92% 

(N15533) Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel (%). 

- - 90% 

(N17648) Gymnasieelever år 2: Jag känner 
mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%). 

- - 92% 

Verksamheterna ska stärka 
delaktighet, inflytande och 
välmående för barn, elever, klienter 
och brukare. 

(Ä4054) Elever i åk 4 som upplever att de mår 
bra (psykisk och fysisk hälsa), andel (%). 

90% 90% 95% 

(Ä4055) Elever i åk 7 som upplever att de mår 
bra (psykisk och fysisk hälsa), andel (%). 

84% 81% 95% 

(Ä4046) Klienter som anger att 
socialsekreterare inom IFO frågat efter deras 
synpunkter om hur den egna situationen 
skulle kunna förändras, andel 

74% - 75% 

(Ä4009) Elever i ÅK 9 som upplever att 
lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, (%) 

62% 58% 80% 

(Ä4012) Andel elever i GY 2 som upplever att 
de får vara med och påverka undervisningens 
innehåll (%) 

67% 58% 75% 

Effektiva verksamheter     

Skapa digitala lösningar som bidrar 
till snabba processer och minskad 
onödig byråkrati. 

(Ä4048) Andel elever som registreras via e-
tjänst för skolstart (%) 

49% 60% 95% 

Konkretisera formerna för 
samverkan mellan förskola, skola, 
barn- och elevhälsa och IFO. 

(Ä4049) Andel ärenden som efter utvecklat 
verksamhetsstöd, kan redovisa användandet 
av samlade kommunala individuella planer 
(SKIP) 

- - 30% 

(U33461) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett 
år efter avslutad utredning eller insats, andel 

69% 87% 85% 

Sträva efter kostnadseffektiva 
hemmaplanslösningar med 
bibehållen kvalitet. 

(Ä4050) Antal vårddygn av externa 
placeringar av unga på HVB-hem 

2638 2191 2200 

(Ä4051) Antal vårddygn av externa 
placeringar av vuxna 

2751 1349 1500 

Samhällsutveckling     

Verksamheterna karakteriseras av 
likvärdighet och tillgänglighet för 
alla medborgare. 

(Ä4056) Skillnad i poäng mellan skolan med 
högst och lägst genomsnittligt meritvärde i 
Åk 9. 

22 50 32 

(Ä4052) Andel personer som anser att deras 
situation har förändrats sedan du fick 
kontakt med socialtjänsten i kommunen (13 
år och uppåt) (%) 

- - 75% 



 

 

Verksamheten utvecklar en hållbar 
integration för alla medborgare med 
särskilt fokus på nyanlända. 

(N15543) Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, 
andel (%) 

81% 83% 85% 

(N15419) Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, kommunala 
skolor, andel (%) 

75,6% 80,8% 90% 

(N15436) Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

82,5% 86,7% 90% 

Medskapande medarbetare     

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
HU Lärande och familj (alla 
anställningsformer), % 

4,3% 5,6% 4,1% 

(Ä1015) Personalomsättning, exkl 
pensionsavgångar HU Lärande och familj 
(tillsvidareanställda), % 

5,8% 5,3% 7,0% 

(U00200) Hållbart Medarbetar Engagemang 
(HME), Medarbetarenkät Index (mäts 
vartannat år) - Lärande och familj. 

- 81 80 

Kommunen ska erbjuda 
heltidsanställning vid nyrekrytering 

(N00206) Heltidsanställda HU Lärande och 
familj (månadsavlönade), % 

79% 78% 82% 

(Ä1014) Andel annonser av 
tillsvidareanställningar inom kommunals 
avtalsområde som erbjuder heltid - Lärande 
och familj. 

100% 100% 100% 

  



 

 

Nämnden för omsorg och stöds 
utvecklingsmål 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 

Medborgarfokus     

Ängelholm har god service och 
tillhandahåller fler efterfrågade 
digitala tjänster. 

(Ä1002) Antal e-tjänster - HU Hälsa 3 4 4 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 

(U23521) Brukarbedömning särskillt boende 
äldreomsorg - trygghet, andel (%) 

93% 91% 90% 

(U28522) Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- trygg med personal, andel (%) 

- 68% 85% 

Verksamheten ger målgruppen 
möjlighet att välja i vardagen 

(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga hemma, andel (%) 

- 63% 90% 

(U21463) Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

88% 81% 90% 

(U23461) Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

87% 85% 87% 

Effektiva verksamheter     

Skapa digitala lösningar som bidrar 
till snabba processer och minskad 
onödig byråkrati. 

(Ä1010) Besparing till följd av 
digitaliseringssatsningar, utifrån framtagen 
mall, kr 

- 300 000 300 000 

Samhällsutveckling     

Verksamheten ska verka för en 
meningsfull fritid, känsla av 
sammanhang och ökat 
välbefinnande för målgruppen. 

(Ä5001) Antal volontärer inom 
äldreomsorgen 

- 65 80 

Medskapande medarbetare     

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

(N00206) Heltidsanställda HU Hälsa 
(månadsavlönade), % 

41% 51% 41% 

Kommunen ska erbjuda 
heltidsanställning vid nyrekrytering 

(U00200) Hållbart Medarbetar Engagemang 
(HME), Medarbetarenkät Index (mäts 
vartannat år) - HU Hälsa 

- 77 78 

(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
HU Hälsa (alla anställningsformer), % 

6,8% 8,1% 6,5% 

  



 

 

Samhällsbyggnadsnämndens 
mål 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 

Medborgarfokus     

Ängelholm har god service och 
tillhandahåller fler efterfrågade 
digitala tjänster. 

(Ä1002) Antal e-tjänster  - Bygglov inkl. BAB, 
Stadsmiljö, Arkitektur och teknik, Måltidsservice, 
Lokalvårdsservice, Intraprenad 

14 60 20 

(Ä8013) Andel bygglovsansökningar med 
kompletta handlingar som fått beslut inom 10 
veckor. 

88% 90% 100% 

(U00811) Handläggningstid (median) från när 
ansökan betraktas som fullständig till beslut om 
bygglov, antal dagar 

35 34 37 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. (U00405) Nöjd Region-Index - Trygghet 56 - 55 

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

(U00408) Nöjd Inflytande Index - Helheten 40 - 47 

Effektiva verksamheter     

Skapa digitala lösningar som bidrar 
till snabba processer och minskad 
onödig byråkrati. 

(Ä1019) Andel områden av eBlomlådan som 
bedöms vara helt uppfyllt, - Boende och 
trafikanter 

50% 89% 67% 

(U07447) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - 
Bygglov - Totalt, NKI 

59 62 65 

(U07513) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – 
Bygglov - Effektivitet, NKI 

71 58 60 

Samhällsutveckling     

Lokalförsörjningsprocessen ska 
säkerställa rätt lokaler i rätt tid. 

(Ä1011) Andel färdigställda lokaler i förhållande 
till fastställd lokalförsörjningsplan. 

100% 100% 100% 

Öka livskvaliteten i kommunen 
genom att utveckla den tätortsnära 
grönskan 

(N07498) Nöjd Medborgar-Index - Grönområden, 
parker och natur, medelbetyg (skala 0-10) 

8,0 - 8,0 

(N85054) Skyddad natur, total andel (%) 0,8% - 0,8% 

Medskapande medarbetare     

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

(U00200) Hållbart Medarbetar Engagemang 
(HME), Medarbetarenkät Index (mäts vartannat 
år) - HU Samhälle 

- 78 80 

(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%)  - Bygglov inkl. BAB, Stadsmiljö, 
Arkitektur och teknik, Måltidsservice, 
Lokalvårdsservice, Intraprenad 

3,7% 4,8% 4,0% 

(Ä1015) Personalomsättning, exkl 
pensionsavgångar -Bygglov inkl. BAB, Stadsmiljö, 
Arkitektur och teknik, Måltidsservice, 
Lokalvårdsservice, Intraprenad, andel (%) 

7,9% 7,4% 5,0% 

Kommunen ska erbjuda 
heltidsanställning vid nyrekrytering 

(Ä1008) Andel nyanställda som erbjudits 
heltidsanställning - Bygglov inkl. BAB, Stadsmiljö, 
Arkitektur och teknik, Måltidsservice, 
Lokalvårdsservice, Intraprenad, andel (%) 

100% 100% 100% 

(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun, Bygglov inkl. BAB, Stadsmiljö, 
Arkitektur och teknik, Måltidsservice, 
Lokalvårdsservice, Intraprenad, andel (%) 

72% 80% 75% 



 

 

Nämnden för Kultur, idrott och 
fritids utvecklingsmål 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 

Medborgarfokus     

Ängelholm har god service och 
tillhandahåller fler efterfrågade 
digitala tjänster. 

(Ä1002) Antal e-tjänster - Kultur och stad 
(exkl. Stadsmiljö) 

9 24 5 

Det är tryggt att bo i Ängelholm. 
(N09817) Genomsnittlig öppetid per bibliotek 
och vecka 

54 43 19,8 

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

(Ä8014) Antal upprättade avtal med det civila 
samhället 

- 8 20 

(U00408) Nöjd Inflytande Index - Helheten 40 - 47 

Effektiva verksamheter     

Skapa digitala lösningar som bidrar 
till snabba processer och minskad 
onödig byråkrati. 

(Ä1019) Andel områden inom SKLs 
utvärdering om digital service för företagare 
(eBlomlådan) som bedöms vara helt uppfyllt, 
% 

- 90% 60% 

Samhällsutveckling     

Öka livskvaliteten i kommunen 
genom att utveckla 
mångfacetterade mötesplatser 

(U09401) Nöjd medborgar Index - Kultur 64 - 62 

(U09406) Nöjd medborgar Index - Idrotts- och 
motionsanläggningar 

61 - 61 

Medskapande medarbetare     

Säkerställa kommunens framtida 
kompetensförsörjning. 

(U00200) Hållbart Medarbetar Engagemang 
(HME), Medarbetarenkät Index (mäts 
vartannat år) - Kultur och stad 

- 78 80 

(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%), Kultur och stad (exkl Stadsmiljö) 

2,3% 3,8% 2,50% 

(Ä1015) Personalomsättning, exkl 
pensionsavgångar, Kultur och stad (exkl 
Stadsmiljö) 

- 3% 5% 

Kommunen ska erbjuda 
heltidsanställning vid nyrekrytering 

(Ä1008) Andel nyanställda som erbjudits 
heltidsanställning - Kultur och stad (exkl 
Stadsmiljö) 

100% 100% 100% 

(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) - Kultur och stad (exkl 
Stadsmiljö) 

69% 71% 72% 

  



 

 

Överförmyndarnämndens mål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 

Medborgarfokus     

 Arbeta för kompetenta och nöjda 
ställföreträdare som vill behålla sina 
uppdrag. 

(Ä9004) Andel påbörjade årsräkningar per 
den 31 augusti, % 

55% 83% 100% 

Inom 5 arbetsdagar efter impuls om 
behov ska rekrytering av 
ställföreträdare påbörjas. 

(Ä9005) Andel ärenden där rekrytering av 
ställföreträdare påbörjas inom 5 arbetsdagar, 
%. 

- 100% 100% 

Slutföra handläggningen med att 
förordna ställföreträdare inom 90 
arbetsdagar. 

(Ä9007) Andel ärenden där rekryternig av 
ställföreträdare avslutas inom 90 
arbetsdagar, %. 

- 99% 90% 

Effektiva verksamheter     

Skapa digitala lösningar som bidrar 
till snabba processer och minskad 
onödig byråkrati. 

(Ä1002) E-tjänster, antal - 
Överförmyndarnämnden 

1 7 2 
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Uppföljning av specifika uppdrag 2020 –  

Bilaga till årsredovisning 
Felanmälningsapp 
Uppdrag till Kommunstyrelsen att inom ramen för digitaliseringsanslagen införa en felanmälningsapp för 

allmänheten under 2020. Klart 2020-12-31. 

Kommentar: 
En felanmälningsapp finns tillgänglig via engelholm.se. Invånare kan exempelvis skicka bilder och markera 

platser på karta vilket underlättar för verksamheten att hantera ärenden med exempelvis nedskräpning eller 

trasig belysning. Ärendenummer: KS 2020/64 

Sponsringsbidrag 
Uppdrag till Kommunstyrelsen att se över regelverket för sponsringbidrag avseende föreningar inför år 

2021. Återrapporteras senast 2020-06-30. 

Kommentar 
En rapport om översyn av regelverket för sponsring överlämnades till kommunfullmäktige 2020-06-22. 

Översynen redovisade ett antal förslag till ändringar i gällande regelverk. Kommunstyrelsen att beslutade att 

tillsätta en politisk styrgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium och nämnden för kultur, idrott och 

fritids presidium, för att tillsammans med tjänstpersoner se över regelverket för sponsring ytterligare och 

återkomma med ett förslag senast den 31 oktober 2020. Ärendenummer: KS 2020/66 

Underhållspeng - Helsingborgsmodell 
Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya områden, gator 

och cykelvägar etc. enligt Helsingborgsmodell. Återrapporteras senast 2020-03-31. 

Kommentar: 
Genomförd utredning presenterade ett förslag till underhållspeng som grundas på en beräkning av antalet 

färdigställda bostäder föregående år (senaste publikt fastställda årliga siffror över bostadsbyggande). Denna 

beräkning utgör en utgångspunkt för budgetberedningen på våren året innan budgetåret. Underlaget beaktas 

därmed vid beslut om nämndernas budgetramar. Ärendenummer: KS 2020/36 

Etableringslån 
Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa etableringslån i Ängelholms 

kommun. Återrapporteras senast 2020-05-31. 

Kommentar: 
Servicestöd har utrett frågan och en del i förslaget var att fortsätta utveckla samarbete med 

Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan. Därigenom minskar risken att enskilda hamnar i 

vänteläge mellan olika ersättningssystem och också den grundläggande problematiken med det så kallade 

"Glappet" minskas. Ärendenummer: KS 2020/37 
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Jämlikhet i skolan 
Uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden att utreda vilka insatser som krävs för att lika hög andel av 

pojkarna ska gå ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast 2020-06-30. 

Kommentar: 
Utredningen redovisades först för Familje- och utbildningsnämnden 2020-05-28. Utredningen redogör för 

Ängelholms kommuns skolresultat, pågående satsningar och arbeten samt slutsatser kring vad Familje- och 

utbildningsnämnden anser vara viktiga förutsättningar framöver för att nå målsättningen om att lika stor 

andel pojkar som flickor skall nå minst godkända resultat när de lämnar grundskolan. Utredningen beskriver 

tre områden som i relation till relevant forskning bedöms väsentliga att rikta fokus mot för att nå framgång 

med alla våra elever. De är likvärdighet, skolkultur och undervisningskvalitet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att godkänna utredningen som svar på uppdraget. 

Ärendenummer KS 2019/234. 

Ekonomi i balans - Individ och familj 
Uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden att för Individ och familjs verksamhetsområde återkomma 

till kommunstyrelsen med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30. 

Kommentar: 
Svar på uppdraget redovisades för KSAU 2020-06-24. Därefter gavs ett kompletterande uppdrag att 

tydliggöra de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna. Efter en fördjupad analys uppmärksammades 

stora Covid-19 relaterade volymökningar. Även uteblivna ersättningar för ensamkommande barn fortsätter 

belasta ekonomin eftersom tidigare signaler om öppnare gränser inte överensstämt med utvecklingen. Den 

långsiktiga planen med åtgärder kompletteras med en intern omfördelning från andra verksamheter inom 

Lärande och Familj för att Individ och familj inte ska få ett negativt ekonomiskt resultat under 2020 och 

2021. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020 att anta föreslagen långsiktig plan för Individ och familjs 

verksamhetsområde för att komma i ekonomisk balans. Ärendenummer KS 2019/233. 

Syn- och hörselinstruktör 
Uppdrag till nämnden för omsorg och stöd att utreda vilka av de uppgifter som syn- och hörselinstruktören 

haft som kan övertas av kommunens fixartjänst och förse dem med den utbildning och materiel som behövs 

för de nya uppgifterna. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30. 

Kommentar: 
Nämnden för omsorg och stöd gavs i uppdrag att utreda vilka av de uppgifter som syn- och 

hörselinstruktören haft och som kunde övertas av kommunens fixartjänst. 

Utredningen visade att ingen av de uppgifter som syn- och hörselinstruktören haft kunde överföras till 

fixartjänsten. Däremot hade flera uppgifter, sedan tidigare, övertagits av kommunens legitimerade 

sjukvårdspersonal, av rehabiliteringsassistenter och/ eller av hemtjänsten. Under 2020 genomförde 

huvuduppdrag Hälsa, på uppdrag av Nämnden för omsorg och stöd, en uppföljning och konsekvensanalys 

utifrån avvecklingen av syn- och hörselinstruktören. Uppföljningen baserades på en granskning av inkomna 

synpunkter, klagomål samt fel och brister. Under 2020 hade inga sådana registrerats som kunde härledas till 

avvecklingen av syn och hörselinstruktören. Ärendenummer: NOS 2020/13. 
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Trygghetsvärdar 
Uppdrag till nämnden för omsorg och stöd att utvärdera trygghetsboendenas trygghetsvärdar. 

Utvärderingen ska ge svar på hur arbetet fungerar i dagsläget samt förslag på hur trygghetsvärdarna kan 

organiseras och finansieras efter 2020. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast 2020-05-

31. 

Kommentar: 
Uppdrag till nämnden för omsorg och stöd var att utvärdera trygghetsboendenas trygghetsvärdar. 

Utvärderingen skulle ge svar på hur arbetet fungerade samt föreslå förslag på hur trygghetsvärdarna skulle 

kunna organiseras och finansieras efter 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att kommunens subvention skulle begränsas till fyra år och att 

subventionen endast gällde trygghetsboendena Willan 7 och Kastanjelunden. Utvärderingen visade att såväl 

trygghetsvärdarna som gemensamhetslokalerna var uppskattade. Mot bakgrund av utvärderingen fattades 

ett politiskt beslut under 2020 att Ängelholms kommun ska subventionera trygghetsvärdar i en 

utfasningsmodell under 2021 och 2022. År 2023 avslutas subventionen i sin helhet. Utfasningsmodellen 

syftar till att möjliggöra för fastighetsägarna att hitta alternativa lösningar och finansiering av trygghetsvärd 

och gemensamhetslokal. Ärendenummer: NOS 2020/69 

Ung omsorg 
Uppdrag till nämnden för omsorg och stöd att utvärdera arbetet med Ung omsorg. Uppdraget ska 

återredovisas till kommunstyrelsen senast 2020-08-31. 

Kommentar: 
Ung Omsorg har varit ett komplement till de aktiviteter som omvårdnadspersonal och aktivitetssamordnare 

arrangerar i träffpunkterna på berörda särskilda boende. Ung Omsorgs närvaro har medfört fler planerade 

aktiviteter under helger och en större möjlighet till enskild aktivitet för boende som har haft behov av detta. 

Tyvärr har möjligheten nyttjats i liten utsträckning. Konceptet Ung Omsorg kan ses som en investering ur 

flera aspekter, dels uppger en stor del av ungdomarna att de kan tänka sig en utbildning inom 

omvårdnadsyrket i framtiden, men det är också ett kvalitetsmässigt mervärde i och med de 

generationsöverskridande möten som Ung omsorg ger upphov till. 

Under året har politiskt beslut fattats om att huvuduppdrag Hälsa ska genomföra en ny upphandling av ett 

koncept liknande Ung Omsorg för 2021 och genomföra det på tre nya vårdboenden. Ärendenummer:  NOS 

2020/81 
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Utsmyckning Klippanvägen 
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att inkludera utsmyckning i investeringsprojektet för 

Klippanvägens ombyggnad. Klart i samband med att projektet avslutas. 

Kommentar: 
I samband med Klippanvägens ombyggnation gav kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att inkludera utsmyckning i investeringsprojektet, samt att uppdraget skulle vara klart i samband 

med att projektet avslutas. Med tanke på de givna förutsättningar beslutade kommunens konstnärliga råd 

att föreslå stadsarkitektens gestaltningskoncept ”Krona” som det förslag som realiserades. Genom att 

placera uppstammade träd i en cirkel bildas en naturlig krona. Trädringen placeras asymmetrisk för att 

förstärka känslan av rörelse. Träden har en vacker vårblomning och höstfärg som skapar variation under 

året. Gestaltningen rymdes inom budget och harmoniseras med övrig utformning av Klippanvägen. För den 

allra västligaste rondellen, som egentligen inte berördes av uppdraget, erbjöd Backahill att finansiera en 

konstnärlig gestaltning av Jonas Högström, som under december 2020 kom på plats. Konstverket föreställer 

några hönor, Pyttor, som balanserar på räls. Detta konstverk kommer att flyttas i samband med att denna 

rondell byggs om i samband med Ängelholmspaketet. Ärendenummer: SBN 2019/226. 

Ängsplanteringar 
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjliga platser att ersätta klippta gräsmattor med 

ängsplanteringar i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera den kommunala skötseln. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-08-31. 

Kommentar: 
Ärendet behandlades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-09. Ytor föreslagna som potentiella ängsytor i 

Ängelholms kommun finns i sin helhet presenterade i dokumentation ”Utredning Ängar – för biologisk 

mångfald och effektivare skötsel i Ängelholms kommun”. Ärendenummer: SBN 2020/53. 

Magnarps vattenverk 
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda upprustning och idrifttagande av Magnarps vattenverk. 

Utredningen ska beakta vattenverkets roll i förhållande till Ängelholms kommuns avtal med Sydvatten. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30. 

Kommentar: 
VA-enheten har med hjälp av konsulten Sweco utrett möjligheterna till att producera dricksvatten vid 

reservvattentäkten, Magnarp/Vejbystrand. Vattentäkten har tidigare använts som ordinarie täkt och 

vattenverk. 

Utredningen innefattar hur vattnet bör beredas, vilken utrustning som krävs, kostnadsbedömning för detta 

och en uppskattat tidplan. Den tekniska utredningen är sammanfattad i ett PM daterat 2020-05-06. Ärendet 

behandlades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-09. Ärendenummer: SBN 2020/54. 

Arbetsmiljöanpassning Tingssalen 
Uppdrag till Nämnden för kultur, idrott och fritid att göra arbetsmiljöanpassningarna i Tingssalen inom 

ramen för befintliga anslag under år 2020. Klart 2020-12-31. 

Kommentar: 
Tingssalen har utrustats med akustiktyger på skenor som lätt kan reglera akustik och ljuddämpning i salen. 

Salen har också utrustats med nya led-armaturer med dimmerfunktion. 
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Nämndsekreterare
Elisabeth Alm
469145
Elisabeth.Alm@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/3
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-11

Revisionsberättelse – ansvarsfrihet för kommunens 
nämnder och styrelser 2020

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse för år 2020 för Ängel-
holms kommun.

Kommunrevisorerna bedömer att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten 
enligt de av kommunfullmäktigebeslutade finansiella målen och de verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunrevisorerna tillstyrker 
att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för följande styrelser och 
nämnder* för 2020:

Kommunstyrelsen
Familje- och utbildningsnämnden
Miljö- och tillståndsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämnden för omsorg och stöd
Kommunrevisorer
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

* Fullmäktigeledamot som är invald i styrelse eller nämnd deltar inte i beslutet om 
ansvarsfrihet för denna nämnd.

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 11 juni 2021
• Revisionsberättelse och granskningsrapport 
• Bilagor till revisionsberättelse 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ovanstående styrelser och nämnder i Ängelholms kommun ansvarsfrihet 
för år 2020.

Elisabeth Kullenberg
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Övrigt 
Revisorerna har på sedvanligt sätt tagit del av kommunstyrelsens och nämndemas 
protokoll. Revisorerna har även informerat sig om arbetet i fullmäktiges 
beredningar. 

Revisorerna har under året haft sammanträde med kommunfullmäktiges presidium 
varvid information har lämnats angående avrapporterade och kommande 
granskningar. 

Revisorerna har under året deltagit i utbildning inom olika områden som berör den 
kommunala revisionen. 

Revisorerna har som sakkunnigt biträde anlitat PwC. 

Ängelholm den 16 juni 2021 

Bengt Sävström Ragnar S teen Gunilla Hildestrand 

Ingemar Olsson Lisbet Enbjerde RolfEkberg 

Oskar Funes Galindo Ulla Magnusson 

·c;v ci1 ............. ~tJd't 
Kurth EngwaV 

l l 



Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2020. 

Ängelholm den 16 juni 2021 

Bengt Sävström Oskar Funes Galindo 

Ingemar Olsson Lisbet Enbjerde 

Ragnar Steen Ulla Magnusson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Bilaga l Revisorernas redogörelse 
Bilaga 2 Sakkunnigas rapport- Granskning av årsredovisning 
Bilaga 3 Granskningsrapport- Ängelholms Stadshus AB 
Bilaga 4 Revisionsberättelse- Ängelholms Stadshus AB 
Bilaga 5 Granskningsrapport-AB Ängelholmshem 
Bilaga 6 Revisionsberättelse- AB Ängelholmshem 
Bilaga 7 Granskningsrapport-AB Ängelholmslokaler 
Bilaga 8 Revisionsberättelse- AB Ängelholmslokaler 

Gunilla Hildestrand 

RolfEkberu 

e~, c.?~ 

Bilaga 9 Granskningsrapport- Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 
Bilaga JO Revisionsberättelse- Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 
Bilaga Il Granskningsrapport- Ängelholms Flygplats AB 
Bilaga 12 Revisionsberättelse- Ängelholm Flygplats AB 
Bilaga 13 Granskningsrapport-Nordvästra Skånes Renluillnings AB 
Bilaga 14 Revisionsberättelse- Nordvästra Skånes Renhällnings AB 



 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000-0977 

 

 Till årsstämman i Ängelholms Stadshus AB 

 Organisationsnummer 559276-8591 

 

 

 

 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2020 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

Ängelholms Stadshus AB:s verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi vill särskilt framföra att det tagit tid innan vi erhållit kallelser och protokoll 

vilket har försvårat vårt arbete. Mot den bakgrunden önskar vi att styrelsen vidtar 

åtgärder så att vi fortsättningsvis får tillgång till kallelser och protokoll i rimlig tid. 

 

 Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig.  

 

 Ängelholm den 11 juni 2021 

 

 

 

 Ragnar Steen     Bengt Sävström 

Av fullmäktige utsedd  Av fullmäktige utsedd  

lekmannarevisor lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholms Stadshus AB, org.nr 559276-8591 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholms Stadshus AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholms Stadshus ABs finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholms Stadshus 
AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholms Stadshus AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ängelholms Stadshus AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholms Stadshus AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Ängelholm den ___juni 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000-0977 

 

 Till årsstämman i AB Ängelholmshem  

 Organisationsnummer 556054 - 7555 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2020 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

AB Ängelholmshems verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

 Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi har under slutet av år 2020 genomfört en förstudie avseende intern styrning och 

kontroll inom AB Ängelholmshem. Denna förstudie genomfördes mot bakgrund 

av de allvarliga brister som framkom i granskningen för år 2019. Vår förstudie 

visar att styrelsen för AB Ängelholmshem har vidtagit åtgärder för att säkerställa 

en tillräcklig intern kontroll.  

 

 Vi har inför årets granskning haft ett löpande informationsutbyte med företrädare 

för bolaget, den auktoriserade revisor samt tagit del av bolagets revisionsberättelse 

för år 2020. Vi instämmer i den kritik som framförs i revisionsberättelsen 

avseende den styrelse som var ansvarig under perioden 1 januari till 30 mars 2020 

samt dåvarande VD för perioden 1 januari till 1 mars 2020. 

 

 Gällande den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars till 31 december 

2020 är vår uppfattning att styrelsen inte, i tillräckligt god tid, har vidtagit 

adekvata åtgärder utifrån den information som styrelsen haft tillgång till 

 

 Mot bakgrund av våra iakttagelser och slutsatser har vi valt att göra en delad 

bedömning för de styrelser som varit beslutande under år 2020 i denna 

granskningsrapport. 

 

 



 Till den styrelse som var ansvarig under perioden 1 januari till 30 mars 2020 samt 

dåvarande VD för perioden 1 januari till 1 mars 2020 riktar vi lekmannarevisorer 

en anmärkning för att verksamheten inte har bedrivits ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

inte varit tillräcklig. 

 

  Till den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars till 31 december 2020 

riktar vi lekmannarevisorer kritik för att verksamheten inte har bedrivits 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. 

Avseende den intern kontrollen bedömer vi att vissa åtgärder har vidtagits. Dock 

anser vi att det finns behov av ytterligare åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern 

kontroll. 

   

 Ängelholm den 11 juni 2021 

 

 

 

 Bengt Sävström     Ragnar Steen 

 Av fullmäktige utsedd     Av fullmäktige utsedd  

 lekmannarevisor     lekmannarevisor 
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Revisions berättelse 

T ill bolagsstämman i AB Ängelholmshem, org.nr 556054-7555 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AB Ängelholmshem för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fu llgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Den andra informationen består av en inledande del i den tryckta årsredovisningen (framvagn) som vi inhämtade 
före datumet för denna revisionsberättelse . Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

l samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad 27 maj 2020 med uttalande med reservation i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. s tyrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är !1\.J.) 
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tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsalt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
alt likvidera bolaget, upphöra med verksamheten e ller inte har något rea listiskt alternativ ti ll alt göra något av 
delta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är alt uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentl iga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppläcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen . 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande respektive uttalande med avvikande mening 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för AB Ängelholmshem för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman 
beviljar styre lseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans 
Hammargren (verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020}, styrelsesuppleanterna 
Magnus Nson Ängelbäck, Emma Yngvesson, Peter Storgaard, Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i 
styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020) och verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 
1 januari-1 mars 2020) ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman bevi ljar de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars och senare respektive 
verkstä llande direktör Peter Scharff (utsedd för perioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör 
Mikael Barnandersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) ansvarsfrihet för respektive period. 

Grund för uttalanden 

Under december 2019 uppdrog Ängelholms kommun åt externt konsultföretag att genomföra en genomlysning av 
AB Ängelholmshem vad avsåg bland annat kostnadseffektivitet, projektstyrning samt "styrning, ledning och 
samordning". Vid granskningen av bolagets interna kontroll framkom bland annat att det saknades en godtagbar 
rutin för hantering av upphandlingar. Detta hade bland annat medfört åsidosättanden av lagen om offentlig 
upphandling. Det påträffades även brister i bolagets interna kontrollarbete. 

styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter och var och en av styrelseledamöterna är skyldig 
alt fullgöra sitt uppdrag med rimlig omsorg. l det ligger att bland annat att tillse att al la de lagar och regler som 
omgärdar bolagets verksamhet efterlevs samt att verksamheten bedrivs under sunda ekonomiska förhållanden. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen. Därav följer ett långtgående ansvar för att den 
interna kontrollen upprätthålls. Som framgått ovan har det funnits betydande brister i hur bolagets 
upphandlingsverksamhet bedrivits och även brister i den interna kontrollen i övrigt och som en följd därav har det 
enligt vår uppfattning inte funnits förutsättn ingar för affärsmässigt välgrundade beslut. På grund härav finns det en 
betydande risk för att bolaget tillfogats en ekonomisk skada som inte är oväsentlig. 

De brister som påträffats avser i stor utsträckning räkenskapsåret 2019, men enligt vår bedömning kan bristerna i 
förvaltningen hänföras även till räkenskapsåret 2020 och den relativt korta period under detta räkenskapsår som 
de under räkenskapsåret 2019 verksamma styrelseledamöterna och verkställande direktören kvarstått i sina 
uppdrag. Mot den bakgrunden avstyrker vi att de bolagets funktionärer som var verksamma fram till 30 mars 2020 
beviljas ansvarsfrihet. I~Ar \ 
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Vid granskningen av det arbete som utförts av de styrelseledamöter som tillträdde den 30 mars 2020 och av den 
verkställande direktör som tillträdde den 1 mars 2020 har inte framkommit annat än att de fullgjort sina 
skyldigheter på ett godtagbart sätt. 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Ängelholmshem enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattn ing och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stä llning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förva ltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören ligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 21 maj 2021 

Öhrlings Pricewate 

Auktoriserad revisor 
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000-0977 

 

 Till årsstämman i AB Ängelholmslokaler 

 Organisationsnummer 556851 - 4557 

 

 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2020 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

AB Ängelholmslokalers verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi har under slutet av år 2020 genomfört en förstudie avseende intern styrning och 

kontroll inom AB Ängelholmslokaler. Denna förstudie genomfördes mot bakgrund 

av de allvarliga brister som framkom i granskningen för år 2019. Vår förstudie 

visar att styrelsen för AB Ängelholmlokaler har vidtagit åtgärder för att säkerställa 

en tillräcklig intern kontroll.  

 

 Vi har inför årets granskning haft ett löpande informationsutbyte med företrädare 

för bolaget, den auktoriserade revisor samt tagit del av bolagets revisionsberättelse 

för år 2020. Vi instämmer i den kritik som framförs i revisionsberättelsen 

avseende den styrelse som var ansvarig under perioden 1 januari till 30 mars 2020 

samt dåvarande VD för perioden 1 januari till 1 mars 2020. 

 

 Gällande den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars till 31 december 

2020 är vår uppfattning att styrelsen inte, i tillräckligt god tid, har vidtagit 

adekvata åtgärder utifrån den information som styrelsen haft tillgång till. 

 

 Mot bakgrund av våra iakttagelser och slutsatser har vi valt att göra en delad 

bedömning för de styrelser som varit beslutande under år 2020 i denna 

granskningsrapport. 

 



 Till den styrelse som var ansvarig under perioden 1 januari till 30 mars 2020 samt 

dåvarande VD för perioden 1 januari till 1 mars 2020 riktar vi lekmannarevisorer 

en anmärkning för att verksamheten inte har bedrivits ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

inte varit tillräcklig. 

 

  Till den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars till 31 december 2020 

riktar vi lekmannarevisorer kritik för att verksamheten inte har bedrivits 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. 

Avseende den intern kontrollen bedömer vi att vissa åtgärder har vidtagits. Dock 

anser vi att det finns behov av ytterligare åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern 

kontroll. 

 

 Ängelholm den 11 juni 2021 

 

 

  

 Ragnar Steen     Bengt Sävström 

Av fullmäktige utsedd  Av fullmäktige utsedd  

lekmannarevisor lekmannarevisor 

 

 



p wc 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i AB Ängelholmslokaler, org.nr 556851-4557 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av ~rsredovisningen för AB Ängelholmslokaler för ~r 2020. 

Enligt vår uppfattning har ~rsredovisningen upprättats i enlighet med ~rsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Ängelholmslokalers finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB 
Ängelholmslokaler. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB 
Ängelholmslokaler enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enl igt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för v~ra uttalanden. 

Övrig upplysning 

Revisionen av ~rsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad 27 maj 2020 med uttalande med reservation i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. s tyrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar ''-""\ 
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Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för AB Ängelholmslokaler för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman 
beviljar styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans 
Hammargren (verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), styrelsesuppleanterna 
Magnus Nson Ängelbäck, Emma Yngvesson, Peter Storgaard, Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i 
styrelsen under perioden den 1 januari- 30 mars 2020) och verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 
1 januari- 1 mars 2020) ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars och senare respektive 
verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för perioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör 
Mikael Bomandersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) ansvarsfrihet för respektive period. 

Grund för uttalanden 

Under december 2019 uppdrog Ängelholms kommun åt externt konsultföretag att genomföra en genomlysning av 
AB Ängelholmshem vad avsåg bland annat kostnadseffektivitet, projektstyrning samt "styrning, ledning och 
samordning". Vid granskningen av bolagets interna kontroll framkom bland annat att det saknades en godtagbar 
rutin för hantering av upphandlingar. Detta hade bland annat medfört åsidosättanden av lagen om offentlig 
upphandling. Det påträffades även brister i bolagets interna kontrollarbete. 

styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter och var och en av styrelseledamöterna är skyldig 
att fullgöra sitt uppdrag med rimlig omsorg. l det ligger att bland annat att tillse att alla de lagar och regler som 
omgärdar bolagets verksamhet efterlevs samt att verksamheten bedrivs under sunda ekonomiska förhållanden. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen. Därav följer ett långtgående ansvar för att den 
interna kontrollen upprätthålls. Som framgått ovan har det funnits betydande brister i hur bolagets 
upphandlingsverksamhet bedrivits och även brister i den interna kontrollen i övrigt och som en följd därav har det 
enligt vår uppfattning inte funnits förutsättningar för affärsmässigt välgrundade beslut. På grund härav finns det en 
betydande risk för att bolaget tillfogats en ekonomisk skada som inte är oväsentlig. 

De brister som påträffats avser i stor utsträckning räkenskapsåret 2019, men enligt vår bedömning kan bristerna i 
förvaltningen hänföras även till räkenskapsåret 2020 och den relativt korta period under detta räkenskapsår som 
de under räkenskapsåret.2019 verksamma styrelseledamöterna och verkställande direktören kvarstått i sina 
uppdrag. Mot den bakgrunden avstyrker vi att de bolagets funktionärer som var verksamma fram till 30 mars 2020 
bevi ljas ansvarsfrihet. 

Vid granskningen av det arbete som utförts av de styrelseledamöter som tillträdde den 30 mars 2020 och av den 
verkställande direktör som tillträdde den 1 mars 2020 har inte framkommit annat än att de fullgjort sina 
skyldigheter på ett godtagbart sätt. 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Ängelholmshem enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande säll. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och ~~.J 
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anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig ti ll någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 21 maj 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

l~ ~. 
Mattlas Joha n 
Auktoriserad r isor 

3 av 3 



 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000-0977 

 

 Till årsstämman i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 

 Organisationsnummer 559257-3132 

 

 

 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2020 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB:s verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi vill särskilt framföra att det tagit tid innan vi erhållit kallelser och protokoll 

vilket har försvårat vårt arbete. Mot den bakgrunden önskar vi att styrelsen vidtar 

åtgärder så att vi fortsättningsvis får tillgång till kallelser och protokoll i rimlig tid. 

 

 Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig.  

 

 Ängelholm den 11 juni 2021 

 

 

 

 Ragnar Steen     Bengt Sävström 

Av fullmäktige utsedd  Av fullmäktige utsedd  

lekmannarevisor lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org.nr 559257-3132 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB för räkenskapsåret 
27 maj 2020 till 31 december 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB för räkenskapsåret 27 maj 2020 till 31 december 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson     Martin Troedsson 
Auktoriserad revisor     Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor, Huvudansvarig revisor

2021-06-08 13:17:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Martin Hugo Troedsson

Martin Troedsson

Auktoriserad revisor

2021-06-08 15:38:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000-0977 

 

 Till årsstämman i Ängelholms Flygplats AB 

 Organisationsnummer 556814-2896 

 

 

 

 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2020 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

Ängelholms Flygplats AB:s verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig.  

 

 Ängelholm den 14 april 2021 

 

 

 

 Ragnar Steen     Bengt Sävström 

Av fullmäktige utsedd  Av fullmäktige utsedd  

lekmannarevisor lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholms Flygplats AB, org.nr 556814-2896 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholms Flygplats AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholms Flygplats ABs finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholms Flygplats 
AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholms Flygplats AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 18 maj 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ängelholms Flygplats AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholms Flygplats AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad 2021- 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson      Martin Troedsson 
Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor 
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HELSINGBORG 
STADSREVISION EN 

Till årsstämman i Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

Org. nr 556217-4580 

Till fullmäktige i ägarkommunerna 

Granskningsrapport för Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB år 2020 
Jag, av fullmäktige i Helsingborgs stad utsedd lekmannarevisor, har granskat Nordvästra 
Skånes Renhållnings AB:s verksamhet. Granskningen har utförts av sakkunniga som 
biträder lekmannarevisorn. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Under året har avvikelser noterats inom inköp och upphandling i bolagets dotterbolag 
Vera Park Circularity AB där inköp har gjorts från två leverantörer överstigande 
direktupphandlingsgränsen utan föreliggande av en formell upphandling. Av den 
anledningen har bolaget genomfört en utredning av följsamheten av lagen om offentlig 
upphandling inom såväl moderbolag som dotterbolag. Styrelsen har till följd av den 
genomförda utredningen beslutat om ett antal olika åtgärder för att förbättra sin inköps
och upphandlingsprocess. Därtill har händelser i bolagets dotterbolag uppmärksammats 
vad gäller dotterbolagets samverkan med en stiftelse samt underliggande bolag. Detta 
berörs i granskningsrapporten för dotterbolaget. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 

Helsingborg 2021-03-24 

L ekmannarevisor 

Södra s torgatan 36 · Postadress 251 89 Helsingborg · Tel 042- 1 O 50 14 · stadsrevisionen@helsingborg.se helsingborg.se 



Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Arsredovisning 
för räkenskapsåret 2020-01-01 -2020-12-31 

Styrelsen och verkställande direktören för Södra sjukhusområdets Utvecklings AB avger härmed följande årsredovisning. 

Innehåll 

Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 
Noter 

styrelsens säte: Ängelholm 
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 
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Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet. att inom hela Ängelholms kommun äga och förvalta fast och lös egendom, 
förvärva fastigheter eller tomträtter för att på dem uppföra och förvalta bostadshus och lokaler, att som ett led i utvecklingen 
av bolagets bostads- och lokalbestånd överlåta fastigheter och tom'trätter, samt därmed förenlig verksamhet. 

Ägarförhållanden 
Bolaget ägs av AB Ängelholmshem , 556054-7555, som i sin tur ägs av Ängelholms stadshus AB, organisationsnummer 559276-8591 
som är ett helägt bolag som ägs av Ängelholms kommun, organisationsnummer 212000-0977. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 
l november 2020 togs beslut om att bilda ett nytt moderbolag (holdingbolag), Ängelholms stadshus AB, i en av Ängelholms kommun 
helägd koncern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess 
invånare. l december förvärvade Ängelholms stadshus AB 99,98 % av aktierna i AB Ängelholmshem. 

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Balansomslutning (tkr) 50 50 50 50 
soliditet(%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Antal anställda 

Förändring av eget kapital 

Aktie- Balanserat Arets Totalt 
kapital resultat resultat 

Inbetalt aktiekapital 50 50 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 50 50 

Förslag till resultatdisposition 
Bolaget saknar disponibla vinstmedel för bolagsstämman att besluta om. 
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Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Resultaträkning 

Rörelsens intäkter 
Summa nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 

Bruttoresultat 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Arets resultat 

2020-01-01 2019-01-01 
Not -2020-12-31 -2019-12-31 
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Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (500 aktier) 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

50 50 

50 50 

50 50 

50 50 
50 50 

50 50 

50 50 
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Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Tilläggs upplys n i ng ar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Koncerntillhörighet 
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är AB Ängelholmshem 
(org.nr. 556054-7555) med säte i Ängelholm, som i sin tur ägs av Ängelholms kommun (org.nr. 212000-0977). 

Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Personal 
Bolaget har ej haft några anställda. 

Noter 

Not 1 Nyckeltalsdefinitioner 

soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Lennart Nilsson 

~ 
Johan Wifralius 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 'l. l V"' '- \ 1_. O l ( 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Södra sjukhusområdets Utvecklings AB, org.nr 559091-1490 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södra sjukhusområdets Utvecklings AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Södra sjukhusområdets Utvecklings ABs finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Södra 
sjukhusområdets Utvecklings AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Södra sjukhusområdets Utvecklings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 27 maj 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen . styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen . 
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Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Södra sjukhusområdets Utvecklings AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Södra sjukhusområdets Utvecklings AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen , årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen . 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen . 

Kristianstad den 21 maj 2021 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Arsredovisning 
för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 

Styrelsen och verkställande direktören för Ängelholms Fastighetsstruktur AB avger härmed följande årsredovisning. 

Innehåll 

Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 
Noter 

styrelsens säte: Ängelholm 
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Bolaget skall inom hela Ängelholms kommun äga och förvalta fast och lös egendom och genom dotterbolag äga, förvalta samt avyttra 
fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har under året via bolagsförsäljning sålt fastigheten Söndrebalj 7:55 med 
adress Videhusvägen 12- 32 i Hjärnarp. 

Ägarförhållanden 
Bolagets ägs av AB Ängelholmshem, 556054-7555, som i sin tur ägs av Ängelholms stadshus AB, 559276-8591 som är ett helägt 
bolag som ägs av Ängelholms kommun, 212000-0977. l november 2020 togs beslut om att bilda ett nytt moderbolag (holdingbolag), 
Ängelholms stadshus AB, i en av Ängelholms kommun helägd koncern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. l december förvärvade Ängelholms stadshus AB 99,98 % av aktierna i 
AB Ängelholmshem . 

Flerårsöversikt 
Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Balansomslutning (tkr) 
soliditet(%) 
Antal anställda 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Överföring resultat föregående år 
Lämnad utdelning 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor) 

Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 

ti ll aktieägare utdelas (O kronor per aktie) 
i ny räkning överföres 

Arsstämman hålls den 26 maj 2021 . 

2020 2019 

828 23 375 
50 436 57 608 

100,0% 100,0% 

Aktie-
kapital 

50 

50 

2018 2017 

39 233 44 233 
100,0% 100,0% 

Balanserat Arets 
resultat resultat 

34183 23 375 
23375 -23 375 

-8000 
828 

57 558 -7172 

2016 

-6 
49 233 

100,0% 

Totalt 

57 608 
o 

-8 000 
828 

50 436 

49 558 292 
828 837 

50 387129 

50 387129 
50 387129 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Resultaträkning 

Rörelsens intäkter 
Summa nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 

Bruttoresultat 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Resultat från andelar i koncernföretag 

Resultat efter finansiella poster 

Erhållna koncernbidrag 
Resultat före skatt 

Arets resultat 

2020-01-01 2019-01-01 
Not -2020-12-31 -2019-12-31 

814 
23 375 

814 23 375 

814 23 375 

14 o 
828 23 375 

828 23 375 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Balansräkning 

TILLGANGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Övriga fordringar 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (500 aktier) 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2020-12-31 

50 412 
3 

50415 

21 
50436 

50 436 

50 
50 

49 558 
828 

50 386 
50436 

50436 

2019-12-31 

57 584 
3 

57 587 

21 
57 608 

57 608 

50 
50 

34183 
23 375 
57 558 
57 608 

57 608 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Koncerntillhörighet 
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är AB Ängelholmshem 
(org.nr. 556054-7555) med säte i Ängelholm, som i sin tur ägs av Ängelholms kommun (org.nr. 212000-0977). 

Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Personal 
Bolaget har ej haft några anställda. 

Noter 

Not 1 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 
till aktieägare utdelas 
i ny räkning överföres 

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner 

soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

f' .. 
Angelholm den 11 maj 2021 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 'l, \ 11'\.. ..._ i L,. O L l 

Öhrlings Pricewat 

Ma~as Joha~~·-~~
Auktoriserad 

2020-12-31 

49 558 
828 

50 386 

50 386 
50 386 

-ELJ)il~ 
Lennart Nilsson 

---t ~ 
c? 

Stefan Marthinsson 
Verkställande direktör 

2019-12-31 

34183 
23 375 
57 558 

8 000 
49 558 
57 558 
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Revisions berättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholms Fastighetsstruktur AB, org.nr 556965-7140 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholms Fastighetsstruktur AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholms Fastighetsstruktur ABs finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholms Fastighetsstruktur AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 27 maj 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar f'A,l 
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Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ängelholms Fastighetsstruktur AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholms Fastighetsstruktur AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 21 maj 2021 

Öhrlin,gs Pricewat.e ; useCoopers AB 

f111 ~ / k~ __ 
Mattias ~o':aUsJr-
Auktoriserad revisor 
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AB Ängelholmslokaler 
556851-4557 

Arsredovisning 
för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 

styrelsen och verkställande direktören för AB Ängelholmslokaler avger härmed följande årsredovisning. 

Innehåll 

Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Kassaflödesanalys 
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Redovisningsprinciper m.m. 
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Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 
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AB Ängelholmslokaler 
556851-4557 

Förvaltningsberättelse 

lnfonnation om verksamheten 
AB Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Uppdragsgivare 
inom kommunen är kommunstyrelsen. Bolaget ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och 
avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Bolaget ska även bistå kommunen 
med att anskaffa och aweckla externt hyrda lokaler. 

AB Ängelholmslokaler är ett helägt dotterbolag till AB Ängelholmshem, organisationsnummer 556054-7555, som i sin tur ägs 
av Ängelholms stadshus AB,organisationsnummer 559276-8591 som är ett helägt bolag som ägs av Ängelholms kommun, 
organisationsnummer 212000-0977. l november 2020 togs beslut om att bilda ett nytt moderbolag (holdingbolag), Ängelholms 
stadshus AB, i en av Ängelholms kommun helägd koncern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. l december förvärvade Ängelholms stadshus AB 99,98 % av 
aktierna i AB Ängelholmshem. 

Bolaget har låtit värdera sin fastigheter och marknadsvärdet bedöms uppgå till 1800 mnkr, sålunda ett övervärde på 61 O m n kr. 
Förvaltad yta uppgår till ca 216 000 kvadratmeter. Bolaget salde ca 23 000 verksamhetstimmar till Ängelholms kommun under 
2020. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Ängelholms kommun inledde våren 2020 ett omfattande förändringsarbete inom de kommunala bolagen Ängelholmshem 
och Ängelholmslokaler. En genomlysning gjord av konsultföretaget KPMG avslöjade allvarliga brister i båda bolagen, 
bland annat gällande upphandling och ledning och styrning av verksamheten. 

Kommunen agerade snabbt och kraftfullt i rollen som ägare för att åtgärda problemen och därigenom återupprätta 
förtroendet för fastighetsbolagen bland kommuninvånarna och företag på marknaden . För att skapa bättre styrning och 
insyn i bolagen har en ny koncern bildats med ett moderbolag, Ängelholms stadshus AB, och två dotterbolag, 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Från och med 2021 har nya styrelser och nya VD tillsatts . 

Den under 2019 påbörjade byggnationen av den nya Villanskolan fortskred under 2020. Skolan dimensioneras för 635 elever 
och den nya idrottshallen dimensioneras 250 åskådare. Skolan beräknas vara klar 2021 och därefter kommer äldre lokaler 
nvas. 
Ombyggnationen av Ängelholms stadsbibliotek påbörjades under året och beräknas avslutas under 2021. 
Under sommaren 2020 färdigställdes en ny förskola pa Jordgubbsfältet i Munka Ljungby. Förskolan består av fyra avdelningar 
och har miljöcertifierats enligt standard för miljöbyggnad Silver. Under året har nybyggnation av en matsal på Strövelstorps 
skola slutförts och tidigare kök samt matsal har byggts om tilllektionssal ar. 
Ängelholmslokaler har under 2020 avyttrat tre färdigställda s k koncepthus, hus med små lägenheter av lyp campact living i 
Hjärnarp till moderbolaget. 

l takt med att Ängelholms kommun växer befolkningsmässigt ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för 
kommunal verksamhet. Under året var 100% av fastighetsbeståndet uthyrt. 

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 205 385 188 459 182 799 168 403 165 548 
Resultat efter finansiella poster B 636 9 722 7157 -395 -5 044 
Balansomslutning 1 612 573 1 466 496 1 382 724 1 270 823 1 197 870 
soliditet(%) 14,0% 14,2% 17,4% 18,9% 20,1% 
Antal anställda 38 38 42 43 39 

Förändring av eget kapital 
Aktie- Balanserat Arets Totalt 

kapital resultat resultat 
Belopp vid arets ingang 50 239 901 -32150 207 801 
Överföring resultat föregående år -32 150 32 150 o 
Erhållet villkorat aktieägartillskott 55 300 55 300 
Arets resultat -36 990 -36 990 
Belopp vid årets utgång 50 263 051 -36 990 226 111 
Totalt erhallet aktieägartillskott 289 295 (233 995). 
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Förslag till resultatdisposition 
styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor) 

Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (O kronor (O) per aktie) 
i ny räkning överföres 

263 050 599 
-36 990 182 
226 060 417 

226 060 417 
226 060 417 
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Resultaträkning 

Hyresintäkter 
övri9a förvallninii!sintäkter 
Summa nettoomsättning 

Fastighetskostnader 
Driftskostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Av- och nedskrivnin9ar 

Bruttoresultat 

Centrala administrations- och försäljningskostnader 
Resultat fOrsäqning anläoii!nin!i!slillgangar 
Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resulta!Eoster 

Resultat efter finansiella poster 

Lämnade koncernbidrag 
Resultat före skatt 

Skatt eä årets resultat 
Arets resultat 

Not 

1, 2 

3 

1, 2 

4 

5 
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2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

194 499 167 474 
10 886 20 985 

205 385 188 459 

-BO 000 -86 302 
-15 503 -13 261 

-210 -233 
-89 509 -53 597 

-185 222 -153 393 
20 163 35066 

-5 957 -5169 
673 -13 820 

14 879 16 077 

64 36 
-6 307 -6 391 
-6 243 -6 355 
8 636 9 722 

-55 300 -40 000 
-46 664 -30 278 

9 674 -1 872 
-36 990 -32150 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 

Koncernbidrag 

Skatt 
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av rörelsefordringar 
Förändrinlj av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Avyttrinl! av materiella anläggningstill!ijångar 
Kassaflöde från Investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 
Lämnade koncernbidrag 
Upptagna lån 
Förändring av checkräkningskredit 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 
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2020-01-01 2019-01-01 
·2020-12-31 -2019-12-31 

B 636 9 722 
89 509 53 597 

-673 13 820 
-55 300 
42172 77139 

-14 -4 898 
42158 72 241 

-21 882 47 724 
-13 923 53 094 

6 353 173 059 

-157 410 -204 307 
2 655 28 712 

-154 755 -175 595 

3146 5 826 
55 300 -40 000 

204 513 o 
-62 822 62 828 
200 137 28 654 

51 735 26118 
71 221 45103 

122 956 71 221 



AB Ängelholmslokaler 
556851-4557 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Mark och markanläggningar 
Inventarier 
På~jående ny:- och ombyggnader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Uppskjuten skattefordran 
Andra lån~jfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Ovriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (50 000 aktier) 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Övriga skulder 
Skulder till koncernföretag 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna l<oslnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

6 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 

Not 

13 

14 
15 
15 

16 
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2020-12-31 2019-12-31 

1 049 723 1 040 710 
141 112 143 888 

1 657 2 866 
222 365 161 474 

1 414 857 1 348 938 

40 40 
17 673 7 986 
13 329 16 475 
31 042 24 501 

1 445 899 1 373 439 

87 2 315 
29 397 o 

6 829 14 822 
7 405 4 699 

43 718 21 836 

122 956 71 221 
166 674 93 057 

1 612 573 1 466 496 

2020-12-31 2019-12-31 

50 50 
50 50 

263 051 239 901 
-36 990 -32150 
226 061 207 751 
226 111 207 801 

6 62 828 
850 000 939 337 
439 337 145 488 

1 289 343 1 147 653 

35 568 45 439 
o 6 647 
o 1 854 

1 519 3 579 
60 032 53 523 
97119 111 042 

1612573 1 466 496 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och B F NAR 2012:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

Koncerntillhörighet 
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning är AB Ängelholmshem (org.nr. 556054-7555) med säte 
i Ängelholm. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att bolaget redovisar inkomsten till 
nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom när underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära 
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiqa avdraq eller underskott. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika 
nyttjandeperioder. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning 
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstil/gangar 
Byggnader 
Inventarier 

Fordringar, skulder och avsättningar 

20-100 år 
5-10 år 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och langfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Ovriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 
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Noter 

Not 1 Arvode till revisorer 

EYAB 
Revisionsuppdraget 
Ovrl~a tjänster 

P wC 
Revisionsuppdraget 
Övri~a tjänster 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 
Kvinnor 

Löner och andra ersättningar 

Styrelse och verkställande direktör 
Övriga anställda 

Pensions- och övriga sociala kostnader 

Pensionskostnader för övriga anställda 
Övrisa sociala kostnader enligt lag och avtal 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

Not 3 Av- och nedskrivningarna 

Avskrivningar 
Nedskrivningar 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 
övriga räntekostnader 
Övriga finansiella kostnader 
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2020 2019 
292 247 
304 192 
596 439 

106 o 
95 o 

201 o 

797 439 

2020 2019 
34 34 

4 4 
38 38 

2020 2019 
213 209 

14 653 14 915 
14 866 15124 

921 1 043 
4 068 4 972 
4 989 6 015 

2020-12-31 2019-12-31 
40% 0% 
60% 100% 
50% 17% 
50% 83% 

2020 2019 

58 152 53 597 
31 357 o 
89 509 53 597 

2020 2019 

2 424 3 690 
1 948 
1 935 2 701 
6 307 6 391 
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Not 5 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Justering avseende tidigare år 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 
Summa redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skattesats 

Redovisat resultat före skatt 
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 21,4% (21 ,4%): 
skatteeffekt av: 

Ej avdragsgill nedskrivning 
Övriga ej avdragsgilla kostnader 
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar på byggnader 
Justering av uppskjuten skatt p g a ändrad skattesats 
Justering avseende tidigare år 

Redovisad skatt 

Vad avser förändringen av uppskjuten skatt, se not 1 O Uppskjuten skattefordran 

Not 6 Byggnader och mark 

Byggnader 
Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificering från pågående arbeten 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 
Arets nedskrivningar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Mark och markanläggningar 
Ingående anskaffn ingsvärden 
Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Om klassificering från pagaende arbeten 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 
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2020 2019 

14 69 
o 4 830 

-9 688 -3 027 
-9674 1 872 

-46 664 -30 278 
-9 986 -6 479 

6 710 o 
13 3 404 

3 277 o 
o 118 
o 4 830 

14 1 872 

2020-12-31 2019-12·31 
1 296 153 1 209 312 

o 2467 
-4 009 -40 675 
96 473 125 049 

1 388 617 1 296 153 

-255 443 -204 684 
3 015 o 

-55 109 -50 759 
-307 537 -255 443 

o o 
-31 357 o 
-31 357 o 

1 049 723 1040710 

148 475 140 565 
23 o 

-990 -2 019 
o 9 929 

147 508 148 475 

-4 587 -3 004 
-1 809 -1 583 
-6 396 -4 587 

141112 143 888 
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Not 7 Inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 8 Pågående ny- och ombyggnader 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Omklassificering byggnader 
Omklassificering mark och markanläggningar 
Omklassiflcering underhållskostnader 
Utgående redovisat värde 

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående redovisat värde 

Not 10 Uppskjuten skattefordran 

Belopp vid årets ingång 
Arets avsättningar 

Den uppskjutna skattefordran avser temporära skillnaderna mellan 
bokföringsmässiga & skattemässiga av- & nedskrivningar pa byggnader. 
Se även not 5 Skatt på årets resultat. 

Not 11 Andra långfristiga fordringar 

Ingående anskaffningsvärden 
Amorteringar, avgående fordringar 
Utgående redovisat värde 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter 
övriga förutbetalda kostnader 

Not13 Antal aktier 
2020-12-31 

Kvotvärde 
A-aktier 1 kr 

Not 14 Checkräkningskredit 

Beviljad kredit 
Utnyttjad kredit 

2019-12-31 
Kvotvärde 

1 kr 

2020-12-31 
7 939 

23 
o 

7962 

-5 073 

-1 232 
-6 305 

1 657 

2020-12-31 
161 474 
179 114 
-96 473 

o 
-21 750 
222 365 

2020-12-31 
40 
40 

2020-12-31 
7 986 
9 687 

17 673 

2020-12-31 
16 475 
-3 146 
13 329 

2020-12-31 
2 447 
4 958 
7 405 

2020-12-31 
Antal 

50 000 
50 000 

2020-12-31 
100 000 

6 

2019-12-31 
7 500 

508 
-69 

7 939 

-3 856 
69 

-1 286 
-5 073 

2 866 

2019-12-31 
94 928 

204 307 
-1 25 049 

-9 800 
-2 912 

161 474 

2019-12-31 
40 
40 

2019-12-31 
4 959 
3 027 
7 986 

2019-12-31 
22 302 
-5 827 
16 475 

2019-12-31 
o 

4 699 
4 699 

2019-12-31 
Antal 

50 000 
50 000 

2019-12-31 
100 000 
62 828 
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Not 15 Långfristiga skulder (exkl. checkräkningskredit) 

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 
Skulder till koncernföretag 
Skulder till kreditinstitut 
övri9a skulder 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna personalkostnader 
Ovriga upplupna kostnader 
Förutbetalda hyresintäkter 
Övri!i!a förutbetalda intäkter 

Not 17 Eventualförpliktelser 

Garantiförbindelser 

Not 18 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

Överkursfond 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (O kronor (O) per aktie) 
i ny räkning överföres 

Not 19 Nyckeltalsdefinitioner 

soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslut 

Vår revisionsberättelse har lämnats den L l V"- (,..; 2. O 'L l 
ouseCoopers AB 
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2020-12-31 2019-12-31 

439 337 145 488 
850 000 500 000 

o 439 337 
1 289 337 1 084 825 

2020-12-31 2019-12-31 
1 994 1 957 
5 431 5 733 

50 551 43 740 
2 056 2 093 

60 032 53 523 

2020-12-31 2019-12-31 
288 294 
288 294 

2020-12-31 2019-12-31 

263 051 239 901 
-36 990 -32150 
226 061 207 751 

226 061 207 751 
226 061 207 751 

Rasmus Waak Brunkestam 
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Revisions berättelse 

Till bolagsstämman i AB Ängelholmslokaler, org.nr 556851-4557 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB Ängelholmslokaler för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Ängelholmslokalers finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB 
Ängelholmslokaler. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB 
Ängelholmslokaler enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad 27 maj 2020 med uttalande med reservation i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar r"'"\ 
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Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för AB Ängelholmslokaler för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman 
beviljar styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans 
Hammargren (verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), styrelsesuppleanterna 
Magnus Nson Ängelbäck, Emma Yngvesson, Peter Storgaard, Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i 
styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020) och verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 
1 januari-1 mars 2020) ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars och senare respektive 
verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för perioden 1 mars till30mars 2020) och verkställande direktör 
Mikael Barnandersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) ansvarsfrihet för respektive period. 

Grund för uttalanden 

Under december 2019 uppdrog Ängelholms kommun åt externt konsultföretag att genomföra en genomlysning av 
AB Ängelholmshem vad avsåg bland annat kostnadseffektivitet, projektstyrning samt "styrning, ledning och 
samordning". Vid granskningen av bolagets interna kontroll framkom bland annat att det saknades en godtagbar 
rutin för hantering av upphandlingar. Detta hade bland annat medfört åsidosättanden av lagen om offentlig 
upphandling. Det påträffades även brister i bolagets interna kontrollarbete. 

styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter och var och en av styrelseledamöterna är skyldig 
att fullgöra sitt uppdrag med rimlig omsorg. l det ligger att bland annat att tillse att alla de lagar och regler som 
omgärdar bolagets verksamhet efterlevs samt att verksamheten bedrivs under sunda ekonomiska förhållanden. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen . Därav följer ett långtgående ansvar för att den 
interna kontrollen upprätthålls. Som framgått ovan har det funnits betydande brister i hur bolagets 
upphandlingsverksamhet bedrivits och även brister i den interna kontrollen i övrigt och som en följd därav har det 
enligt vår uppfattning inte funnits förutsättningar för affärsmässigt välgrundade beslut. På grund härav finns det en 
betydande risk för att bolaget tillfogats en ekonomisk skada som inte är oväsentlig. 

De brister som påträffats avser i stor utsträckning räkenskapsåret 2019, men enligt vår bedömning kan bristerna i 
förvaltningen hänföras även till räkenskapsåret 2020 och den relativt korta period under detta räkenskapsår som 
de under räkenskapsåret. 2019 verksamma styrelseledamöterna och verkställande direktören kvarstått i sina 
uppdrag. Mot den bakgrunden avstyrker vi att de bolagets funktionärer som var verksamma fram till 30 mars 2020 
beviljas ansvarsfrihet. 

Vid granskningen av det arbete som utförts av de styrelseledamöter som tillträdde den 30 mars 2020 och av den 
verkställande direktör som tillträdde den 1 mars 2020 har inte framkommit annat än att de fullgjort sina 
skyldigheter på ett godtagbart sätt. 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Angelholmshem enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och ilt./ l 
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anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 21 maj 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 

styrelsen och den verkställande direktören för AB Ängelholmshem, organisationsnummer 556054-7555 avger härmed följande 
årsredovisning och koncernredovisning. 

BOLAGENS ART OCH INRIKTNING 
Moderbolaget AB Ängelholmshem är den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholms kommun. Antalet lägenheter uppgick 
den 31 december 2020 till 3 105. Uthyrningsbar bostads- och lokalyta inom koncernen uppgick till 205 000 respektive 233 000 m2. 
Därtill kommer tillhörande förråd, garage och bilplatser. 

Ängelholmshem är Ängelholms kommuns främsta instrument för genomförande av kommunens bostadspolitik. Ängelholmshem ska 
erbjuda en variation av boendealternativ avseende storlek och standard. Utvecklingen ska ha sin utgångspunkt i respektive 
kommundels behov. 

Ängelholmshems dotterbolag Ängelholmslokaler har till uppgift att äga och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. 
Uppdragsgivare inom kommunen är kommunstyrelsen. Bolaget ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, 
anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras . Bolaget ska även bistå 
kommunen med att anskaffa och aweckla externt hyrda lokaler. Under 2020 sålde Ängelholmslokaler 23 000 verksamhetstimmar till 
Ängelholms kommun. 

ÄGARFÖRHÅLLANDET 
Moderbolaget AB Ängelholmshem, organisationsnummer 556054-7555, ägs i huvudsak (99,98 %) av Ängelholms kommun, 
organisationsnummer 212000-0977. l november 2020 togs beslut om att bilda ett nytt moderbolag (holdingbolag), Ängelholms 
stadshus AB, organisationsnummer 559276-8591 , i en av Ängelholms kommun helägd koncern för att kunna driva, leda och 
utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. l december förvärvade Ängelholms 
Stadshus AB 99,98 % av aktierna i AB Ängelholmshem. Dotterbolaget AB Ängelholmslokaler, organisationsnummer 556851-4557, 
ägs till 100 % av Ängelholms hem. Aktiekapitalet för moderbolaget uppgår till 6 773 900 kr fördelat på 67 739 aktier. Ängelholms 
kommun äger 67 722 av dessa aktier. Ängelholms kommun har fastställt skriftliga ägardirektiv, som bland annat reglerar frågor om 
samordning, underställningsplikt, informationsplikt, borgensavgifter och aktieutdelning. l koncernen ingår också Södra 
sjukhusområdets Utveckling AB (vilande) och Ängelholms Fastighetsstruktur AB . 

Viktiga händelser under året 

Ängelholms kommun inledde våren 2020 ett omfattande förändringsarbete inom de kommunala bolagen Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler. En genomlysning gjord av konsultföretaget KPMG avslöjade allvarliga brister i båda bolagen, bland annat 
gällande upphandling och ledning och styrning av verksamheten. 

Kommunen agerade snabbt och kraftfullt i rollen som ägare för att åtgärda problemen och därigenom återupprätta förtroendet för 
fastighetsbolagen bland kommuninvånarna och företag på marknaden. För att skapa bättre styrning och insyn i bolagen har en ny 
koncern bildats med ett moderbolag, Ängelholms stadshus AB, och två dotterbolag, Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Från 
och med 2021 har nya styrelser och nya VD tillsatts . 

FASTIGHETSBESTANDET 
Ängelholmshems uthyrningsbara yta ökade under året med 600 m2 och uppgick den 31 december 2020 till 222 600 m2. Antalet 
lägenheter ökade från 3 093 till 3 105 med anledning av köp av tre fastigheter i Hjärnarp (koncepthus) från Ängelholmslokaler. Vid 
årsskiftet 2020/2021 pågick nyproduktion av 270 lägenheter varav tolv lägenheter avsedda för LSS. De 271 lägenheterna kommer 
att färdigställas under 2021/2022. Dotterbolaget Ängelholmslokalers förvaltade yta ökade under året och uppgick den 31 december 
2020 till 216 000 m2. Under 2021 planeras Villanskolan att tas i bruk. 

FASTIGHETERNAS VÄRDE 
Ängelholmshems fastighetsbestånd har ett sammanlagt redovisat värde av 2 505 mkr. Färdigställda fastigheter utgör 1 849 mkr och 
pågående projekt 656 mkr. Ängelholmslokalers fastighetsbestånd har ett sammanlagt redovisat värde av 1 413 mkr. Färdigställda 
fastigheter utgör 1 191 mkr och pågående projekt 222 mkr. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade och maskiner och fordon är 
försäkrade till betryg9ande belopp. _ . _ 
Dotterbolaget har dock ett övervärde i sina fastigheter, försiktigt beräknat till 61 O m n kr. Därmed kan värdet på aktierna i Älok 
försvaras. 

} 
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MARKNAD 
Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Vakansgraden för bostäder har under året 
uppgått till O, 12% (0, 17%). Omflyttningarna har uppgått till 14% (12%) under året. För 2020 träffades en överenskommelse med 
Hyresgästföreningen om hyresjustering. Avtalet började gälla från den 1 januari 2020 och innebar att hyrorna höjdes i snitt med 
O, 75%. Vid årsskiftet 2020/2021 var 15 180 personer registrerade som bostadssökande i Ängelholmshems bostadskö. Under året 
var 100% av Ängelholmslokalers fastigheter uthyrda. Ängelholmslokalers verksamhet ska bedrivas enligt princip om långsiktig och 
kostnadsbaserad hyra, vilket innebär att bolagets intäkter och kostnader under en fyraårsperiod ska balansera. 

FASTIGHETSFÖRV ÄRV 
Ängelholmshem har under året förvärvat tre färdigställda koncepthus från dotterbolaget, Ängelholms lokaler. 

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER 
Ängelholmslokaler har avyttrat tre färdigställda koncepthus till moderbolaget samt en materialdepå (brandvärn/räddningsvärn) i 
Strövelstorp under våren 2020. 

INVESTERINGAR OCH UNDERHALL 
Ängelholmshem har under 2020 investerat totalt 249 mkr i om- och nybyggnation, varav uppförandet av nya lägenheter i området 
Nya Saftstationen avser 206 mkr. 236 mkr utgör projekt som fortfarande är pågående. Övriga investeringar och underhåll som 
påbörjades eller avslutades 2020 är bland annat renovering av kök på Möllebackens restaurang, hissrenoveringar samt 
stamrenoveringsprojekt på Rebbelberga. 

Ängelholmslokaler har under 2020 investerat totalt 173 mkr i om- och nybyggnation, varav uppförande av nya Villanskolan avser 1 02 
mkr och renovering av stadsbiblioteket avser 20 mkr. 124 mkr utgör projekt som fortfarande är pågående. Övriga investeringar och 
underhåll som slutfördes 2020 är bland annat en ny förskola på Jordgubbfältet i Munka Ljungby samt storköksrenovering på tre 
skolor i Ängelholm. 

EKONOMI 
För att koncernen även i framtiden ska kunna erbjuda bra bostäder och lokaler måste bolagen ha en långsiktigt stabil ekonomi. 
överskottet måste i stor utsträckning gå till underhåll, nyproduktion och utveckling. Arbetet kommer även framöver att inriktas på en 
så god förvaltning som möjligt av koncernens fastigheter. Resultatet följer i all väsentlighet budgeten. Likviditeten under året var god 
trots hög grad av självfinansiering. Det ekonomiska resultatet av verksamheten redovisas i följande resultat- och balansräkningar 
jämte kassaflödesanalyser. 
Ängelholmshem har under året lämnat ett aktieägartillskott om 55,3 mkr till Ängelholms lokaler. 

FINANSPOLICY 
Hanteringen av ränterisken i skuldportföljen är en viktig del i finansverksamheten. Under 2020 har beslut tagit att fasa ut de 
finansiella derivatinstrument som tidigare använts i bolagen. styrelsen har fastställt en finanspolicy som reglerar gränserna för risker 
avseende räntor, finansiering, motparter samt kontrollsystem. 

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Koncernens verksamhet och ekonomi påverkas ytterst av hyresutveckling, vakansgrad, driftkostnadsutveckling, investerings- och 
underhållsbehov samt ränteutveckling. 

FRAMTIDA UTVECKLING 
studier som har genomförts pekar tydligt på att nordvästra Skåne kommer att ha en mycket gynnsam befolkningsutveckling under 
överskådlig framtid. Samtidigt uppfattas Ängelholm som en mycket bra plats att bo och verka i, det skapar goda förutsättningar för 
den verksamhet koncernen bedriver. 
Förhoppningsvis kan även nytänkande inom bostadsproduktion, inte minst manifesterat genom Sveriges Allmännyttas nationella 
upphandlingar, medverka till att vi får en produktutveckling och kostnadsbild som innebär att vi kan erbjuda bra nybyggda bostäder 
till en hyresnivå som kunderna uppfattar som rimlig. l takt med att Ängelholms kommun växer befolkningsmässigt ökar också 
behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet. 

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt och mellan 2020-2023 planeras 282 bostäder att 
uppföras, vilket motsvarar drygt 70 bostäder per år. Ängelholmslokaler kommer de kommande åren bland annat att uppföra nya 
Tegelgårdens förskola i Ängelholm samt fortsatt arbete med byte av fettavskiljare på flertalet fastigheter. Omfattande renoveringar 
av flertalet särskilda boenden i Ängelholmslokaler kommer utföras under de kommande åren. 
Huvuddelen av koncernens nyproducerade fastigheter certifieras enligt standard för miljöbyggnad. För att en byggnad ska bli 
godkänd som miljöbyggnad granskas bl a ritningar, beräkningar och relevanta miljörutiner av Sweden Green Buildning Council. 
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Flerårsöversikt koncernen 
Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Rörelsemarginal (%) 
Avkastning på eget kapital(%) 
Balansomslutning (tkr) 
soliditet(%) 
Antal anställda 

Flerårsöversikt Moderföretaget 
Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Rörelsemarginal (%) 
Avkastning på eget kapital(%) 
Balansomslutning (tkr) 
soliditet(%) 
Antal anställda 

Förändring av eget kapital 
Koncernen 

Belopp vid årets ingång 
Lämnad utdelning 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Moderföretaget 

Belopp vid årets ingång 
Överföring resultat föregående år 
Lämnad utdelning 
Arets resultat 

Belopp vid årets utgång 

Förslag till resultatdisposition 

2020 
462 407 

17 808 
15,0% 
3,2% 

4138 768 
13,7% 

82 

2020 
257 022 

17 222 
21,6% 
11,7% 

2 899 596 
22,2% 

44 

Aktiekapital 

6774 

6 774 

Aktie-
kapital 

6 774 

6 774 

styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) 

Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (52, 17 kronor per aktie) 
i ny räkning överföres 

Arsstämman hålls den 26 maj 2021 . 
Utdelning med 52,17 kronor/aktie föreslås ske den 29 maj 2021 . 

2019 
444116 

54 533 
18,3% 
9,7% 

3 765 676 
14,9% 

78 

2019 
255 657 

27 301 
25,9% 
11,3% 

2 751 793 
21,6% 

40 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
604 828 

604 828 

Reservfond 

149 941 

149 941 

2018 2017 2016 
432 918 411 664 406 923 

12 611 8 537 4 510 
15,4% 13,4% 13,1% 
2,4% 1,7% 0,9% 

3 371 539 3170 125 3 003 282 
15,5% 16,2% 17,0% 

82 77 71 

2018 2017 2016 
250 119 243 261 241 375 

11 319 14 797 19 425 
22,1% 21,9% 22,7% 

3,4% 2,8% 3,0% 
2 485 027 2 361 487 2 255 682 

21,8% 22,3% 23,0% 
40 34 32 

Annat eget Minoritets- Totalt 
kap. inkl. intresse 
årets res. 

-49 837 561 765 
-3 914 -3 914 
8 862 8 862 

-44 889 566 714 

Balanserat Arets Totalt 
resultat resultat 
376 642 61 690 595 047 

61 690 -61 690 
-3 914 -3 914 

53 710 53 710 
434418 53 710 644 843 

434 418 181 
53 709 832 

488 128 013 

3 534 000 
484 594 013 
488128 013 
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Koncernens resultaträkning 

Hyresintäkter 

Övriga förvaltningsintäkter 

Rörelsens kostnader 
Driftskostnader 

Underhållskostnader 

Fastighetsskatt 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Bruttoresultat 

Centrala administrations- och försäljningskostnader 
Resultat försäljning fastigheter 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultateoster 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

Not 

1,2 

3 

1,2 

4 

5 

6 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

448 771 420 082 
13 636 24 034 

462 407 444116 

-178 318 -181 253 
-35 752 -38 957 

-7 197 -6 885 
-147 276 -121 302 
-368 543 -348 397 

93 864 95 719 

-24 927 -18 515 

589 4173 
69 526 81 377 

1 496 23 768 
-53 214 -50 612 
-51 718 -26 844 
17 808 54533 

-8 946 -7 293 
8 862 47 240 
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Koncernens balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Mark och markanläggningar 
Inventarier 

På~ående ny- och ombyggnader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Uppskjuten skattefordran 
Andra långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upelupna intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

2020-12-31 2019-12-31 

2 749 747 2 756 001 
291 156 286 932 

4 391 7 269 
878 103 592 375 

3 923 397 3 642 577 

93 93 
9 687 o 

13 329 16 475 
23109 16 568 

3 946 506 3 659 145 

177 2469 
4 321 

27 873 16 359 
11 308 8 697 
43 679 27 525 

148 583 79 006 
192 262 106 531 

4 138 768 3 765 676 
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Koncernens balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital (67 739 aktier) 
Övrigt tillskjutet kapital 
Annat eget kapital inklusive årets resultat 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Fastighetslån 
Övriga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplup_na kostriader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

14 

15 
16 

17 

2020-12-31 2019-12-31 

6 774 6 774 
551 078 604 828 

8 862 -49 837 
566 714 561 765 

566 714 561 765 

8 283 3 887 
8 283 3 887 

6 105 746 
2 938 968 2 908 305 

439 337 o 
3378311 3 014 051 

64 961 88 007 
14 311 7 238 

3 091 6 032 
103 097 84696 
185 460 185 973 

4138 768 3 765 676 
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Koncernens kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 
Omklassificering från eågående arbeten 

Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av rörelsefordringar 

Förändrin9 av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier (netto) 
Försäljnin9 av fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga lån 
Förändring av övriga långfristiga fordringar 
Utbetald utdelning 
Förändring av checkräknin!;lskredit 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

13 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

17 808 54 533 

147 276 121 302 
-589 -5 858 

1 303 
2 595 

164 495 173 875 

-18 812 -13 961 

145 683 159 914 

-12 195 4 113 
105 60 802 

133 593 224 829 

-427 994 -553 222 
-271 -1 228 
757 17184 

-427 508 -537 266 

470 007 200 000 
3 146 5 826 

-3 914 -5 623 
-105 746 100 030 
363 493 300 233 

69 578 -12 204 
79006 91 210 

148 584 79 006 
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Moderföretagets resultaträkning 

Hyresintäkter 
Övri9a förvaltningsintäkter 

Rörelsens kostnader 
Driftskostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 

Av- och nedskrivning av materiella anlä99 ninl;J stillgån~ar 

Bruttoresultat 

Centrala administrations- och försäljningskostnader 
Resultat försäljnin!:J fastigheter 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Erhållna koncernbidrag 
Lämnade koncernbidrag 

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 
Arets resultat 

Not 

1,2 

3 

1,2 

18 
4 
5 

6 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

254 272 252 608 
2 750 3 049 

257 022 255 657 

-98 318 -94 951 
-20 249 -25 696 

-6 987 -6 652 
-56 903 -53 020 

-182 457 -180 319 
74 565 75 338 

-18 970 -13 346 
-84 4 173 

-19 054 -9173 
55 511 66165 

8 000 5 000 
3 920 4047 

-50 209 -47 911 
-38 289 -38 864 
17 222 27 301 

55 300 40 000 
-14 o 

55 286 40 000 

72 508 67 301 

-18 798 -5 611 
53 710 61 690 
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Moderföretagets balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Mark och markanläggningar 
Inventarier 

Pågående n~- och omb~ggnader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Fordringar hos koncernföretag 
Andra lån!iJfristiga värdeeapeersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upeluena intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

7 
8 
9 

10 

19, 20 

11 

13 

2020-12-31 2019-12-31 

1 699 164 1713566 
150 045 143 044 

2 733 4403 
655 738 430 901 

2 507 680 2 291 914 

356 188 300 888 
o 145 488 

53 53 
356 241 446 429 

2 863 921 2 738 343 

90 154 
2424 o 
3 652 1 534 
3 903 3 998 

10 069 5 686 

25 606 7 764 
35 675 13 450 

2 899 596 2 751 793 
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Moderföretagets balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (67 739 aktier) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Avsättningar 
Upeskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Fastighetslån 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

21 

14 

15 
16,22 

17 

2020-12-31 2019-12-31 

6 774 6774 
149 941 149 941 
156 715 156 715 

434 418 376 642 
53 710 61 690 

488128 438 332 
644 843 595 047 

16 870 12 295 
16 870 12 295 

o 42 918 
2 088 968 1 968 968 
2 088 968 2 011 886 

29 393 45 568 
60 573 47 987 
14 311 5 384 

1 572 2 453 
43 066 31 173 

148 915 132 565 

2 899 596 2 751 793 
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Moderföretagets kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Koncernbidrag 
Vinst vid försäljning av fastigheter 
Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 
Omklassificerin~ från pågående arbeten 

Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av rörelsefordringar 
Förändrin~ av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av andelar i koncernföretag/koncernbidrag 
Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 
Försäljning av fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 
Förändring av långfristiga lån 
Utbetald utdelning 
Erhållet koncernbidrag 
Förändring av checkräkningskredit 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

12 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

17 222 27 301 

56903 53020 
-14 
84 -5 858 

1 303 
2 595 

74195 78 361 

-14 224 -9 061 

59 971 69 300 

-1 959 3 930 
13 926 -21 41 o 
71 938 51 820 

-55 300 
-275 116 -377 627 

-248 -1 228 
2 612 17 184 

-328 052 -361 671 

145 488 
120 000 200 000 

-3 914 -5 623 
55 300 40 000 

-42 918 37 202 
273 956 271 579 

17 842 -38 272 
7 764 46 036 

25 606 7 764 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Bedömningar och uppskattningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga 
resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder är främst värderingen av pågående nyproduktion. Risker finns i att kostnadsbudgeten inte håller, samt att det 
kan bli vakanser, för att förhindra detta, göres månatliga kostnadsuppföljningar. Varje år prövas om det finns någon indikation på att 
tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Som huvudmetod vid värdering av koncernens förvaltnings-fastigheter till verkligt 
värde har s k kassaflödeanalys använts där kalkylmässigt framtida driftnetto beräknas under en femårig kalkyl-period med hänsyn 
taget till nuvärde av ett bedömt marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. Avkastningskraven är individuella per fastighet beroende på 
analys av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposition. Samtliga fastigheter värderas vid årsskiftet enligt SABO:s 
rekommendation. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. 
Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

l koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. 

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen 
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till 
nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska 
fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Se vidare beskrivning för respektive grupp av finansiella instrument. 
Säkringsredovisning tillämpas enligt BFNAR 2012:1 kapitel11 punkt 39. 

Ersättning till anställda efter avslutad anställning 
l moderföretaget och koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgifts
bestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balans
räkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott. 

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nytljande
perioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier 

Fordringar, skulder och avsättningar 

10-100 år 
5-1 O år 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition . 

Andelar i koncernföretag 
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas som 
intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt 
organ fattat beslut om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Noter 

Not 1 Arvode till revisorer 
Koncernen 

2020 2019 
Ernst & Young AB 
Revisionsuppdraget 483 608 
Övriga tjänster 355 441 

838 1 049 
PwC 
Revisionsuppdraget 378 o 
Övri~a tjänster 99 o 

477 o 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 2020 
Antal Varav 

anställda män 
Moderföretaget 44 48% 
Dotterföretag 38 89% 
Koncernen totalt 82 67% 

Löner och andra ersättningar 2020 
Sociala 

kostnader 
Löneroch (varav 

andra pensions-
ersättningar kostnader) 

Moderföretaget 24 633 11 864 
(4 085) 

Dotterföretag 14 866 4 989 
(921) 

Koncernen totalt 39 499 16 853 
(5 006) 

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda. 
2020 

styrelse Övriga 
och VD anställda 

Moderföretaget 2 964 21 669 
Dotterföretag 213 14 653 
Koncernen totalt 3177 36 322 

Uppsägningstid och avgångsvederlag till VD och styrelse 
Under april 2020 tillräde interim VD som tjänstgjorde under resperande del av året. 

Moderföretaget 
2020 2019 

191 361 
51 249 

241 610 

273 o 
5 o 

277 o 

2019 
Antal Varav 

anställda män 
40 53% 
38 89% 
78 71% 

2019 
Sociala 

kostnader 
Löneroch (varav 

andra pensions-
ersättningar kostnader) 

20 407 10 214 
(2 982) 

15 124 6 015 
(1 043) 

35 531 16 229 
(4 025) 

2019 
Styrelse Övriga 
och VD anställda 

1 872 18 535 
209 14 915 

2 081 33 450 

Uppsägningstiden är sex månader från företagets sida och sex månader från VD:s sida. Vid uppsägning från företagets sida skall 
utges ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. Andra avgångsersättningar än ovan förekommer ej vad avser styrelse och VD. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen. 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

40% 0% 
60% 100% 

50% 17% 

50% 83% 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

40% 0% 
60% 100% 
43% 17% 
57% 83% 
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Not 3 Av- och nedskrivningarna 

Avskrivningar 
Nedskrivningar 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter från koncernföretag 
Övriga ränteintäkter 
Resultat vid avyttringar 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 
Övriga räntekostnader 
Övri9a finansiella kostnader 

Not 6 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Justering avseende tidigare år 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temeorära skillnader 
Summa redovisad skatt 
Genomsnittlig effektiv skattesats 

Avstämning av effektiv skattesats 
Redovisat resultat före skatt 
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 21,4% (21 ,4 %): 
skatteeffekt av: 

Övriga ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Utnyttjat underskottsavdrag 

Ej avdragsgill nedskrivning 
Ränta enligt N9 
Negativt räntenetto 
Skillnad mellan bokförd och skattemässig avskrivning på byggnader 

Erhållen utdelning 
Justering av uppskjuten skatt p g a ändrad skattesats 
Justering av tidigare år 
Förvärvad uppskjuten skattefordran 

Redovisad skatt 
Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 13 Avsättningar 

Koncernen 
2020 2019 

112 067 
35 209 

147 276 

121 302 
o 

121 302 

Koncernen 
2020 2019 

1 496 393 
o 23 375 

1 496 23 768 

Koncernen 
2020 2019 

o o 
44202 42 651 

9 012 7 961 
53 214 50 612 

Koncernen 
2020 2019 

14 237 9 131 
o 4 830 

-5 291 -6 668 
8 946 7 293 

50,2% 13,4% 

17 808 54 533 
3 811 11 670 

46 1 713 
-3 -5 002 

-6 118 
7 534 

80 
-1 067 

3 890 

200 
4 830 

o o 
14 291 7 293 

Moderföretaget 
2020 2019 

53 051 
3 852 

56 903 

54 323 
o 

54 323 

Moderföretaget 
2020 2019 

2 424 3 690 
1 496 357 

o o 
3 920 4 047 

Moderföretaget 
2020 2019 
879 o 

42 288 41 700 
7 042 6 211 

50 209 47 911 

Moderföretaget 
2020 2019 

14 262 9 062 
-38 o 

4 574 -3 451 
18 798 5 611 
25,9% 8,3% 

72 508 67 301 
15 517 14 402 

33 1 156 
-26 o 

-6 118 
824 

80 
-1 067 

613 
-1 712 -1 070 

88 

o -2 847 
14 262 5 611 
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Not 7 Byggnader 

Ingående anskaffningsvärden 

Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 

Omklassificering från pågående arbeten 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Försäljningar/utrangeringar 

Arets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 
Arets nedskrivningar 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 8 Mark och markanläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 

Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificering från pågående arbeten 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Uppgifter om förvaltningsfastigheter (byggnader och mark) 

Redovisat värde 
Verkligt värde 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

3 716 438 3 563 902 

o 9 351 

-6 705 -31 084 

138 226 174 269 

3 847 959 3 716 438 

-960 437 -859 768 

3 190 13 591 

-105 756 -114 260 

-1 063 003 -960 437 

o o 
-35 209 o 
-35 209 o 

2 749 747 2 756 001 

Koncernen 
2020-12-31 

306 944 

6 265 
-990 

2 110 

314 329 

-20 012 
-3 161 

-23 173 

291156 

3 040 903 
6 374 349 

2019-12-31 
297 097 

2 810 
-873 

7 910 
306 944 

-17 070 
-2 942 

-20 012 

286 932 

3 042 933 

3 996 000 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

2 321 651 2 269 745 

28 034 
-2 696 -25 348 
41 752 49 220 

2 360 707 2 321 651 

-608 085 -572 829 

176 13 591 
-49 782 -48 847 

-657 691 -608 085 

o o 
-3 852 o 
-3 852 o 

1 699 164 1 713 566 

Moderföretaget 
2020-12-31 

158 321 
6 242 

o 
2 110 

166 673 

-15 277 
-1 351 

-16 628 

150 045 

1 849 209 
3 272 849 

2019-12-31 
156 384 

2 810 
-873 

o 
158 321 

-13 918 

-1 359 
-15 277 

143 044 

1 856 610 
2 810 000 

Värderingen görs som en avkastningsvärdering vilken innebär att varje enskild fastighets driftnetto divideras med ett direkt

avkastningskrav för respektive ort och fastighetstyp vilket varierar mellan 4- 8% (fg år 4,4- 8,5%). 
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Not 9 Inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 

Försäljningar/utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Försäljningar/utrangeringar 
Arets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 10 Pågående ny- och ombyggnader 

Ingående anskaffningsvärden 

Arets anskaffningar 
Omklassificering byggnader 
Omklassificering mark och markanläggningar 

Omklassificering underhållskostnad 
Utgående redovisat värde 

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 12 Andra långfristiga fordringar 

Ingående anskaffningsvärden 

Amorteringar, avgående fordringar 
Utgående redovisat värde 
Posten består av investeringsmoms. 

Not 13 Kassa och bank 

Disponibla tillgodohavanden 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

45166 43499 

273 1 736 

o -69 

45 439 45166 

-37 897 -33 866 

69 
-3 151 -4 100 

-41 048 -37 897 

4 391 7 269 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

592 375 232 503 

445 704 549 447 

-138 226 -174 268 

o -9 800 
-21 750 -5 507 

878103 592 375 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

93 93 
93 93 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

16 475 
-3 146 

13 329 

Koncernen 

22 302 

-5 827 

16 475 

2020-12-31 2019-12-31 
148 583 79 006 

148 583 79 006 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

37 227 35 999 
249 1 228 

o o 
37 476 37 227 

-32 824 -30 010 

o o 
-1 919 -2 814 

-34 743 -32 824 

2 733 4403 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

430 901 137 575 
266 589 345 140 
-41 752 -49 219 

o o 
o -2 595 

655 738 430 901 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

53 53 
53 53 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

o o 
o o 
o o 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

25 606 7 764 
25 606 7 764 
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Not 14 Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 
Belopp vid årets ingång 
Arets avsättning/upplösning 

Justering avseende tidigare år 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

3 887 10 555 

-5 291 -6 668 

o 
-1 404 3 887 

Den uppskjutna skatteskulden avser temporära skillnader mellan bokföringsmässiga och 
skattemässiga av- och nedskrivningar på byggnader. 

Se även not 5 Skatt på årets resultat. 

Not 15 Checkräkningskredit 

Beviljad kredit 

Utnyttjad kredit 

Not 16 Långfristiga skulder (exkl. checkräkningskredit) 

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 
Skulder till kreditinstitut 
Övri a skulder 

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna personalkostnader 
Upplupna räntekostnader 

Övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda hyresintäkter 

Övriga förutbetalda intäkter 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

220 000 
6 

220 000 

105 746 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

2 938 968 
439 337 

3 378 305 

2 468 968 
439 337 

2 908 305 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

4 707 6 430 
3 521 4 675 

22 301 11 582 

68 703 59 916 

3 866 2 093 

103 098 84 696 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

12 295 15 746 
4 575 -604 

-2 847 
16 870 12 295 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

120 000 

o 
120 000 
42 918 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

2 088 968 

o 
2 088 968 

1 968 968 

o 
1 968 968 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

2 713 4473 
3 371 4 574 

17 020 5 950 
18 152 16176 

1 810 o 
43 066 31173 
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Not 18 Resultat från andelar i koncernföretag 

Erhållen utbetald utdelning 

Not 19 Andelar i koncernföretag 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Utgående redovisat värde 

Not 20 Specifikation av andelar i koncernföretag 

Namn 
AB Ängelholmslokaler 
Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 

AB Ängelholmslokaler 
Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 

Not 21 Antal aktier 

A-aktier 

Kapital- Rösträtts-
andel andel 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 

Org.nr. Säte 
556851-4557 Ängelholm 
556965-7140 Ängelholm 
559091-1490 Ängelholm 

2020-12-31 2019-12-31 
Kvotvärde Kvotvärde 

100 kr 100 kr 

Moderföretaget 
2020 2019 

5 000 8 000 
8 000 5 000 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

300 888 300 888 
55 300 

356188 300 888 

Antal Bokfört 
andelar värde 
50 000 356 088 

500 50 
500 50 

356 188 

Eget kapital Nettoresultat 
226 111 -36 990 
50437 828 

50 

2020-12~31 2019-12-31 
Antal Antal 

67 739 67 739 
67 739 67 739 
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Not 22 Upplysningar om finansiella instrument 
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa 
risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen 
hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar 
på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy. 
Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till1 670 MSEK (1 670). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den 
totala skuldportföljen uppgår till 4,58 år (5,59) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1 ,62% (2, 14 ). Marknadsvärdet på 
derivatavtalen uppgår till -84,2 MSEK ( -79,2). 

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid . Analogt skulle motsvarande 
marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. 
Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o .m. sitt slutförtallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. 

Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl. a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över 
resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet 
skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för 
finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen . 

Nedan framgår bolagets förfalloprofil, mkr, (in kl ränteswapar) avseende räntebindningen: 

Inom 0-1 år 
Inom 1-2 år 
Inom 2-3 år 
Inom 3-4 år 
Inom 4-5 år 
Inom 5-6 år 
Inom 6-7 år 
Inom 7-8 år 
Inom 8-9 år 
Inom 9-10 år 

Not 23 Eventualförpliktelser 

Garantiförbindelser 

Not 24 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till resultatdisposition 

styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (52, 17 kronor (57,78) per aktie) 
i ny räkning överföres 

Koncernen 
2020 2019 
1 458 1 344 

300 
300-

820 
150 720 
150 
500 150 

500 
3 378 3 014 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

741 710 
741 710 

Moderföretaget 
2020 2019 
419 342 
300 

300 

720 

720 
150 
500 150 

500 
2 089 2 012 

Moderföretaget 
2020-12-31 

453 
453 

2020-12-31 

434 418 
53 710 

488128 

3 534 
484 594 
488128 

2019-12-31 
396 
396 

2019-12-31 

376 642 
61 690 

438 332 

3 914 
434 418 
438 332 
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Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Justerat eget kapital 
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt. 

Avkastning på eget kapital 
Resultat före skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. 

soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

Ängelholm den 11 maj 2021 

b ~ 
~...N'.A~Ai 

Lennart Nilsson 
Ordförande 

Vår revisionsberättelse har lämnats den '11 w-...._ 
1 

1.0 "L ( 

Öhrlit s Prlcewate7 Coopers AB 

Mattias ~n i (t Auktoris~~:~~fvisor 
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Revisions berättelse 

Till bolagsstämman i AB Ängelholmshem, org.nr 556054-7555 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AB Ängelholmshem för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Den andra informationen består av en inledande del i den tryckta årsredovisningen (framvagn) som vi inhämtade 
före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

l samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad 27 maj 2020 med uttalande med reservation i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är (ll.J) 
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tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande respektive uttalande med avvikande mening 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för AB Ängelholmshem för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman 
beviljar styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans 
Hammargren (verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), styrelsesuppleanterna 
Magnus Nson Ängelbäck, Emma Yngvesson, Peter Storgaard, Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i 
styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020) och verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 
1 januari-1 mars 2020) ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars och senare respektive 
verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för perioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör 
Mikael Barnandersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) ansvarsfrihet för respektive period. 

Grund för uttalanden 

Under december 2019 uppdrog Ängelholms kommun åt externt konsultföretag att genomföra en genomlysning av 
AB Ängelholmshem vad avsåg bland annat kostnadseffektivitet, projektstyrning samt "styrning, ledning och 
samordning". Vid granskningen av bolagets interna kontroll framkom bland annat att det saknades en godtagbar 
rutin för hantering av upphandlingar. Detta hade bland annat medfört åsidosättanden av lagen om offentlig 
upphandling. Det påträffades även brister i bolagets interna kontrollarbete. 

styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter och var och en av styrelseledamöterna är skyldig 
att fullgöra sitt uppdrag med rimlig omsorg. l det ligger att bland annat att tillse att alla de lagar och regler som 
omgärdar bolagets verksamhet efterlevs samt att verksamheten bedrivs under sunda ekonomiska förhållanden. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen. Därav följer ett långtgående ansvar för att den 
interna kontrollen upprätthålls. Som framgått ovan har det funnits betydande brister i hur bolagets 
upphandlingsverksamhet bedrivits och även brister i den interna kontrollen i övrigt och som en följd därav har det 
enligt vår uppfattning inte funnits förutsättningar för affärsmässigt välgrundade beslut. På grund härav finns det en 
betydande risk för att bolaget tillfogats en ekonomisk skada som inte är oväsentlig. 

De brister som påträffats avser i stor utsträckning räkenskapsåret 2019, men enligt vår bedömning kan bristerna i 
förvaltningen hänföras även till räkenskapsåret 2020 och den relativt korta period under detta räkenskapsår som 
de under räkenskapsåret 2019 verksamma styrelseledamöterna och verkställande direktören kvarstått i sina 
uppdrag. Mot den bakgrunden avstyrker vi att de bolagets funktionärer som var verksamma fram till 30 mars 2020 
beviljas ansvarsfrihet. f1t.v- \ 
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Vid granskningen av det arbete som utförts av de styrelseledamöter som tillträdde den 30 mars 2020 och av den 
verkställande direktör som tillträdde den 1 mars 2020 har inte framkommit annat än att de fullgjort sina 
skyldigheter på ett godtagbart sätt. 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Ängelholmshem enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Riml ig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats : www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen . 

Kristianstad den 21 maj 2021 

Öhrlings Pricewate 

Auktoriserad revisor 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS Dnr.
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-18

Instruktioner till ombud inför stämma år 2021 i Äng-
elholms stadshus AB, i AB Ängelholmshem samt i AB 
Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för samtliga 
bolag där kommunen har ägarintresse. Kommunfullmäktige ska på förslag från 
kommunstyrelsen utfärda en instruktion till stämmoombudet som anger hur om-
budet ska rösta i de ärenden på bolagsstämman som bedöms vara av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt. 

Instruktion till stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges av kommun-
fullmäktige. Kommunfullmäktige har valt Elisabeth Kullenberg (M) till ombud på 
Ängelholms stadshus ABs,  AB Ängelholmshems samt AB Ängelholmslokalers 
stämma.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2021

Utredning
På stämmorna år 2021 ska följande ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt behandlas:

 Årsredovisning för verksamhetsåret 2020
 Ansvarsfrihet för styrelse och VD
 Utdelning till ägaren

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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AB Ängelholmslokaler
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för 

 att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

 att neka ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf 
Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans Hammargren (verk-
samma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), styrel-
sesuppleanterna Magnus Nson Ängelbäck, Emma Yngvesson, Peter Stor-
gaard, Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i styrelsen under 
perioden den 1 januari-30 mars 2020) 

 att neka ansvarsfrihet för verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 
1 januari-1 mars 2020).

 att bevilja ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars 
och senare 

 att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för pe-
rioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör Mikael Bornan-
dersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) för respektive peri-
od.

AB Ängelholmshem
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för 

 att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

 att godkänna utdelning på 3 534 tkr till ägaren Ängelholms Stadshus AB.

 att neka ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf 
Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans Hammargren (verk-
samma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), styrel-
sesuppleanterna Magnus Nson Ängelbäck, Emma Yngvesson, Peter Stor-
gaard, Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i styrelsen under 
perioden den 1 januari-30 mars 2020) 

 att neka ansvarsfrihet för verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 
1 januari-1 mars 2020).

 att bevilja ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars 
och senare 
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 att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för pe-
rioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör Mikael Bornan-
dersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) för respektive peri-
od.

Ängelholms stadshus AB
Kommunfullmäktige instruerar ombudet att rösta för 

 att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

 att godkänna utdelning på 3 534 tkr till ägaren Ängelholms kommun

 att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Planeringschef
Henrik Sandén

Beslutet expedieras till:
• Elisabeth Kullenberg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 111 Dnr. KS 2017/417, SBN 2019/203

Revidering av nuvarande parkeringsnorm

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 30 augusti 2017 beslutat att uppdra åt 
kommundirektören att föreslå en revidering av parkeringsnormen från 1991. 
Därefter har kommunen fattat beslut om Riktlinjer för styrdokument vilket innebär 
en namnändring för parkeringsnormen till Riktlinjer för parkering.

I april 2019 fanns ett beslutsunderlag framme från tjänsteorganisationen som 
hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott samverkan. Där beslutades att 
underlaget skulle skickas ut till samtliga partigrupper.

Den 28 augusti 2019 remitterades förslag på riktlinjer till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 
i ärendet den 22 oktober 2019. Nämnden ansåg att riktlinjerna behövde revideras 
avseende antal parkeringsplatser för flerbostadshus samt zonindelning.

Därefter har kommunstyrelsen fattat beslut om att minska antalet styrdokument 
genom att klustra ihop dem. Riktlinjer för parkering ska hanteras inom 
Handlingsplan för infrastruktur. Eftersom arbetet med att uppdatera och förnya 
styrdokumenten, som ingår i den kommande Handlingsplanen för infrastruktur, 
innebär ett större arbete än vad vi initialt bedömde, kommer det arbetet att dra ut 
på tiden.

Avsaknaden av en modern och tidsenlig ”parkeringsnorm” innebär att arbete med 
och dialog kring detaljplaner och bygglov försenas och försvåras. Förslaget är 
därför att Riktlinjer för parkering nu antas för att vid ett senare skede införlivas i 
det nya styrdokumentet Handlingsplan för infrastruktur.

Förslaget har reviderats utifrån Samhällsbyggnadsnämndens beslut vilket innebär 
att parkeringstalet för flerbostadshus har ökat, se tabell. Vidare har området 
Fridhem flyttats från zon 2 till zon 3. Till sist har även informationen om 
ställplatser för husbilar uppdaterats till dagens situation. 
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2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Antal p-platser per 
1000 kvm BTA för 
flerbostadshus

Ursprungligt 
förslag

Nytt förslag 
(enl SBNs 
beslut)

Zon 1 9 9

Zon 2 8 9

Zon 3 9 11

Zon 4 10,5 12,5

Utöver ovanstående har förslaget reviderats med en ny kategori som avser rad- och 
kedjehus. Här har antalet parkeringsplatser per bostad föreslagits bli minst 1.3. 
Anledningen till att antalet parkeringsplatser föreslås vara mindre än vid en- och 
tvåfamiljshus är att rad- och kedjehus oftast utformas med en parkeringsplats vid 
egna huset och en gemensam parkering för den andra bilen. Det är klarlagt att 
behovet av andrabilen kraftigt minskar när bilen placeras en bit ifrån bostaden då 
cykel och kollektivtrafik användes i större utsträckning när sådana förhållanden 
föreligger.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-23
• Förslag på riktlinjer för parkering 2021-2025
• Parkeringsnorm från 1991
• Beslut KS 2017-08-30 §256
• Beslut SBN 2019-10-22 §151

Föredragande tjänsteperson
Chef huvuduppdrag Samhälle Pernilla Fahlstedt föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Maija Rampe (M).
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anta Riktlinjer för parkering

För egen del beslutar Kommunstyrelsen

att uppdra åt Huvuduppdrag Samhälle att införliva riktlinjen i förslaget till den 
kommande Handlingsplanen för infrastruktur.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Huvuduppdrag Samhälle/Planeringschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 84 Dnr. KS 2017/417, SBN 2019/203

Revidering av nuvarande parkeringsnorm

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 30 augusti 2017 beslutat att uppdra åt 
kommundirektören att föreslå en revidering av parkeringsnormen från 1991. 
Därefter har kommunen fattat beslut om Riktlinjer för styrdokument vilket innebär 
en namnändring för parkeringsnormen till Riktlinjer för parkering.

I april 2019 fanns ett beslutsunderlag framme från tjänsteorganisationen som 
hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott samverkan. Där beslutades att 
underlaget skulle skickas ut till samtliga partigrupper.

Den 28 augusti 2019 remitterades förslag på riktlinjer till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 
i ärendet den 22 oktober 2019. Nämnden ansåg att riktlinjerna behövde revideras 
avseende antal parkeringsplatser för flerbostadshus samt zonindelning.

Därefter har kommunstyrelsen fattat beslut om att minska antalet styrdokument 
genom att klustra ihop dem. Riktlinjer för parkering ska hanteras inom 
Handlingsplan för infrastruktur. Eftersom arbetet med att uppdatera och förnya 
styrdokumenten, som ingår i den kommande Handlingsplanen för infrastruktur, 
innebär ett större arbete än vad vi initialt bedömde, kommer det arbetet att dra ut 
på tiden.

Avsaknaden av en modern och tidsenlig ”parkeringsnorm” innebär att arbete med 
och dialog kring detaljplaner och bygglov försenas och försvåras. Förslaget är 
därför att Riktlinjer för parkering nu antas för att vid ett senare skede införlivas i 
det nya styrdokumentet Handlingsplan för infrastruktur.

Förslaget har reviderats utifrån Samhällsbyggnadsnämndens beslut vilket innebär 
att parkeringstalet för flerbostadshus har ökat, se tabell. Vidare har området 
Fridhem flyttats från zon 2 till zon 3. Till sist har även informationen om 
ställplatser för husbilar uppdaterats till dagens situation. 
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Kommunstyrelsens samverkansutskott
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Antal p-platser per 
1000 kvm BTA för 
flerbostadshus

Ursprungligt 
förslag

Nytt förslag 
(enl SBNs 
beslut)

Zon 1 9 9

Zon 2 8 9

Zon 3 9 11

Zon 4 10,5 12,5

Utöver ovanstående har förslaget reviderats med en ny kategori som avser rad- och 
kedjehus. Här har antalet parkeringsplatser per bostad föreslagits bli minst 1.3. 
Anledningen till att antalet parkeringsplatser föreslås vara mindre än vid en- och 
tvåfamiljshus är att rad- och kedjehus oftast utformas med en parkeringsplats vid 
egna huset och en gemensam parkering för den andra bilen. Det är klarlagt att 
behovet av andrabilen kraftigt minskar när bilen placeras en bit ifrån bostaden då 
cykel och kollektivtrafik användes i större utsträckning när sådana förhållanden 
föreligger.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-23
• Förslag på riktlinjer för parkering 2021-2025
• Parkeringsnorm från 1991
• Beslut KS 2017-08-30 §256
• Beslut SBN 2019-10-22 §151

Föredragande tjänsteperson
Chef huvuduppdrag Samhälle Pernilla Fahlstedt föredrar ärendet.

Yrkande
Liss Böcker (C) yrkar på att ärendet ska lämnas till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut från arbetsutskottet. Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), 
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Huvuduppdrag Samhälle/Planeringschef
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Huvuduppdragschef
Pernilla Fahlstedt
0431- 468978
Pernilla.Fahlstedt@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2017/417
Ytterligare dnr: SBN 2019/203
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-23

Förslag på beslut om Riktlinjer för parkering 2021-
2025

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 30 augusti 2017 beslutat att uppdra åt kommundirektö-
ren att föreslå en revidering av parkeringsnormen från 1991. Därefter har kommu-
nen fattat beslut om Riktlinjer för styrdokument vilket innebär en namnändring för 
parkeringsnormen till Riktlinjer för parkering.

Ärendet har hanterats inom såväl tjänsteorganisationen som den politiska organisa-
tionen. Ett flertal beslut har lett till att arbetet har stannat av i avvaktan på klustring 
av styrdokument. 

Kommunens arbete med detaljplaner och bygglov är avhängigt att det finns ett ak-
tuellt styrdokument om parkering. Även om arbete pågår för att klustra ihop denna 
fråga med andra infrastrukturfrågor är det tjänsteorganisationens förslag att doku-
mentet nu antas och därefter införlivas i det kommande styrdokumentet Hand-
lingsplan för infrastruktur.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-23
• Förslag på riktlinjer för parkering 2021-2025
• Parkeringsnorm från 1991
• Beslut KS 2017-08-30 §256
• Beslut SBN 2019-10-22 §151

Utredning
Kommunstyrelsen har den 30 augusti 2017 beslutat att uppdra åt kommundirektö-
ren att föreslå en revidering av parkeringsnormen från 1991. Därefter har kommu-
nen fattat beslut om Riktlinjer för styrdokument vilket innebär en namnändring för 
parkeringsnormen till Riktlinjer för parkering.
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I april 2019 fanns ett beslutsunderlag framme från tjänsteorganisationen som han-
terades i Kommunstyrelsens arbetsutskott samverkan. Där beslutades att underla-
get skulle skickas ut till samtliga partigrupper.

Den 28 augusti 2019 remitterades förslag på riktlinjer till Samhällsbyggnadsnämn-
den för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet den 22 okto-
ber 2019. Nämnden ansåg att riktlinjerna behövde revideras avseende antal parke-
ringsplatser för flerbostadshus samt zonindelning.

Därefter har kommunstyrelsen fattat beslut om att minska antalet styrdokument 
genom att klustra ihop dem. Riktlinjer för parkering ska hanteras inom Handlings-
plan för infrastruktur. Eftersom arbetet med att uppdatera och förnya styrdoku-
menten, som ingår i den kommande Handlingsplanen för infrastruktur, innebär ett 
större arbete än vad vi initialt bedömde, kommer det arbetet att dra ut på tiden.

Avsaknaden av en modern och tidsenlig ”parkeringsnorm” innebär att arbete med 
och dialog kring detaljplaner och bygglov försenas och försvåras. Förslaget är där-
för att Riktlinjer för parkering nu antas för att vid ett senare skede införlivas i det 
nya styrdokumentet Handlingsplan för infrastruktur.

Förslaget har reviderats utifrån Samhällsbyggnadsnämndens beslut vilket innebär 
att parkeringstalet för flerbostadshus har ökat, se tabell. Vidare har området Frid-
hem flyttats från zon 2 till zon 3. Till sist har även informationen om ställplatser 
för husbilar uppdaterats till dagens situation. 

Antal p-platser per 
1000 kvm BTA för fler-
bostadshus

Ursprungligt 
förslag

Nytt förslag 
(enl SBNs 
beslut)

Zon 1 9 9

Zon 2 8 9

Zon 3 9 11

Zon 4 10,5 12,5

Utöver ovanstående har förslaget reviderats med en ny kategori som avser rad- och 
kedjehus. Här har antalet parkeringsplatser per bostad föreslagits bli minst 1.3. An-
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ledningen till att antalet parkeringsplatser föreslås vara mindre än vid en- och tvåfa-
miljshus är att rad- och kedjehus oftast utformas med en parkeringsplats vid egna 
huset och en gemensam parkering för den andra bilen. Det är klarlagt att behovet 
av andrabilen kraftigt minskar när bilen placeras en bit ifrån bostaden då cykel och 
kollektivtrafik användes i större utsträckning när sådana förhållanden föreligger.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Riktlinjer för parkering, samt

att uppdra åt Huvuduppdrag Samhälle att införliva riktlinjen i förslaget till den 
kommande Handlingsplanen för infrastruktur.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Pernilla Fahlstedt
Chef Samhälle

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Huvuduppdrag Samhälle/Planeringschef



Riktlinjer för parkering 2021-2025
Parkeringsnorm för bil, cyklar, motorcyklar och övrig parkering.  



Dokumentnamn
Riktlinjer för parkering 2021-2025.
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Riktlinje.

Fastställd
2021-XX-XX

Beslutsinstans
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Chefsstrateg.
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Vart fjärde år.
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Dokumentinformation
Styrdokument, riktlinje.

Dokumentet gäller för
Samtliga verksamheter och bolag i Ängelholms kommun.
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Inledning
Bakgrund
Ängelholms kommun har en parkeringsnorm från 1991. Sedan dess har 
många samhällsförändringar skett. En ny parkeringsnorm behöver därför 
tas fram för kommunen, för att skapa en balanserad parkeringspolitik uti-
från rådande samhällsutveckling. 

Syfte
Syftet med riktlinjerna för parkering är att ge kommunen, fastighetsägare, 
exploatörer och andra intresserade en tydlig vägledning för hur parkerings-
frågorna ska hanteras vid exploatering. 

Riktlinjerna innehåller en parkeringsnorm som reglerar hur många park-
eringsplatser för bilar, cyklar och mc som ska anläggas vid nybyggnation, 
ombyggnation eller ändrad markanvändning. Riktlinjerna tar även upp pen-
delparkering samt parkering för husbilar och husvagnar. 

Mål
Målet är att riktlinjerna för styrdokument ska tydliggöra gemensamma 
förutsättningar för parkering i Ängelholms kommun, både internt inom 
kommunen och för externa aktörer. 

Riktlinjerna för parkering ska stödja en hållbar utveckling, i enlighet med 
kommunens översiktsplan 2035 och övriga styrdokument i kommunen. 

Avgränsning
Riktlinjerna för parkering gäller för hela Ängelholms kommun. 

Parkeringsnormen reglerar framförallt parkeringsbehovet inom kvartersmark. 
Parkering på allmän platsmark, gatumark, omfattas normalt sett inte av rikt-
linjerna för parkering. 

Utöver parkeringsnormen kan reglering av parkering ske genom olika former 
av styrning, t ex: styrning genom tidsreglering eller genom avgifter. Styrning 
m h a tidsreglering kan användas för att reglera hur länge och under vilka tid-
er parkering får ske alternativt för att gynna ett visst behov av parkering (ar-
bets-, boende- eller besöksparkering). Tidsstyrning kan få olika konsekvenser, 
såväl positiva som negativa. Styrning m h a parkeringsavgifter kan ske för att 
parkeringen ska användas på ett visst sätt eller för att påverka färdmedelsval. 
Därutöver kan styrning ske genom att begränsa alternativt gynna parkerings-
möjligheter för olika fordonsslag eller trafikkantgrupper. Dessa former av 
styrning hanteras dock inte inom ramen för denna riktlinje för parkering.  

Ett annat sätt att arbeta för att främja hållbara transporter är genom beteen-
depåverkan, s k Mobility Management (MM). Ängelholms kommun arbetar 
aktivt med olika mobilitetsåtgärder, men arbetet med mobilitetsåtgärder 
behandlas inte heller inom ramen för dessa riktlinjer för parkering.
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Lagar, mål och styrdokument
Riktlinjerna för parkering stödjer en hållbar utveckling i enlighet med nation-
ella, regionala och kommunala lagar, mål och styrdokument.

Nationell nivå
Miljömål
Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljömål och 17 
etappmål. Riktlinjerna har framförallt koppling till miljömålen om ”Begrän-
sad klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljö”. Av målet om begränsad kli-
matpåverkan framgår att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras 
så att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Av målet om 
god bebyggd miljö framgår bl a att den bebyggda miljön ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö och medverka till en god regional och global nivå. 
Anläggningar ska lokaliseras så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.
 
Transportpolitiskt mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsek-
onomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborg-
arna och näringslivet i hela landet.  

Nationell transportinfrastrukturplan 2018-2029
Den nationella transportinfrastrukturplanen innehåller satsningar som ska 
bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller 
ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för närings-
livet. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och 
hållbart för framtiden. 

Plan- och bygglagen (PBL)
Bestämmelserna i plan- och bygglagen syftar till att främja en samhälls-
utveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållande samt en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. I plan- och bygglagen regleras vilka krav som ställs 
gällande placering och utformning av parkeringsplatser. Där anges att det på 
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning ska finnas lämpligt utrym-
me för parkering, lastning och lossning av fordon.  

Boverkets byggregler (BBR)
Boverkets byggregler innehåller ett kapitel om tillgänglighet. Där framgår att 
en angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindra-
de ska kunna anordnas efter behov inom 25 m gångavstånd från en tillgänglig 
och användbar entré till publika lokaler, arbetslokalser och bostadshus. 

Plan- och byggförordning (PBF)
Bygglov krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 
parkeringsplatser utomhus. 

Klimatlagen
Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha någ-
ra nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp.

Parisavtalet
Parisavtalet ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser samt att stödja 
de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Regional nivå
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
Region Skåne har tagit fram en strategi som anger inriktningen för hur trans-
portsystemet i Skåne ska utvecklas för att uppnå gemensamma mål. Den 
innehåller en färdmedelsfördelning som visar hur transportsystemet ska 
utvecklas för att bli mer hållbart. 
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Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029
Av den regionala transportinfrastrukturplanen framgår att transportsys-
temet ska utvecklas för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Det är 
viktigt att se transportsystemet som en helhet. 

Trafikförsörjningsprogram	för	Skåne
Region Skånes trafikförsörjningsprogram ger en inriktning för målen med 
kollektivtrafiken i Skåne. Trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på en 
långsiktig hållbar utveckling, där ett hållbart resande utgör en förutsättning 
för tillväxt och välfärd. 
 
Familjen	Helsingborgs	strategi	för	infrastruktur	och	kollektivtrafik
Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik innehåll-
er ett mål om att skapa ett säkert, hållbart och pålitigt transportsystem med 
förbindelser till omvärlden. I strategin pekas olika objekt ut för att kunna 
möta framtidens efterfrågan på hållbara transporter och ökat resande med 
kollektivtrafiken.  

Lokal nivå
Översiktsplan 2035
Det övergripande målet är att Ängelholms kommun ska utvecklas på ett 
hållbart sätt. Översiktsplanen innehåller en strategi om en hållbar infra-
struktur med ställningstaganden om att kommunen ska arbeta framåtsyf-
tande med parkeringsfrågor genom att minimera ytor för bilparkering och 
ta fram en ny parkeringsnorm. Cykelparkeringsnormen ska användas. Pen-
delparkeringar och bilpooler ska bidra till ett mer hållbart resande. Över-
siktsplanen innehåller även en strategi om balans mellan stad och land med 
ställningstaganden om att verka för att byten mellan olika transportsätt ska 
vara smidiga, t ex genom möjlighet att parkera bilar och cyklar på strate-
giska platser för att kunna byta transportslag.
 
Cykelplan 2015-2025
Det långsiktiga målet med cykelplanen är att skapa ett hållbart samhälle.
Kommunens cykelplan 2015-2025 innehåller en cykelparkeringsnorm, som 
implementerats i denna riktlinje för parkering, för att samla alla parkerings-
normer i kommunen. När cykelplanen revideras ska cykelparkerings-
normen tas bort från cykelplanen. 

Miljöplan 2014-2021
Miljöplanen innehåller en inriktning om ett hållbart transportsystem där 
framgår att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka samt att de 
transporter kommunen äger eller brukar ska vara fossilbränslefria. En 
annan inriktning är en levande och god bebyggd miljö. Där framgår att 
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. 

Trafikplan	2011-2020
Avsikten med trafikplanen är att bygga upp ett trafiksystem som bidrar till 
en attraktiv och hållbar utveckling. När det gäller parkeringsfrågorna lyfts 
vikten av en ny parkeringsnorm i kommunen. 
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Nulägesbeskrivning
I Ängelholm, liksom i många andra kommuner i Sverige, har samhällsplan-
eringen sedan 1960-talet anpassats efter bilens behov. Idag finns en ökad 
medvetenhet om de negativa konsekvenser detta har medfört, vilket har lett 
till en förändrad inställning i samhälls- och trafikplaneringen. Numera utgår 
planeringen till större del från människan. Planeringen styrs även av en an-
nan medvetenhet med prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik, i syfte 
att uppnå en hållbar utveckling. Klimatförändringar visar att andelen fossila 
bränslen behöver minska. 

Det bor idag drygt 42 000 personer i Ängelholms kommun. Det sker en 
kontinuerlig befolkningstillväxt och kommunen väntas fortsätta växa. Målet 
är att Ängelholms kommun ska öka befolkningen med 1 % per år, d v s 
ca 400 personer per år, vilket också sker. Det medför ett behov av ökat bo-
stadsbyggande. I takt med detta ökar konkurrensen om marken, vilket ökar 
kraven på en effektiv markanvändning istället för bebyggelse på värdefull 
jordbruksmark. Transportsystemet behöver bli mer yteffektivt. Kommunen 
bedriver sedan ett antal år tillbaka ett arbete mot en långsiktigt hållbar ut-
veckling. Ändrade resvanor väntas i framtiden leda till ett minskat bilinnehav. 

Biltäthet

I Ängelholms kommun använde majoriteten bilen som färdmedel 2013, 
därefter kommer cykel och gångtrafik (enligt den senaste statistiken som 
kommunen har). Det kan jämföras med diagrammet för Skåne på föregåen-
de sida. Ängelholms kommun har inte satt några egna färdmedelsmål. 
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ANTAL PERSONBILAR I ÄNGELHOLMS KOMMUN

Under perioden 2013 till 2018 ökade antalet invånare i åldern 18-85 år i 
Ängelholms kommun från 31 000 invånare till 32 300 invånare, vilket inne-
bär en ökning med 4 %. Antalet personbilar ökade under samma period från  
21 350 till 23 000 vilket motsvarar 6 %. Trenden ser ut på motsvarande sätt 
både i Skåne och i riket.

Resvaneundersökningar
Skåne
En resvaneundersökning för Skåne har genomförts oktober 2018 av Region 
Skåne. Ängelholms kommun deltog inte i den studien och det finns därför 
inget kommunspecifikt resultat för Ängelholm. Senast en resvaneundersök-
ning genomfördes för hela Skåne var 2013. 
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Övergripande för Skåne visade studien bl a följande:

• Drygt 80 % har körkort för bil och majoriteten kan använda bil när 
de behöver det. Endast ett fåtal bor i hushåll där det inte finns något 
körkort alls.

• Majoriteten har tillgång till en cykel.  Det är inte några större skillnader 
mellan män och kvinnors tillgång till cykel. Däremot finns det skillnader 
mellan olika åldersgrupper, där framförallt personer i åldrarna 19-25 
och 65-84 år i mindre utsträckning har tillgång till cykel.

• Bland de som är 65 år och äldre finns den största andelen som inte 
gör någon förflyttning och bland de i åldern 26-39 år finns den minsta 
andelen.

• Antal resor per dag och person är 2,3 resor (inkluderar alla, även de som 
inte reser). Bland de som reser är genomsnittligt antal resor 3,1. 

• Den totala reslängden per person och dag för dem som reser är           
ca 60 km. 

• Majoriteten av resorna görs med bil. Näst vanligast är cykeln. Lika van-
ligt som cykeln är att resa med kollektivtrafik när andelarna för buss och 
tåg slås samman.

Ängelholm
En resvaneundersökning genomfördes februari 2018 bland kommunens 
anställda, totalt ca 4 085 personer. Totalt 1071 svarade på enkäten, vilket ger 
en svarfrekvens på 26 procent. 

Undersökningen visade bl a att de flesta medarbetarna pendlar med bil, 
men att många funderar på att åka mer kollektivt. Drygt 70 % har som 
längst 20 km enkel resa till arbetsplatsen. Nästan 60 % pendlar med bil mel-
lan hemmet och arbetsplatsen och drygt 21 % cykelpendlar. Samtidigt anser 
60 % att de har bra eller ganska bra möjligheter att pendla med gång, cykel 
eller kollektivtrafik.



10(32)     Riktlinjer för parkering 2021-2025

Parkering
Parkeringar har en central roll i trafiksystemet och påverkar hur staden upp-
levs och fungerar. Tillgång till parkering är en grundläggande förutsättning 
för att kunna utnyttja fordon som cyklar och bilar. Samtidigt tar bilparkering 
stora ytor i anspråk, som i sin tur påverkar stadens attraktivitet med hård-
gjorda ytor som påverkar dagvattenhantering och upplevelser. Tillgång till 
parkering kan användas som ett aktivt styrmedel för att påverka resvanor och 
markanvändning. 

Parkeringstillgång och restriktiva parkeringsnormer är något som i hög grad 
påverkar färdmedelsfördelningen inom ett område. Genom att skapa för-
utsättningar för alternativa transportlösningar, samtidigt som antalet bilpar-
keringar reduceras, kan färdmedelsfördelningen i ett område mot ett mer 
hållbart och stadsmässigt resemönster uppnås.  

Ansvar för parkering
Fastighetsägaren 
Fastighetsägaren bär, enligt plan- och bygglagen, ansvaret för att anordna 
parkering för sin fastighet. 

Kommunen
Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering, då 
kommunen genom plan- och bygglagen är ansvarig för att mark används på 
ett lämpligt sätt och ska ange vilken parkeringsefterfrågan fastighetsägarna 
ska tillgodose. Kommunen har däremot ingen skyldighet att ordna parkering. 
Likställighetsprincipen ska gälla, så att byggherrar behandlas lika. 

Parkeringskostnader
Parkering medför kostnader för fastighetsägare och exploatörer. Kostnader 
för att anordna parkering varierar kraftigt beroende på typ av parkering. Det 
är billigast att anlägga markparkering. Ur stadsbyggnadssynpunkt är detta 
dock inte en eftersträvansvärd lösning i de mest centrala lägena. Kostnaden 

för ett underjordiskt garage är den dyraste lösningen, den kostar nästan dub-
belt så mycket som en parkering i parkeringshus.

Typ av parkering Anläggningskostnad/bilplats

Markparkering     10 000-30 000 kronor

Enklare parkeringdäck   70 000-100 000 kronor

Parkeringshus 175 000-400 000 kronor

Underjordiskt garage 300 000-700 000 kronor

Dessa kostnader framgår sällan för de boende och samhället i övrigt. Det är 
därför viktigt att synliggöra dem. För att täcka de faktiska kostnaderna för 
mark, byggnation, drift och underhåll av parkering skulle priset för en park-
eringsplats behöva vara minst 700 kronor/månad per plats vid markpark-
ering, för parkeringshus minst 1 500 kronor/månad och för källargarage      
2 500-4 500 kronor/månad. 

Eftersom förväntan på vad en parkeringsplats ska kosta är lägre än dessa 
siffror, tas ofta mindre kostnader ut av den som använder parkeringen. 
Priset för parkering blir så pass hög att ingen förväntas betala vad det kostar. 
Därför fördelas ofta kostnaden över samtliga lägenheter, medan en mindre 
månadsavgift tas ut av de som parkerar. Detta är dock något som kommun-
en inte kan styra över, men som bör synliggöras.

Det innebär att om parkeringsnormen sänks i kommunen så sänks även 
byggkostnaden, även om det utgör en marginell del av den totala byggkost-
naden. Parkeringsytor tar även mark i anspråk. Ju mindre mark som används 
för parkeringsytor, ju mer mark kan användas för byggrätter eller för t ex 
utemiljöer.
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Riktlinjer för parkering
Riktlinjerna för parkering är ett strategiskt verktyg för att styra tillgången till 
parkering med ambitionen att skapa en hållbar stadsutveckling. Ledordet är 
en väl balanserad strategi för parkeringsförsörjningen avseende:

• Attraktivitet.
• Effektiv markanvändning.
• God tillgänglighet.
• Hållbar infrastruktur. 

Attraktivitet
Ängelholms kommun eftersträvar en attraktiv livsmiljö. Parkeringsbehovet 
ska tillgodoses på ett sätt som stör stadsmiljön i så liten utsträckning som 
möjligt. Parkering ska anordnas på kvartersmark för att frigöra allmänna 
platser som torg och grönområden m m från parkeringar. I framtiden kan 
behovet av parkeringar förändras. Flexibla parkeringslösningar är därför 
önskvärda. Parkeringsanläggningarnas utformning är också viktigt. 

Effektiv markanvändning
Ängelholms kommun eftersträvar ett effektiv markanvändning, för att 
minska behovet av att bygga på jordbruksmark. Kollektivtrafiken är mer 
yteffektiv än biltrafiken. Parkeringar, speciellt markparkeringar, tar plats. Par-
keringshus är däremot mer yteffektiva. Bilpooler bidrar också till att minska 
markbehovet. Yteffektiva parkeringsytor eftersträvas därför. Park-
eringsplatser som kan samutnyttjas medför en effektiv markanvändning, 
då de inte tar lika mycket mark i anspråk samt ger samhällsekonomiska och 
stadsbyggnadsmässiga vinster. Vid större utbyggnadsområden ska helhets-
lösningar eftersträvas. Nytänkande initiativ avseende reducerande åtgärder 
ska uppmuntras.

God tillgänglighet
Ängelholms kommun eftersträvar en god tillgänglighet. För näringslivet är 

besöks- och kundparkeringar viktiga. Parkeringsytor längs gator i centrum 
ska i första hand användas för kortsiktiga ärenden. Ytor närmast mål- och 
startpunkter för cykelparkering prioriteras. Kommunen ska vara tillgänglig 
för alla i samhället. Personer med funktionsnedsättning behöver erbjudas 
möjligheter att komma nära målpunkter med bil. 

Hållbar infrastruktur
Ängelholms kommun eftersträvar en hållbar infrastruktur. Boende ska ges 
möjlighet att lämna bilen hemma, för att kunna arbeta hemifrån och för att 
uppmuntra användandet av kollektivtrafik. Om parkeringstillgången på tomt-
mark är alltför liten, riskerar bilen parkeras på gatan istället. Det är viktigt att 
erbjuda en god tillgång till och attraktiva cykelparkeringar vid såväl bostäder, 
arbetsplatser och besöksmål för att uppmuntra cykelanvändningen samt 
stödja ”hela resan”-perspektivet. Pendelparkeringar nära målpunkter bidrar 
också till detta och uppmuntras. 
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Parkeringsnorm
Parkeringsnormen ska användas som stöd vid detaljplaneläggning och 
bygglovsprövning. Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet park-
eringsplatser för olika ändamål. Kommunen eftersträvar att minimera antalet 
parkeringsplatser, för att hushålla på marken. På grund av kostnaden är det 
sällan fastighetsägaren eller exploatören väljer att bygga fler parkeringsplatser 
än vad som behövs. 

Vid större parkeringsanläggningar bör behovet av elfordon beaktas, då dessa 
blir allt vanligare, och några parkeringar avsättas till elfordon. Ängelholms 
kommun uppmuntrar laddningsstolpar vid parkeringar.

Kravet på parkeringsplatser gäller vid nybyggnad. Kravet eftersträvas även 
vid om- och tillbyggnad samt vid ändrad användning. Vid ombyggnation 
avser normtalet enbart ombyggnationsdelen och inte den befintliga delen av 
byggnaden. 

Parkeringsnormer gäller fr o m att politiskt beslut tagits. Om det finns plan-
bestämmelser i detaljplaner gällande parkeringar fortsätter dessa att gälla. 
Vid redan framtagna parkeringsutredningar avgörs frågan om utredningen i 
detaljplaneskedet eller om denna parkeringsnorm ska gälla från fall till fall. 

Parkeringsnorm för bil
Zonindelning
Behovet av bilparkering ser olika ut för olika delar av kommunen. Kommun-
en har därför delats in i olika zoner där olika bilparkeringsnormstal gäller för 
respektive zon. Zonerna är baserade på:

• Tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
• Befolkningstäthet.
• Närhet till handel och service.
• Tillgång till arbetsplatser.

Andra faktorer som kan påverka efterfrågan av bilparkeringar är typ av bo-
endeform, avgiftsnivå på parkering och socioekonomiska faktorer. Hänsyn 
till dessa faktorer har dock inte tagits i zonindelningen.

Zon 1
Zon 1 utgörs av stationsområdet. Där gäller parkeringsstrategi för stations-
området, beslutad av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017.

Zon 2
Zon 2 utgörs av centrala Ängelholm inklusive Angela och sjukhusområdet. 
Här är parkeringsnormen låg. Staden har en tät karaktär med en hög befolk-
ningstäthet. Här finns god tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. 
Området rymmer såväl många arbetsplatser, bostäder, handel som service. 

Zon 3 
Zon 3 utgörs av centralorten Ängelholm inklusive Barkåkra och Valhall 
Park. Här är staden inte riktigt lika tät. Befolkningstätheten är fortfarande 
förhållandevis hög eller väntas bli när planerade utbyggnader är genomför-
da. Det finns tillgång till kollektivtrafik, gång och cykelvägar samt arbetsplat-
ser, bostäder, handel och service. 

Zon 4
Zon 4 utgörs av övriga tätorter och delar av kommunen. Här är karaktären 
inte lika stadsmässig i centralorten, utan det finns en större andel radhus- 
och villabebyggelse. Befolkningstätheten är inte lika hög. Kollektivtrafik, 
gång- och cykelvägar samt arbetsplatser, handel och service finns i varierad 
utstäckning. 

Bilparkering vid bostäder
Bilplatsbehovet beräknas genom att multiplicera förväntad boendetäthet 
med förväntad biltäthet. Statistiken som visar biltätheten i Ängelholms kom-
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mun är hämtad från SCB. Den omfattar endast de bilar som är skrivna på 
juridiska personer, totalt 21 400 stycken. Enligt Trafikverket fanns det 22 900 
bilar registrerade i kommunen 2017. Det innebär att underlaget saknar ca 
1 500 bilar eller ca 6 % av det totala antalet. Dessa 1 500 bilar består av per-
sonbilar leasade minst 1 år. 

Boendetäthet x biltäthet = bilplatsbehov

Boendetäthet för flerbostadshus är 1,47 boende/bostad och för enbostadshus 1,89 boende/
bostad. Antagande att medelstorlek/bostad är 70 m2 BOA för flerbostadshus och 128 m2 
BOA för enbostadshus. Biltäthet avser antalet bilar per 1000 invånare. Ängelholms kommun 
högre biltäthet än Skåne och Sverige. I Sverige är genomsnittet 377 bilar/1 000 invånare. I 
Skåne är genomsnittet 383 bilar/1 000 invånare. I Ängelholm är genomsnittet 453 bilar/1 
000 invånare. Biltätheten är generellt sett lägre i centralorten än i övriga delar av kommunen.
 
Flerbostadshus
9-12,5 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA ska anläggas vid flerbostadshus, 
beroende på vilken zon det gäller (se tabell på nästa sida). Normen är samma 
för hyres- och bostadsrätt. Därutöver ska besöksparkeringar anordnas med 
15 % av normtalet, skyltas som besöksparkering och vara allmänt tillgängliga. 

Små lägenheter
2,5-8 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA ska anläggas för små lägenheter,  
40 m2, beroende på vilken som det gäller (se tabell på nästa sida).  Kravet har 
reducerats eftersom bilinnehavet i små lägenheter enligt statistik är mycket 
låg. Därutöver ska besöksparkeringar anordnas med 15 % av normtalet, skyl-
tas som besöksparkering och vara allmänt tillgängliga. 

Rad- och kejdehus
I zon 1 ska parkeringsutredning genomföras. I zon 2-4 ska 1,3 parkerings-
platser per bostad anläggas för rad- och kedjehus beroende på vilken zon det 
gäller (se tabell nästa sida). 

En- och tvåbostadshus
2 parkeringsplatser per bostad ska anläggas för enbostadshus. Vid enbostads-
hus ska parkering normalt ske på den egna tomten. För tvåbostadshus kan 
parkering alternativt anordnas på en gemensam parkering. 

Särskilda boenden och trygghetsboenden
För särskilda boenden och trygghetsboenden krävs parkeringsutredning, då 
behovet av parkeringar kan vara lägre vid dessa boenden. Särskild hänsyn ska 
tas till behov av parkeringsplatser för funktionsnedsatta, som kan vara högre 
vid särskilda boenden. 

Bilparkering vid verksamheter 
Bilparkeringsnormen vid verksamheter beräknas utifrån behovet för anställda. 
Det är uppskattad arbetstäthet samt färdmedelsfördelning som avgör behov-
stalet En jämförelse med andra kommuner har gjorts. Uppskattad andel som 
reser med bil multipliceras med uppskattad arbetstäthet. 

Arbetstäthet x bilförarandel = bilplatsbehov (anställda)

Kontor
13-15 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA ska anläggas vid kontor, beroende 
på vilken zon det gäller (se tabell på nästa sida). Därutöver ska besökspark-
eringar anordnas med 15 % av normtalet, de ska skyltas som besöksparkering-
ar och vara allmänt tillgängliga.

Industri
7-10 parkeringsplatser per 1 000 m2 BTA ska anläggas vid industrier, beroende 
på zon (se tabell nästa sida). Därutöver ska besöksparkeringar anordnas med 
15 % av normtalet, de ska skyltas som besöksparkeringar och vara allmänt 
tillgängliga.
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Handel
För handel krävs en parkeringsutredning. Det gäller såväl handel i staden, 
som externhandel. Det är viktigt att även tillgodose behovet av lastning och 
lossning i parkeringsutredningen.

Restaurang
För restauranger krävs en parkeringsutredning. Det är viktigt att även till-
godose behovet av lastning och lossning i parkeringsutredningen.

Övrig bilparkering
Bilparkering vid övriga anläggningar
För andra anläggningar såsom förskolor, skolor, idrottsanläggningar, hotell 
och sjukhus krävs en parkeringsutredning, då behovet varierar beroende på 
typ av anläggning upptagningsområde och målgrupp. 

Bilparkering för personer med funktionsnedsättning
För personer med funktionsnedsättning är möjligheten att välja färdsätt ofta 
mer begränsad än för andra. Bilen är då viktig och anläggandet av park-
eringsplatser för personer med funktionsnedsättning utgör en viktig plan-
eringsfråga. Mellan 2-4 % av samtliga bilplatser, dock minst en bilparkering, 
ska anpassas för personer med funktionsnedsättning med särskilt parkerings-
tillstånd. Parkeringsplatserna ska förläggas nära entrén och utmärkas för per-
soner med funktionsnedsättning. Gångavståndet bör inte överstiga 25 meter. 

Bilparkering på allmän platsmark
Parkeringsplatser på allmän platsmark får inte tillgodoräknas vid redovisning 
av parkeringsplatser för exploatering, den marken ska vara reserverad för 
kommunens möjlighet att erbjuda tillgänglighet till handel och service, gång- 
och cykelvägar eller motsvarande samt ökad tillgänglighet. 

Typ av bebyggelse
Zon 1
Antal p-platser/1 000 m2 BTA

Zon 2
Antal p-platser/1 000 m2 BTA

Zon 3
Antal p-platser/1 000 m2 BTA

Zon 4
Antal p-platser/1 000 m2 BTA

Flerbostadshus 9 9 11 12,5

Små lägenheter 2,5 6 7 8

Rad- och kedjehus Parkeringsutredning 1,3 per bostad 1,3 per bostad 1,3 per bostad

En- och tvåbostadshus 2 per bostad 2 per bostad 2 per bostad 2 per bostad

Särskilda boenden och 
trygghetsboenden

Parkeringsutedning Parkeringsutredning Parkeringsutredning Parkeringsutredning

Kontor 13 13 13 15

Industri 7 8 9 10

Handel 18 Parkeringsutredning Parkeringsutredning Parkeringsutredning

Restaurang 20 Parkeringsutredning Parkeringsutredning Parkeringsutredning

Övriga anläggningar Parkeringsutredning Parkeringsutredning Parkeringsutredning Parkeringsutredning
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Reduceringsmöjligheter för bilparkering
Reducering av bilparkeringsplatser möjliggör för fastighetsägaren eller ex-
ploatören att göra avsteg från parkeringsnormen genom någon av följande 
åtgärder:

• Bilpool.
• Cykelåtgärder. 
• Kollektivtrafik i zon 4.
• Samutnyttjande.

Vid samtliga reduceringsmöjligheter ska åtgärderna vara varaktigt bestående  
och vara tillgängliga hela tiden. Kommunen gör en bedömning i varje enskilt 
fall om åtgärden kan motivera en reducering, i ett så tidigt skede som möjligt, 
se kapitlet om genomförande på sidan 25. I vissa fall kan en parkerings-
utredning krävas för att avgöra detta, t ex gällande samutnyttjande. 

Flera av reduceringsåtgärderna kan kombineras och därmed ge en större 
sänkning. Reducering kan dock max ske med 20 % i Ängelholms kommun.

Typ av åtgärd Reducering
Bilpool 4 p-platser/poolbil.

Cykelåtgärder 5 % av totalbehovet om minst tre 
cykelåtgärder genomförs.

Kollektivtrafik 5 % av totalbehovet i zon 4.

Samutnyttjande 5 % av totalbehovet.

Bilpool
Reducering av bilparkering är möjlig om det finns tillgång till en eller flera 
bilpooler. En förutsättning för bilpool är god tillgång och närhet till gång- 
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och cykelvägar, kollektivtrafik samt service. Bilpoolens fördelar och för-
utsättningar ska marknadsföras tydligt före inflyttning och behöver kom-
municeras regelbundet med de boende. Bilpoolen ska finnas etablerad vid 
nyinflyttning samt ha en reserverad plats. Det är önskvärt att del i bilpool 
ingår i hyran för samtliga lägenheter de första tre åren. Om en bilpool eta-
bleras reduceras antalet bilparkeringsplatser med fyra parkeringsplatser per 
poolbil. 

Cykelåtgärder
Reducering av bilparkering är möjlig om olika former av cykelåtgärder ge-
nomförs. Cykelåtgärden ska vara placerad så nära målpunkten som möjligt. 
Cykelåtgärder för reducering av bilparkering kan vara:

• Särskilt utrymme för lastcyklar, lådcyklar, trehjulingar och/eller cykel-   
vagnar.

• Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt tillgång till pump och 
verktyg.

• Väderskyddade och stöldsäkra cykelparkeringar.
• Cykelpool.
• Ökat antal cykelparkeringsplatser, minst 25 % extra jämfört med cykel-

parkeringsnormen.
• Omklädningsrum- eller skåp samt duschmöjlighet vid arbetsplatsen.

Om det finns goda förutsättningar för cykling och om minst tre av ovan 
nämnda cykelåtgärder genomförs reduceras antalet bilparkeringsplatser med 
5 % av totalbehovet.

Kollektivtrafik	i	zon	4
Reducering av bilparkering är möjlig i zon 4 om det finns god tillgång till 
kollektivtrafik, d v s om fastigheten (den del av fastighetens om ska bebygg-
as) är lokaliserad 500 meter fågelvägen till närmsta busshållplats och om  
kollektivtrafik går samtliga dagar i veckan. Om en fastighet uppfyller kraven 

på god tillgänglighet till kollektivtrafik reduceras antalet parkeringsplatser 
med 5 % av totalbehovet inom zon 4.

Samutnyttjande
Reducering av bilparkering är möjlig vid samutnyttjande av olika typer av 
parkeringslösningar. Möjligheter till samnyttjande av olika typer av par-
keringslösningar kan vara goda för verksamheter som kontor, handel och 
pendelparkeringsplatser. Det kan även ske om flera fastighetsägare gemen-
samt löser sina parkeringsbehov i gemensamma parkeringslösningar, där 
bilplatserna kan samutnyttjas av boende, anställda och besökare. Viktigt är 
att parkeringsplatserna inte är reserverade. Generellt bör inte alla parkerings-
platser för boende vara samutnyttjade eftersom det alltid bör finnas möjlig-
het att lämna bilen hemma. Om ett samutnyttjande av olika typer av park-
eringslösningar etableras reduceras antalet bilparkeringsplatser med 5 % av 
totalbehovet. 

Räkneexempel gällande reducering
Om 100 bilparkeringsplatser måste anordnas och fastighetsägaren/
exploatören redovisar att de har goda förutsättningar för cykling och 
kommer att anordna minst tre cykelåtgärder (reducering med 5 %) samt 
två bilpoolsplatser behöver 89 parkeringsplatser för boende att anordnas. 

    100 p-platser 
                 - 5 cykelreducering 
                                                - 8 bilpoolsreducering 
                                               + 2 bilpoolsplatser 
                                             = 89 p-platser

Därtill tillkommer 15 besöksparkeringsplatser. 
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Parkeringsnorm för cykel
Cykelanvändningen i Sverige ökar och det finns fler former av cyklar, vilket 
gör att det blir allt viktigare att tillgodose cykelparkeringsbehovet. 

Ängelholms kommun prioriterar cyklar och parkeringsplatser för cyklar. 
Cykelparkeringsnormen gäller för hela kommunen, eftersom efterfrågan på 
cykelparkering bedöms vara likartad i kommunen. Utöver behovet av cykel-
parkeringar ska behov av cykelkärror, lådcyklar och eluttag beaktas. 

Typ av bebyggelse Antal p-platser/1 000 m2 BTA
Flerbostadshus 30.

Enbostadshus- och 
tvåbostadshus

Ska anordnas på tomt eller vid 
garage.

Särskilda boenden och 
trygghetsboenden

Parkeringsutredning.

Kontor 20.

Industri Parkeringsutredning.

Handel Parkeringsutredning.

Förskola och skola Parkeringsutredning.

Övriga anläggningar Parkeringsutredning. 

Torg och allmänna platser 2 per bilparkering.

Busshållplatser Ska anordnas.

Besöksparkering Ska anordnas med 10 % över normen.

Cykelparkering vid bostäder
Cykelparkering vid flerbostadshus
30 cykelparkeringar per 1 000 m2 BTA ska anläggas vid flerbostadshus. Ut-
gångspunkten är att varje boende ska ha en parkeringsplats för cykel.

Cykelparkering vid enbostadshus- och tvåbostadshus
För en- och tvåbostadshus gäller inga normvärden för cykelparkering, utan 
cykelparkering ska anordnas på tomt eller vid garage.

Cykelparkering vid särskilda boenden och trygghetsboenden
För särskilda boenden och trygghetsboenden krävs en parkeringsutredning, 
då behovet kan variera för olika sorters boenden.

Cykelparkering vid verksamheter
Cykelparkering vid kontor
Utrymme för cykelparkering ska finnas både för anställda och besökare med 
20 cykelparkeringar per 1 000 m2 BTA. Alltfler verksamheter erbjuder
låne- eller tjänstecyklar, som behöver få plats. 

Cykelparkering vid industri
För industrier ska en parkeringsutredning genomföras. Alltfler verksamheter 
erbjuder låne- eller tjänstecyklar, som behöver få plats. 

Cykelparkering vid handel
Vid köpcentra bör cykelparkeringar planeras nära entrén. För handel ska en 
parkeringsutredning genomföras. 

Övrig cykelparkering
Cykelparkering vid förskolor och skolor
När det gäller cykelparkering vid skolor ska en parkeringsutredning genom-
föras, då behovet kan variera beroende på upptagningsområde och elevernas 
ålder m m.

Cykelparkering vid övriga anläggningar
För andra anläggningar såsom idrottsanläggningar, hotell eller sjukhus krävs 
en parkeringsutredning, då behovet varierar beroende på typ av anläggning 
och upptagningsområde. 
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Cykelparkering vid allmänna platser
Vid allmänna platser och torg i de större tätorterna (Hjärnarp, Magnarp/
Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Ängelholm) ska det finnas två 
cykelparkeringar per bilparkering. 

Cykelparkering vid busshållsplatser
Cykelparkering ska anordnas vid busshållplatserna vid kommunen, i samråd 
med Skånetrafiken.

Besökscykelparkering
Besökscykelparkering ska anordnas, med 10 % utöver normen.

Parkeringsnorm för motorcykel
Antalet motorcyklar och EU-mopeder ökar. Motorcyklar används även 
under en större del av året än tidigare. Behovet av parkeringsplatser för dessa 
fordon ökar därför. En fördel med dessa parkeringar är att de inte tar lika 
stor markyta i anspråk. Säkerhetsaspekterna är viktiga gällande dessa fordon, 
parkeringarna för motorcyklar och EU-mopeder anläggs därför helst i garage 
eller med MC-boxar för säker förvaring.  

Parkeringsnormen för motorcyklar gäller såväl motorcyklar och EU-mope-
der. Ängelholms kommun anser att det är viktigt att parkeringsbehovet även 
för motorcyklar och EU-mopeder tillgodoses och behovet av dessa park-
eringar därför ska ingå då parkeringsutredningar tas fram.

Motorcykelparkering vid bostäder
En- och tvåbostadshus
För en- och tvåbostadshus gäller inga normvärden för motorcykelparkering 
och parkering för EU-mopeder. Boende i en- och tvåbostadshus parkerar 
sina motorcyklar och EU-mopeder på den egna tomten, som de finner lämp-
ligt.

Flerbostadshus
Vid flerbostadshus bedöms behovet av parkeringsplatser för motorcyklar 
och EU-mopeder vara 5 % av bilplatsbehovet.

Motorcykelparkering vid verksamheter
Vid verksamheter utreds parkeringsplatser för motorcyklar och EU-mop-
eder vid behov. Vid stora målpunkter såsom handel krävs en parkeringsut-
redning.

Övrig parkering
Pendelparkering
Pendelparkering kallas en parkeringsplats avsedd för pendlare. Vid en pend-
elparkering kan fordonet parkeras, medan resan fortsätter gemensamt med 
kollektivtrafik eller genom samåkning. I takt med att kollektivtrafikresandet i 
Sverige ökat, har behovet av pendelparkeringar ökat.  

Pendelparkeringar kan få biltrafiken i staden att minska. Pendelparkeringar 
bör anläggas på strategiska platser: vid större infarter till staden, vid tågsta-
tioner och kollektivtrafikstråk med hög turtäthet där det är enkelt att nå kol-
lektivtrafiken. Det är viktigt att pendelparkeringarna upplevs som säkra. Det 
ska finnas möjlighet att pendla åt båda hållen. Om parkeringsbiljetten kan 
användas som biljett på kollektivtrafiken är det optimalt. Pendelparkeringar 
ska vara tydligt skyltade och fördelarna med att parkera där bör vara tydliga. 

Ängelholms kommun är positiv till pendlarparkeringar nära målpunkter, då 
de är viktig utifrån ett ”hela resan”-perspektiv. Ängelholms kommun har i 
dagsläget 6 platser som kan nyttjas för pendelparkeringar/samåknings-
platser. 

1. Hjärnarp.
2. Barkåkra station.
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Skälderviken 

(} 

TECKENFÖRKLARING 
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{) Möjlig pendelparkering/ 
samåkning 
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3. Ängelholms station.
4. Kroneslätt.
5. Varalöv.
6. Strövelstorps idrottsplats.

I framtiden väntas behovet av pendelparkeringar komma att öka. Ängelholm 
ser att det skulle kunna vara möjligt att anordna pendelparkeringar/samåk-
ningsplatser som samnyttjas av flera aktörer, t ex vid affärsområden och vid 
idrottsplatser såsom Brännborns center, Fridhems idrottsplats, ICA i Munka 
Ljungby och industriområdet i Hjärnarp. Det måste i så fall ske i samverkan 
med berörda fastighetsägare och parter. 

Parkering för husbilar och husvagnar
I Sverige finns ca 100 000 husbilar och antalet ökar. Parkeringsplatser för 
husbilar och husvagnar är därför viktiga, framförallt för besöksnäringen och 
behöver vara lokaliserade i attraktiva lägen nära upplevelser. Husbilar och 
husvagnar har särskilda behov av parkeringsplatser, med vissa faciliteter i 
form av t ex möjlighet till el och vatten samt tömning av avlopp. 

Basservice för ställplats:
• Plats med ett attraktivt och bra läge.
• Plats med en plan yta och tillräcklig bärighet.
• Skyltad plats med bra hänvisningar.
• Hänvisning till närmaste plats för tömning.
• Prisinformation.
• Minsta avstånd mellan uppställda fordon.

Baskrav för ställplats (som uppfyller kriterier för hållbar besöksnäring):
• Tömning- och påfyllningsstation med betalningsfunktion för påfyllning.
• Betalningsfunktion för övernattning.
• Informationstavla med telefonnummer till den som driver platsen.

• Kontinuerlig tillsyn att platsen är städad och all utrustning fungerar.
• Sophantering med källsortering.
• Brandsläckare.
• Belysning.
• Insamling av besöksdata.

Ställplatser för husbilar och husvagnar i Ängelholms kommun
I Ängelholms kommun är behovet att ställplatser i kommunen är stort och 
bedöms öka. Behovet av uppställningsplatser för husbilar och husvagnar 
störst vid hamnarna och utmed stranden i kommunen. Ängelholms kom-
mun erbjuder idag inga specifika ställplatser för husbilar och husvagnar, utan 
parkering för alla fordon inklusive husvagnar. 

I Ängelholms kommun finns idag ca 20 kommunala ställplatser för husbilar
(personbil klass II). Vid kommunens platser saknas serviceanläggningar.
Service finns istället vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands 
hamnförening, två föreningar som Ängelholms kommun tecknat samarbets-
avtal med. Ställplatser för husbilar och husvagnar finns på följande platser i 
kommunen:

1.   Vejbystrands hamn.
      Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 4 platser.  
      Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamn-
      förening. 
    
2.   Valhallsvägen 34.
      Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 3 platser.     
      Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamn-
      förening. 
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3.   Arbingatan.
      Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 10 platser. 
      Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamn-
      förening. 
    
4.   Klitterhus.
      Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 5 platser. 
      Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamn-
      förening. 

5.   Råbocka grusparkering.
      Kommunens parkering skyltad med P, personbil klass II, ca 10 platser.
      Service finns vid Ängelholms föreningshamn och Vejbystrands hamn-
      förening.     

6.   Råbocka.
      Privata uppställningsplatser för husbilar med vissa faciliteter. 

7.   Skäldervikens hamn.
      Privata uppställningsplatser för husbilar med faciliteter, ca 20-25 platser.

8.   Ängelholms golfklubb.
      Privata uppställningsplatser för husbilar med vissa faciliteter, ca 2-3   
      platser.

9.   Solhälls camping.  
      Privata uppställningsplatser för husbilar, ca 10 platser. Med vissa facili-
      teter. 
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Genomförande
Åtgärdsförslag
Dessa riktlinjer har till huvudsyfte att klarlägga normtal för parkering i 
Ängelholms kommun. De beskriver även Ängelholms kommuns riktlinjer 
avseende parkeringsfrågan i stort. Nedanstående åtgärder och uppdrag bör 
följa antagandet av dessa riktlinjer:

Åtgärdsförslag
Pendelparkering
• Lägga ut information på hemsidan om var det finns pendelpark-
      eringar i kommunen. 
• Skylta upp pendelparkeringarna i kommunen.
• I den mån det är möjligt söka stöd för att anordna pendelparkeringar. 

Parkering för husbilar och husvagnar
• Utreda var det är lämpligt att anlägga fler parkeringar och ställplatser 

för husbilar och husvagnar i Ängelholms kommun.
• Lägga ut information på hemsidan om var det finns parkeringar och 

ställplatser för husbilar och husvagnar i kommunen. 
• Skylta upp ställplatser för husbilar och husvagnar i kommunen.

Detaljplaner
Det är viktigt att parkeringsfrågan för olika färdmedel studeras noga vid 
framtagande av detaljplaner. Riktlinjerna för parkering gäller vid framtagan-
det av detaljplan. I de fall parkeringsutredningar ska tas fram ske det genom-
föras så tidigt som möjligt, under detaljplanearbetet. Under detaljplanarbetet 
genomförs bedömning av reduceringsåtgärder. De parkeringsutredningar 
som tas fram under detaljplanearbetet gäller även i bygglovsskedet. 

Bygglov 
Vid bygglov ska fastighetsägaren/exploatören redovisa hur parkerings-

behovet ska tillgodoses i enlighet med riktlinjerna för parkering för Ängel-
holms kommun. 

Alternativa parkeringslösningar utanför egen fastighet
Parkering ska i första hand lösas på egen fastighet men i vissa fall är detta 
inte möjligt eller önskvärt. För att nyttja marken mer effektivt kan det vara 
lämpligt med samlade och samutnyttjade parkeringslösningar. Parkering kan 
då lösas genom inrättande av gemensamhetsanläggning, ett parkeringsser-
vitut, arrende/hyra/nyttjanderätt eller med parkeringsköp. Fastighetsägaren 
ska i bygglovsprövningen redovisa hur parkeringsbehovet enligt gällande 
norm tillgodoses. För att parkeringslösning utanför den egna fastigheten ska 
kunna övervägas måste gångavståndet mellan fastighet och parkering vara 
acceptabelt.

Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning kan bildas om flera fastigheter gemensamt ska 
ordna sitt parkeringsbehov (en samverkansform enligt anläggningslagen). En 
gemensamhetanläggning bildas i en lantmäteriförrättning. Rätten att nytt-
ja anläggningen och skyldigheten att betala för dess utförande och drift är 
kopplad till fastigheten och inte till fastighetsägaren. 

Parkeringsservitut
En fastighet får rätt att till viss del utnyttja en annan fastighet eller anlägg-
ning som tillhör den. Ansvaret för kostnaderna och driften regleras inte vid 
servitut. 

Arrende, hyra och andra nyttjanderätter
Arrende, hyra eller annan nyttjanderätt av parkeringsplatser bör endast god-
tas i undantagsfall då det är svårt att säkerställa att behovet tillgodoses över 
lång tid. Fastighetsägaren måste visa att avtalet är varaktigt och att anlägg-
ningen inte är överutnyttjad.  
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Kommunalt parkeringsköp 
Ett alternativ för att lösa parkeringsfrågan är att kommunen uppför park-
eringsanläggning där en avgift tas ut för de som vill ta del av parkeringen. I 
sådant fall ska avtal tecknas om 25 år. Fastighetsägarens skyldighet att ordna 
parkering upphör inte efter 25 år utan kvarstår så länge behovet finns. 
En fördel med parkeringsköp är att det ger möjlighet att samutnyttja park-
eringen över dygnet av såväl boende, anställda, besökare och allmänheten. 

Parkeringen får inte anvisas till allmän plats. Parkeringen kan vara på mark, i 
garage eller i parkeringshus. Parkeringen ska vara iordningställd inom rimlig 
tid även om en kortare provisorisk lösning i de flesta fall kan accepteras,
Det är ingen rättighet för fastighetsägaren att teckna parkeringsköp med 
kommunen utan denna begäran avgörs av kommunen med hänsyn till om 
det är möjligt och lämpligt att investera i parkeringsanläggningar i när-
området.

Det förekommer två typer av parkeringsköp: friköp och avlösen. Friköp 
innebär att fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats till kom-
munen som ordnar med parkeringsyta i samlad parkering i närheten av den 
berörda fastigheten. Avlösen innebär istället att fastighetsägaren förbinder sig 
att betala en årlig hyresavgift för de bilplatser som krävs för fastigheten. 

Parkeringsutredning
I vissa fall är det svårt att utgå från en norm vid beräknande av parkerings-
behovet. I dessa fall ska en särskild parkeringsutredning tas fram, se kapitlet
om parkeringsnorm. Parkeringsutredningen ska fokusera på behovet av    
parkeringar, möjliga alternativa lösningar och bilreducerande åtgärder. Park-
eringsnormen ska inkludera de färdmedel som tas upp i normen. Parkerings-
utredningen bör innehålla:

• Förväntat behov av parkeringar.
• Förslag på lösningar för att reducera bilplatsbehovet (bilpool, cykelåt-
      gärder, kollektivtrafik i zon 4 eller samutnyttjande).
• Förslag på utformning av parkering.
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Definitioner
Bilpool  En bilpool innebär att ett antal personer eller organi-
   sationer delar på en eller flera bilar. 

Biltäthet  Biltätheten ar beräknats utifrån statistik från SCB.  
   Biltäthet avser antalet bilar per 1000 invånare. 

Boendetäthet Boendetätheten har i Ängelholm beräknats utifrån 
   statistik från SCB. 
 
BTA   Bruttoarea (BTA) är ytan av våningsplanen begränsat 
   av ytterväggarnas utsidor. I BTA inräknas alla vån-
   ingsplan i byggnaden. Däremot räknas inte utrym-
   men för oinredd vind, garage, körytor, pannrum, 
   förråd, trapphus etc in. Vid beräkning av BTA an-
   vänds formeln BOA x 1,15 = BTA, enligt SCB.

BOA   Boarea (BOA) består av allt som ligger innanför 
   ytterväggarna, även innerväggar räknas med. Alla 
   våningsplan räknas med. Särskild uträkning ska göras 
   för inredd vindsvåning.

Juridisk person Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sam-
   manslutning, som har egen rättskapacitet, d v  s kan 
   förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En 
   juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra 
   sig skulder.

Mobilitetsåtgärd Mobililty management (MM) är ett koncept för be-
   teendepåverkan inom transportområdet och är ett 
   komplement till mer traditionell trafikplanering. 
   Mobililty management syftar till att främja hållbara 

   transporter samt att påverka bil användningen genom  
   att förändra resenärers attityder och beteende.

P   Parkering för alla fordon.

Parkeringsnorm Parkeringsnorm är det instrument kommunen an-
   vänder för att avgöra hur mycket parkering en fastig- 
   hetsägare eller exploatör måste anordna.

Personbil klass II Permanent försedd med ett karosseri som är inrättat 
   som bostadsutrymme och har viss utrustning. 

Pendelparkering En pendelparkering möjliggör för pendlaren att par-
   kera bilden, för att fortsätta den sista sträckan med 
   kollektivtrafik eller cykel.

SCB   Statistiska centralbyrån. Statistik gällande biltäthet 
   kommer från microstatistikdatabasen (MONA). 

Ställplatser  Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde 
   för uppställning/övernattning av husbilar under 
   kortare tid, som är tillgänglig dygnet runt. På ställ-
   platsen eller i dess närhet, inom rimligt avstånd, finns 
   tillgång till tömning av avlopp eller påfyllning av 
   vatten. Utrymmet för varje boendeenhet ska vara så 
   stort att rekommendationer för avstånd mellan en-
   heter vid en övernattning tillgodoses. 
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Litteratur
Boverket: Boverkets byggregler.
Familjen Helsingborg: Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. 
Halmstads kommun: Parkeringsnorm för Halmstads kommun, 2016.
Husbilsdestination Sverige: Ställplatser. 
Malmö Stad: Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, mc och cykel, 2010.
Naturvårdsverket: Sveriges miljömål.
Norrköpings kommun: Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun.
Regeringen: Transportpolitiskt mål.
Region Skåne: Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029.
Region Skåne: Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.
Region Skåne: TemaPM Attraktiv parkering.
Region Skåne: Trafikförsörjningsprogram för Skåne.
SIKA: Prognos för persontransporter år 2020, 2005.
Svensk författningssamling: Plan- och bygglagen. 
Trafikverket: Nationell transportinfrastrukturplan 2018-2029.
Trafikverket: Prognos för personresor 2030, 2015.
Trafikverket: Parkering i attraktiva städer - dagens synsätt, 2013.
ÅF: Parkeringsstrategi stationsområdet i Ängelholm, 2016.
Ängelholms kommun: Cykelplan 2015-2025.
Ängelholms kommun: Miljöplan 2014-2021.
Ängelholms kommun: Parkeringsnorm.
Ängelholms kommun: Planprogram stationsområdet.
Ängelholms kommun: Trafikplan 2011-2020.
Ängelholms kommun: Värdeplan för hållbarhet stationsområdet.
Ängelholms kommun: Översiktsplan 2035.
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Bilaga
Parkeringsnorm från 1991
Ängelholms kommuns tidigare parkeringsnorm antogs av kommunfullmäk-
tige den 21 oktober 1991. Den behandlade enbart bilparkering. 

Bostäder
Bilplatser per lägenhet.

Centrum
Innanför å-slingan och söder 
om Klippanvägen.

Övriga staden & tätorter
Effekter av samutnyttjande be-
döms från fall till fall.

Flerbostadshus 0,8*-1,0
* Vid samutnyttjande med 
  annan verksamhet.

1,3

Småhus i grupp
Gemensam parkeringsyta.

1,3 1,5

Småhus i grupp
Egen parkeringsplats.

1,5 2,0

Friliggande villor 2,0 2,0

Andra verksamheter
Antal bilplatser för verksam-
heter utanför centrum ska 
prövas separat. 
Bilplatser per 1000 m2 BTA.

Centrum Övriga staden & tätorter

Kontor 18 20

Butiker 28 45

Extern detaljhandel - 45

Hotell 26 35

Restauranger 35 110

Samlingslokaler
Bibliotek
Industri
Annan handel än ovan-
stående

0,5 
Per anställd plus plats för besö-
kande enligt särskild utredning.

0,5
Per anställd plus plats för 
besökande enligt särskild 
utredning.

Skolor 6
För personal och elever över 
18 år.

6
För personal och elever över
18 år.



30(32)     Riktlinjer för parkering 2021-2025







ÅNGELHOLMS 
KOMMUN 

Parkeringsnorm 1991 

För Ängelholms kommun. 
Antagen av kommunfullmäktige 1991-10-21 §139 

BOSTADER 
(bilplatser per lgh) 

Flerbostadshus 

Småhus i grupp 
(gemensam p-yta) 

Småhus i grupp 
(egen p-plats) 

Friliggande villor 

ANDRA VERKSAMHETER**** 
(bilplatser per 1000 m2 BTA) 

Kontor 

Butiker 

Extern detaljhandel 

Hotell 

Restauranger 

Samlingslokaler 

Bibliotek 

Centrum* 

0,8***- 1,0 

1,3 

1,5 

2,0 

18 

28 

26 

35 

0,5 per anställd + plats 

Information 

Industri 
för besökare enligt särskild 
utredning 

Annan handel än ovanstående 

Skolor Personal 6, elever över 18 år 16 

* 
** 

Innanför åslingan och söder om Klippanvägen 
Effekter av samnyttjande bedöms från fall till fall 
Vid samnyttjande med annan verksamhet 

Övriga staden** 
Övriga tätorter 

1,3 

1,5 

2,0 

2,0 

20 

45 

45 

35 

110 

*** 
**** Angivet antal bilplatser för verksamheter utanför centrum skall prövas separat 

enligt kommunfullmäktiges beslut 

Änplholms i<ommutt l U28&Åntelho&n l Tet 0431-87&.00 f E-post: fnfo@entethelm.se 

W)WI.engelholm.se 1 www.facebook.com/angelholm 1 www.twitter.com/engelholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-08-30

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 256                  Dnr   KS 2017/417

Uppdrag att revidera parkeringsnormen för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
En parkeringsnorm är ett verktyg för kommunen att styra tillgången på parkering samtidigt 
som det är ett viktigt dokument i det praktiska arbetet för att nå långsiktiga mål som föreslås i 
kommunens översiktsplan och andra styrdokument. I en parkeringsnorm styr kommunen 
antalet parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnad av bostäder och verksamheter samt 
även vid ombyggnationer eller ändrad användning. En parkeringsnorm ska även ge vägledning 
vid arbete med detaljplaner. 

Den nuvarande parkeringsnormen är från 1991. Myndighetsnämnden har den 30 mars 2017 
fattat beslut att föreslå kommunstyrelsen att en revidering av den nuvarande 
parkeringsnormen ska göras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 2 juni 2017
Protokollsutdrag MYN den 30 mars 2017, § 22
Parkeringsnorm för Ängelholms kommun, antagen av kommunfullmäktige 1991-10-21 § 139.
Parkeringsutredning för Ängelholms centrum. Rapport 2001-10-19.

Yrkanden 
Christer Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Stig Andersson (EP) avstår från att delta i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommundirektören att föreslå en revidering av parkeringsnormen för 
Ängelholms kommun, samt

att uppdraget ska återrapporteras senast den 30 november 2017.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Myndighetsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 151                  Dnr. SBN 2019/203 KS 2017/417 

Riktlinjer för parkering 2019-2023

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har en parkeringsnorm från 1991. Sedan dess har stora 
samhällsförändringar skett. Det har medfört behov av att ta fram en ny parkeringsnorm, för 
att skapa en balanserad parkeringspolitik utifrån rådande samhällsutveckling. Den 30 augusti 
2017 tog kommunstyrelsen beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att föreslå en 
revidering av parkeringsnormen för Ängelholms kommun. 

Förslag på riktlinjer för parkering 2019-2023 har nu tagits fram. Syftet med riktlinjerna är att 
ge kommunen, fastighetsägare, exploatörer och andra intresserade en tydlig vägledning för hur 
parkeringsfrågorna ska hanteras vid exploatering i Ängelholms kommun. Riktlinjerna ska 
stödja en hållbar utveckling, i enlighet med kommunens översiktsplan 2035 och övriga 
styrdokument i kommunen. Förslaget innehåller en parkeringsnorm som reglerar hur många 
parkeringsplatser för bilar, cyklar och mc som ska anläggas vid nybyggnation, ombyggnation 
eller ändrad markanvändning. Förslaget tar även upp pendelparkering och parkering för 
husbilar och husvagnar.

Kommunstyrelsen har skickat förslag på riktlinjer för parkering på remiss till Samhälls-
byggnadsnämnden. Yttrande ska vara inlämnat senast den 30 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-10-09
Beslut från kommunstyrelsen om remiss
Förslag till riktlinjer för parkering 2019-2023

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C), Nicklas Oddson (KD), Anders Ingvarsson (SD) och Anita Rosén (L): 
Parkeringsnormen ska vara enligt följande:

Zon 2 - 9
Zon 3 - 11
Zon 4 - 12,5
Fridhem ska tillhöra Zon 3

BrittMarie Hansson (S): Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång och omröstning
Ordföranden frågar nämnden om de bifaller yrkandet från Hans-Åke Jönsson (C) mfl. 
respektive om de bifaller yrkandet från BrittMarie Hansson (S). Ordföranden finner att 
yrkandet från Hans-Åke Jönsson m.fl. bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla yrkandet från Hans-Åke Jönsson röstar JA:
Ledamot som vill bifalla yrkandet från BrittMarie Hansson röster NEJ.

Omröstningen faller ut med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan:

JA-röster: Hans-Åke Jönsson (C), Anders Ingvarsson (SD), Magnus Nson Engelbäck (M), 
Per Skantz (M), Alf Carlsson (C), Alexander Johnsson (SD), Anita Rosén (L), 
Nicklas Oddson (KD) samt Tomas Fjellner (M).

NEJ-röster: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och 
Jennie Fredriksson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att översända nedanstående synpunkter till kommunstyrelsen.

Parkeringsnormen ska vara enligt följande:

Zon 2 - 9
Zon 3 - 11
Zon 4 - 12,5
Fridhem ska tillhöra Zon 3

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 93 Dnr. KS 2020/142, NOS 2020/57

Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) med 
förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang

Ärendebeskrivning
Lars-Olle Tuvesson (S) m.fl. har i februari 2020 lämnat in en motion om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang. 

Motionen är remitterad till Nämnden för omsorg och stöd för yttrande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 2021-03-30
• Yttrande från Nämnden för omsorg och stöd 2020-09-08
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa 2020-09-16
• Motion från Lars-Olle Tuvesson (S) 2020-02-24

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.

Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C) och Linda Persson (LD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut, dvs. avslag till motionen.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, dvs. avslag till 
motionen, samt anhåller om lov att få bifoga en protokollsanteckning vilket 
medges.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om att bifall arbetsutskottets förslag till beslut, dvs. att avslå motionen, bifallits. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill avslå motionen röstar JA:
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt nedan:

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Johan Wifralius (SD), 
Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Hannes Petersson (M) och
Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S), 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet till förmån för motionen.

Att de som behöver mest hjälp ska belastas med stora kostnader är inte rimligt. 
Många äldre som är i behov av ett trygghetslarm tvingas välja bort det av 
ekonomiska skäl. 

Det är inte förenligt med en kvalitativ äldreomsorg i ett modernt samhälle.

Vi Socialdemokraternas vill inte att ekonomin ska vara avgörande för en trygg 
ålderdom.”

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning med följande lydelse:
”Sverigedemokraterna ser vissa svårigheter med att bifalla motionen så som den är 
formulerad, men vi intresserar oss också för denna fråga och har bl.a. i vårt 
budgetförslag för 2021 föreslagit att en modell tas fram som åtminstone gör 
trygghetslarmen kostnadsfria för de över 80 år.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 75 Dnr. KS 2020/142, NOS 2020/57

Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) med 
förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang

Ärendebeskrivning
Lars-Olle Tuvesson (S) m.fl. har i februari 2020 lämnat in en motion om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang. 

Motionen är remitterad till Nämnden för omsorg och stöd för yttrande.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 2021-03-30
• Yttrande från Nämnden för omsorg och stöd 2020-09-08
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa 2020-09-16
• Motion från Lars-Olle Tuvesson (S) 2020-02-24

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtet dvs. att avslå motionen från Patrik 
Ohlsson (SD), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD).

Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om lov att få bifoga en protokollsanteckning 
vilket medges.

Bifall till motionen från Lars Nyander (S).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att avslå motionen bifallits. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet, 
dvs. att avslå motionen, röstar JA:
Ledamot som vill bifalla yrkandet om att bifalla motionen röstar NEJ.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och
Robin Holmberg (M)

NEJ-röst: Lars Nyander (S)

Arbetsutskottet har således beslutat att bifalla yrkandet om bifall till förslaget till 
beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Reservation
Lars Nyander (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:
”Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet till förmån för motionen.

Att de som behöver mest hjälp ska belastas med stora kostnader är inte rimligt. 
Många äldre som är i behov av ett trygghetslarm tvingas välja bort det av 
ekonomiska skäl. 

Det är inte förenligt med en kvalitativ äldreomsorg i ett modernt samhälle.

Vi Socialdemokraternas vill inte att ekonomin ska vara avgörande för en trygg 
ålderdom.”

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning med följande lydelse:
”Sverigedemokraterna ser vissa svårigheter med att bifalla motionen så som den är 
formulerad, men vi intresserar oss också för denna fråga och har bl.a. i vårt 
budgetförslag för 2021 föreslagit att en modell tas fram som åtminstone gör 
trygghetslarmen kostnadsfria för de över 80 år.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/142
Ytterligare dnr: NOS 2020/57
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-30

Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson (S) m.fl. med 
förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang

Ärendebeskrivning
Lars-Olle Tuvesson (S) m.fl. har i februari 2020 lämnat in en motion om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang. 

Motionen är remitterad till Nämnden för omsorg och stöd för yttrande.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli 2021-03-30
• Yttrande från Nämnden för omsorg och stöd 2020-09-08
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa 2020-09-16
• Motion från Lars-Olle Tuvesson (S) 2020-02-24

Utredning
Nämnden för omsorg och stöd har yttrat sig över motionen och i sitt yttrande fö-
reslår de att trygghetslarm inte bör ingå i hjälpmedelsabonnemanget och nämnden 
föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Enheten för juridik och kansli gör bedömningen att motionen istället ska föreslås 
avslås då yttrandet från nämnden innebär att det som motionen önskar inte ska ge-
nomföras.

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

att avslå motionen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 67 Dnr NOS 2020/57

Motion från Lars-Olle Tuvesson m fl S om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang  

Ärendebeskrivning
Lars-Olle Tuvesson (S) m.fl. har lämnat en motion om förslag att trygghetslarm ska ingå i 
kostnaden för hjälpmedelsabonnemang. Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att 
remittera motionen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterar motionen till 
Nämnden för omsorg och stöd för yttrande senast 30 september 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2020-03-16
Beslut KF §47 2020-02-24, Dnr KS 2020/142
Beslut NOSAU, § 38

Yrkanden 
Ingela Sylwander (M) och Ann Hörnebrant Sturesson (C) yrkar att motionen skall anses 
besvarad.

Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar att motionen skall beviljas.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för att motionen skall 
anses besvarad.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar föreslå Kommunfullmäktige

att motionen skall anses besvarad.

Stefan Pivre (SD) och Rose-Marie Broman (SD) deltog inte i beslutet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd

2020-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Yvonne Mollet-Bengtsson (S), Mikael von Krassow (S), Barbro Widell (S) och Eva-Lena 
Lindell lämnar följande reservation:
Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd yrkar bifall till motionen. Många äldre bor idag 
kvar hemma och har behov av hjälp i någon form, t ex hjälpmedel och hemtjänst. Att känna trygghet om 
något skulle hända är också ett behov av hjälpmedel. Ett hjälpmedelsabonnemang kostar 60 SEK i 
månaden oavsett hur många hjälpmedel man har. Ett trygghetslarm kostar 300 SEK i månaden. Ett 
trygghetslarm är den trygghet och hjälp man har för att få hjälp om något händer. Att behöva avsäga sig 
den tryggheten för att det kostar för mycket går stick i stäv med att verka för en trygg ålderdom. Ett 
trygghetslarm är att anse som ett hjälpmedel.

Protokollsanteckning:
Stefan Pivré (SD) och Rose-Marie Broman (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Budgetposten för kostnadsfria trygghetslarm vore så pass stor att den behöver övervägas i sammanhanget för 
hela kommunen och nämndens driftsbudget, av respekt för alla andra prioriteringar som behöver göras där. 
Sverigedemokraterna väljer därför att avstå ställningstagande i detta här läget. Kostnadsfria trygghetslarm 
är en av många satsningar som vi överväger i arbetet med vårt budgetförslag för Ängelholms kommun för 
2021 och plan 2022-2023.

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige
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Nämndsekreterare
Arjana Nikqi
0431-87 000
arjana.nikqi@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson (S) mfl som förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang.

Ärendebeskrivning
Lars-Olle (S) m.fl. har lämnat en motion om förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för 
hjälpmedelsabonnemang. Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att remittera motionen 
till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterar motionen till Nämnden för omsorg och 
stöd för yttrande senast 30 september 2020.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2020-03-16
Beslut KF §47 2020-02-24, Dnr KS 2020/142

Utredning
Hjälpmedelsabonnemang
I Ängelholms kommun infördes hjälpmedelsabonnemang i januari 2019 med anledning av att 
kostnaderna för förskrivna hjälpmedel stadigt ökade. De ökade kostnaderna var dels en följd 
av att antalet äldre personer ökar i samhället men även utifrån lagen om samverkan vid 
utskrivning. Till detta kom att många patienter, vars behov av hjälpmedel upphört, inte 
återlämnade hjälpmedel till kommunens hjälpmedelscentral, vilket fick till följd att 
huvuduppdrag Hälsa i sin tur betalde hyra för hjälpmedel som inte nyttjades.

Hjälpmedel förskrivs av en arbetsterapeut eller fysioterapeut enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). Förskrivningen föregås av en bedömning utifrån patientens begränsning och 
hälsotillstånd. 

Hjälpmedelsabonnemanget på 60 kr i månaden, per patient, avser hyra av ett eller flera 
hjälpmedel. Hyra utgår från och med den kalendermånad som hjälpmedlet levereras hem till 
patienten. Abonnemanget löper till och med den kalendermånad när sista hjälpmedlet är 
återlämnat till kommunen.

Trygghetslarm
Insatser så som trygghetslarm, hemtjänst och särskilt boende kan man som enskild ansöka om 
enligt Socialtjänstlagen (SoL). Bedömning om rätt till insats görs av biståndshandläggare 
utifrån den enskildes individuella behov.  
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I februari 2020 var 1140 personer beviljade trygghetslarm i Ängelholms kommun. 
Trygghetsjouren är bemannad dygnet runt och besvarar i snitt 722 larm per månad. I 
trygghetsjourens arbetsuppgifter ingår även att installera och byta ut trygghetslarm och 
larmklockor. Avgiften för ett trygghetslarm är 300 kronor i månaden, oavsett antalet tillfällen 
som larmet nyttjas per månad. 

Avgifter
Månadskostnaden för såväl hjälpmedelsabonnemang som trygghetslarm ingår i maxtaxan. 
Maxtaxan reglerar vad den sammanlagda högsta avgiften för hemtjänst, 
hjälpmedelsabonnemang, omvårdnad, trygghetslarm, hemsjukvård och matdistributionsavgift 
får uppgå till. Maxtaxan är fastställd till 2 125 kronor per månad och räknas upp årligen.  
Månadskostnaden för den enskilde kan vara mindre beroende på förbehållsbeloppet. 
Förbehållsbeloppet reglerar den summa varje individ skall ha kvar av egen inkomst innan 
kommunen har rätt att ta ut avgift för trygghetslarm, hemtjänst, omvårdnad och hemsjukvård. 
Tillämpningen av förbehållsbeloppet möjliggör för alla som har behov av insatser att kunna 
erhålla hjälp och stöd.

I februari 2020 var drygt 1140 personer över 65 år beviljade trygghetslarm i Ängelholms 
kommun. Kommunens intäkter för trygghetslarm var 2019 3,4 mnkr. Ett införande enligt 
motionen kommer innebära ett betydande intäktsbortfall för huvuduppdrag Hälsa.

Bedömning
Insatsen trygghetslarm, som omfattas av Socialtjänstlagen, kan inte likställas med ett 
hjälpmedel som förskrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 

I februari 2020 var drygt 1140 personer över 65 år beviljade trygghetslarm i Ängelholms 
kommun. Kommunens intäkter för trygghetslarm var 2019 3,4 mnkr. Ett införande enligt 
motionen kommer innebära ett betydande intäktsbortfall för huvuduppdrag Hälsa.

Huvuduppdrag Hälsa gör därför bedömningen att trygghetslarm inte bör ingå i 
hjälpmedelsabonnemanget.
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Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

att anse motionen besvarad

_____

Filippa Kurdve Ulrika Wattman
Tf Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lars-Olle Tuvesson
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Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2019-02-24 

Trygghetslarm skall ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang. 

Hjälpmedelsabonnemang kosta 60 SEK, oavsett hur många hjälpmedel man har. 
Trygghetslarm kostar idag 300 SEK/ månad. 

Många äldre är i behov av larm men tvingas välja bort det av ekonomiska skäl. 
Vi Socialdemokrater vill inte, att ekonomin skall vara avgörande för en trygg 
ålderdom. 

Vi Socialdemokrater föreslår därför: 

Att: Kostnaden för Trygghetslarm, som är ett livsviktigt hjälpmedel för våra äldre, 
skall ingå i Hjälpmedelsabonn~manget, idag 60 SEK i månaden. 

Ängelholm 2020-02-24 

.ir::uM.: .. ~ ... :~~ ........ . 
Lars-Olle'l'uvesson.. ~ 1 .. _ &&i 
Socialdemokraterna i Angelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Angelholm, 0431-106 08, 

a ng e l h olm@soci a l d e m okraterna .se, www. socialdemokraternaangel hol m. se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 123 Dnr. KS 2021/216

Styrdokument Informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomfördes en översyn av antalet styrdokument i Ängelholms 
kommun. Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för styrdokument och 
kommundirektören gavs i uppdrag att ta fram de nya styrdokument som var 
prioriterade och styrdokument avseende Informationssäkerhet och 
Personuppgiftshantering var två av dessa styrdokument. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021.

• Tjänsteutlåtande stadsjuristen daterad 5 maj 2021.

• Riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

• Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att anta Riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling samt  

att placera ansvaret för styrdokument avseende informationssäkerhet och 
personuppgiftbehandling hos Säkerhetsenheten 

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige 
Säkerhetsenheten 
Enheten för Juridik och kansli 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 99 Dnr. KS 2021/216

Styrdokument Informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomfördes en översyn av antalet styrdokument i Ängelholms 
kommun. Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för styrdokument och 
kommundirektören gavs i uppdrag att ta fram de nya styrdokument som var 
prioriterade och styrdokument avseende Informationssäkerhet och 
Personuppgiftshantering var två av dessa styrdokument. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande stadsjuristen daterad 5 maj 2021.

• Riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

• Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta Riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling samt  

att placera ansvaret för styrdokument avseende informationssäkerhet och 
personuppgiftbehandling hos Säkerhetsenheten 

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige 
Säkerhetsenheten 
Enheten för Juridik och kansli 
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Stadsjurist
Eva Sturesson
468086
Eva.Sturesson2@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/216 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-05

Styrdokument avseende Informationssäkerhet och 
Personuppgiftshantering 

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomfördes en översyn av antalet styrdokument i Ängelholms kom-
mun. Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för styrdokument och kommundirek-
tören gavs i uppdrag att ta fram de nya styrdokument som var prioriterade och 
styrdokument avseende Informationssäkerhet och Personuppgiftshantering var två 
av dessa styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Ängelholms kommun har anlitat en extern konsult som har arbetat fram förslag till 
Policy samt förslag till Riktlinjer avseende Informationssäkerhet och personupp-
giftshantering. 

Policyns fokus är att säkerställa en effektiv styrning och ledning i det systematiska 
arbetet med informationssäkerhet och behandling av personuppgifter- dataskydd. 
Den fastställer Ängelholms kommuns viljeinriktning och övergripande principer 
avseende informationssäkerhet och dataskydd. 

Utöver policyn behövs det riktlinjer för att målen avseende informationssäkerhet 
och personuppgiftshantering skall uppnås och för att ange hur arbetet systematiskt 
skall genomföras. 

Riktlinjerna har en tydlig disposition och uppdelning för att göra dokumentet lätt-
hanterligt och tydligt. Det är viktigt att samtliga medarbetare i kommunen har till-
gång till och kan få information om hur Ängelholms kommun arbetar med sitt 
dataskydd.
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I samband med arbetet att se över kommunens samtliga styrdokument så placera-
des ansvaret för Informationssäkerhet och Personuppgiftshantering hos enheten 
för juridik och kansli eftersom kommunens dataskyddsombud /informationssäker-
hetsansvarig var placerad vid denna enhet. 

Då dessa frågor, så som de har utvecklats under senare år, framförallt berör säker-
het i våra digitala system, och då frågorna angränsar till andra säkerhetsfrågor har 
det kunnat konstateras att frågorna bättre hanteras inom Säkerhetsenheten. På Sä-
kerhetsenheten kommer frågorna agera i ett sammanhang med andra säkerhetsfrå-
gor och Säkerhetsenheten hanterar  redan vissa frågor rörande informationssäker-
het – främst säkerhetsskyddsfrågor och frågor inom NIS-direktivet1. 

Därför har en omorganisering avseende placeringen av ansvaret för dessa frågor 
genomförts. Kommunens övergripande arbete med personuppgifts- och informa-
tionssäkerhetsfrågor överförs till Säkerhetsenheten. 

Den lagstadgade funktionen som dataskyddsombud kommer att upphandlas ex-
ternt utifrån att det är en tillsynsfunktion som är svår att kombinera med en tjänst 
som informationssäkerhetsansvarig. 

Således är förslaget att ansvaret för aktuella styrdokument placeras hos Säkerhet-
senheten. 

1 NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssy-
stem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
vissa digitala tjänster.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling

Kommunstyrelsen besluta 

att anta Riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling samt  

att placera ansvaret för styrdokument avseende informationssäkerhet och person-
uppgiftbehandling hos Säkerhetsenheten 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige 
Säkerhetsenheten 
Enheten för Juridik och kansli 
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Dokumentnamn
Policy om 
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Dokumenttyp
Policy
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för att ange text.

Beslutsinstans
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Dokumentinformation
Ängelholms kommuns övergripande principer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.

Dokumentet gäller för
Ängelholms kommun, Ängelholm Stadshus AB, AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.

Ängelholm kommuns struktur för styrdokument framgår av Riktlinjer för 
styrdokument 2020-2024 (beslutad av Kommunstyrelsen den 12 augusti 2020, dnr 
2015/864).

Vision, framtidsförklaring och kommunfullmäktiges mål - Visionen ska peka ut 
en riktning och ett framtida önskvärt tillstånd. 

Plan - Ett översiktligt och aktiverande dokument. 

Handlingsplan - Ett detaljerat och aktiverande dokument. 

Policy - Ett översiktligt och normerande dokument. 

Policyn ska ange kommunens förhållningssätt till något. Med policy avses 
grundprincip för en organisations handlande, en övergripande syn på ett 
sakområde. En policy anger de principer som ska tjäna som vägledning inom det 
aktuella området och vilka värden som ska beaktas. Den ska konkretiseras med 
andra styrande dokument, till exempel riktlinjer. Kommunstyrelsen driver och 
ansvarar för samordning i arbetet med framtagande av en kommunövergripande 
policy. Kommundirektör, chef för huvuduppdrag och servicestödschef ansvarar på 
motsvarande sätt för framtagandet av en riktad policy. Policyn beslutas av 
kommunfullmäktige 

Riktlinje - Ett detaljerat och normerande dokument.  
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1. Sammanfattning av dokumentets sakliga innehåll

Dokumentet syftar till att säkerställa en effektiv styrning och ledning i det 
systematiska arbetet med informationssäkerhet och behandling av personuppgifter, 
så kallat dataskydd. Ängelholms kommun ska systematiskt arbeta för att skydda och 
bevara information som kommunen har att ta ansvar för så att lagstadgade, etiska, 
verksamhetsrelaterade och avtalade krav upprätthålls. En god informationssäkerhet 
och personuppgiftshantering bidrar till att skapa förtroende för kommunen och 
dess bolag hos kommuninvånare och avtalsparter. Det är också en förutsättning för 
att kunna delta i den digitalisering av samhället som pågår.

Denna policy innehåller Ängelholms kommuns viljeriktning och övergripande 
principer gällande informationssäkerhet och dataskydd. Policyn med 
kompletterande riktlinjer ska tillämpas i alla situationer där Ängelholms kommun, 
Ängelholm Stadshus AB, AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler, i 
fortsättningen benämnda tillsammans som Ängelholms kommun eller kommunen, 
hanterar information med eller utan personuppgifter.

2. Förhållandet till andra styrdokument

I Ängelholms kommun finns ett stort antal styrande dokument som kompletterar 
varandra för att säkerställa att kommunen når sin vision och sina mål. I de fall det 
föreligger en konflikt mellan olika styrdokument av samma dignitet ska Policy och 
riktlinjer för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling ha företräde i de 
fall de ger ett högre skydd för information och registrerade.  

3. Om informationssäkerhet och dataskydd

Ängelholms kommuns informationstillgångar består av all information som 
hanteras i kommunens verksamheter. För att kunna fullgöra de uppdrag som 
kommunen har på ett effektivt och rättssäkert sätt, samt fullt ut dra fördel av 
digitaliseringens möjligheter måste informationen hanteras på ett säkert och lagligt 
sätt.

Informationssäkerhet och dataskydd kräver säkerhetsåtgärder i form av 
administrativa och organisatoriska åtgärder såsom styrdokument, regler, rutiner och 
kunskapshöjande insatser. Vidare krävs tekniska åtgärder så som 
behörighetskontroller, brandväggar och loggning liksom fysiskt skydd i form av 
exempelvis lås, larm och brandskydd för lokaler. Vilken nivå av skydd som krävs 
beror på rättsliga krav, kommunens egna prioriteringar och målsättningar samt de 
förväntningar som samhällets aktörer har kring tillgänglighet och skydd för deras 
information.
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Rättsliga krav på informationssäkerhet och dataskydd återfinns bland annat i 
offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, dataskyddsförordningen, lag om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt 
Säkerhetsskyddslagen. 

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och 
skydd av information utifrån tre aspekter:

- Konfidentialitet: att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig
- Riktighet: att information är korrekt, aktuell och fullständig
- Tillgänglighet: att information är åtkomlig och användbar för behöriga.
Utifrån dessa aspekter klassificeras informationen för att kunna bedöma lämpliga 
skyddsåtgärder.

Information består till stora delar av personuppgifter. Dessa åtnjuter ett särskilt 
skydd genom dataskyddsförordningen. Regelverket innebär krav på 
informationssäkerhet men uppställer också ett stort antal rättsliga skyldigheter för 
personuppgiftsansvariga och rättigheter för dem vars personuppgifter registrerats. 
Dessa skyldigheter och rättigheter kan inte enbart uppfyllas genom att vidta 
åtgärder på informationssäkerhetsområdet utan kräver handläggning och 
uppföljning på annat vis. 

4.  Mål med informationssäkerhet och dataskydd

Arbetet med informationssäkerhet och skydd för personuppgifter ska ske 
systematiskt, långsiktigt och med fokus på förebyggande åtgärder. Varje nämnd och 
styrelse ansvarar för sitt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete utifrån 
intressenter och lagkrav. Varje verksamhet ska inkludera informationssäkerhet och 
dataskydd i sin verksamhetsplan och beakta att en framgångsrik digitalisering 
inkluderar ett aktivt informationssäkerhetsarbete för att motverka såväl 
säkerhetsmässiga som ekonomiska risker när nya tjänster utvecklas, köps in och tas 
i bruk.

Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd ska 
• bidra till att Ängelholms kommun når sin vision och sina övergripande planer 

och mål med verksamheten. 
• medföra en robust, säker och tillförlitlig informationshantering med få incidenter 
• möjliggöra en trygg, säker och effektiv digitalisering som inte riskerar 

verksamhetens kontinuitet eller medborgarnas rätt till integritet 
• bidra till att leva upp till verksamhetens, medborgares och externa aktörers behov 

och förväntningar vad gäller tillgänglighet till information samt skydd för 
personuppgifter och information som omfattas av sekretess.
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• efterleva krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal. 

5. Principer

Information är en strategisk tillgång, och tillgång till riktig information är en 
förutsättning för att fullgöra det uppdrag som kommuner har. Skyddet för 
personuppgifter är vidare en mänsklig rättighet. Följande principer ska vara 
vägledande i allt arbete med Ängelholm kommuns information;

• Informationssäkerhet och dataskydd bygger på en helhetssyn som innefattar 
processer, människor och teknik. Arbetet ska bedrivas resurseffektivt, vilket 
förutsätter att samtliga aspekter av informationssäkerhet och dataskydd beaktas 
tidigt i alla initiativ.

• Varje verksamhet ansvarar för sin informationshantering och behöver tillsätta de 
funktioner som anges i denna policy och tillhörande riktlinjer på ett sådant sätt 
att de arbetsuppgifter som följer av dokumenten kan genomföras. 

• Varje verksamhet ska genomföra informationsklassning, risk- och 
sårbarhetsanalyser samt vid behov konsekvensbedömningar i enlighet med artikel 
35 dataskyddsförordningen. 

•  Varje verksamhet ska, utifrån lagstiftning och riskerna med 
informationshanteringen, ställa krav på de aktörer som hanterar informationen, 
så som digitaliseringsavdelning eller IT-partners, så att lagstiftningen efterlevs 
och risker hålls på en acceptabel nivå. 

• För ett effektivt informationssäkerhetsarbete krävs att all information och alla 
informationstillgångar, såsom informationssystem och digitala tjänster, har ett 
tydligt ägarskap. Det vill säga såväl en informationsägare som en systemägare, 
oavsett om de driftas internt eller externt.

• Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd ska bedrivas långsiktigt och 
förebyggande, och ge förutsättningar att hantera säkerhets- och 
personuppgiftsincidenter, störningar och eventuella kriser. 

• Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd ska vara systematiskt och 
bygga på den etablerade standardserien SS-ISO/IEC 27000 med målet att, med 
utgångspunkt i MSB:s metodstöd1, skapa ett ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS).

• Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom kommunstyrelsen ska 
vara normerande, stödjande och kontrollerande i förhållande till kommunens 

1 MSBs metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete bygger på standarden SS-EN 
ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet.
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övriga verksamheter. Av kommunstyrelsen för ändamålet framtagna 
gemensamma mallar, rutiner och verksamhetssystem etc. ska användas. 

• Beslut avseende inriktning och utformning av åtgärder ska alltid baseras på 
kommunens egna bedömningar och analyser, med beaktande av särskilt 
normgivande verksamheter inom informationssäkerhet som t.ex. MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SIS (Swedish Standards 
Institute). 

• Medarbetarna är kommunens största tillgång. Det är väsentligt att de löpande får 
information och utbildning på en adekvat nivå för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningen och denna policy 
med tillhörande riktlinjer. 

• Att medarbetare vågar anmäla inträffade incidenter är av stor vikt för 
informationssäkerheten. 

6. Organisation och ansvarsfördelning

Huvudprincip - Ansvaret för informationssäkerhet och dataskydd följer 
verksamhetsansvaret på alla nivåer inom kommunorganisationen. Ansvarig för en 
viss verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten och dataskyddet 
inom verksamhetsområdet. Informationssäkerhetsansvariga och övriga som arbetar 
specifikt med informationssäkerhet, dataskydd, IT-säkerhet eller andra relaterade 
frågor, utgör stödfunktioner. Nedan beskrivs i ansvaret för ett antal roller. Ansvaret 
och tillhörande åligganden för respektive roller beskrivs utförligare i tillhörande 
riktlinjer. 

Kommunfullmäktige fastställer denna policy avseende informationssäkerhet och 
personuppgiftsbehandling som ska gälla för Ängelholms kommun. 

Kommunstyrelsen 

- ska leda, samordna och följa upp det systematiska arbetet med 
informationssäkerhet och dataskydd.

- utfärdar de kommunövergripande riktlinjer som kompletterar policyn. 

- ansvarar även för att rekrytera eller upphandla dataskyddsombud för nämnder 
samt i förekommande fall för bolagen. 

Nämnder och styrelser 
- har det yttersta ansvaret för informationssäkerhet och dataskydd inom respektive 

verksamhet.
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- är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för sin verksamhet. 
Ansvaret kan inte delegeras. Personuppgiftsansvarig ska ge förutsättningar för 
och kunna visa att dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning kring 
behandling av personuppgifter efterlevs. Ansvaret omfattar att utse och anmäla 
dataskyddsombud samt säkerställa dataskyddsombudets oberoende ställning.

Kommundirektör, huvuduppdragschefer, servicestödschefer och 
verkställande direktörer 
Har det övergripande ansvaret för: 
- att denna policy med tillhörande riktlinjer och instruktioner integreras i 

organisationens dagliga arbete, 
- att relevanta tillämpningsanvisningar/rutiner utfärdas, samt 
- att bemanna de funktioner som krävs för att kunna bedriva ett effektivt arbete 

med informationssäkerhet och dataskydd i enlighet med policyn samt säkerställa 
representation i kommungemensamma nätverk.

Kommundirektören ansvarar för att det inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde finns central samordning och stödfunktioner för det 
systematiska arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. 

Dataskyddsombudet arbetar självständigt och oberoende med att kontrollera 
efterlevnaden av dataskyddsförordningen och att ger råd och stöd till de 
personuppgiftsansvariga och registrerade. Dataskyddsombudets arbetsuppgifter 
och ställning är reglerad i dataskyddsförordningen. 

Medarbetare ansvarar för att följa denna policy och tillhörande riktlinjer. 
Medarbetare ska aktivt medverka till och förebyggande arbeta för att all 
information inbegripet personuppgifter hanteras ansvarsfullt, lagligt och korrekt. 
Medarbetare ansvarar också för att omedelbart anmäla misstänkta incidenter som 
omfattar personuppgifter.

Digitaliseringsenheten ansvarar för att i alla projekt säkerställa att frågor om  
informationssäkerhet och dataskydd beaktas i ett tidigt skede, att behovet av 
säkerhetsåtgärder utreds samt att IT-säkerhet2 och cybersäkerhet3, som är 
betydande och kritiska delar av informationssäkerhetsarbetet, är tillräckliga utifrån 

2 Säkerhet i IT-system och IT-infrastruktur
3 Begreppet, som blivit allt mer etablerat och vedertaget, används ibland annat i Nationell strategi 
för samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213) och refererar ofta till 
säkerhetsåtgärder vid användning av internet såsom skydd mot skadlig kod och IT-attacker.
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informationsklassning och de risker som identifierats. Digitaliseringsenheten 
ansvarar också för systemförvaltarorganisationen.

Informationssäkerhetsansvarig, CISO4 har det övergripande och strategiska 
ansvaret att leda, utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet. Arbetet 
sker i samråd med säkerhetschefen och övriga deltagande i kommunens 
informationssäkerhetsråd. 

Central dataskyddssamordnare har det övergripande och strategiska ansvaret att 
leda, utveckla och samordna arbetet med dataskydd. Arbetet sker i samråd med 
dataskyddsombudet och CISO samt övriga deltagande i kommunens 
informationssäkerhetsråd.

Kommunarkivet har enligt Ängelholms kommuns arkivreglemente tillsynsansvar 
för att informationen hanteras enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, 
arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen, samt kommunens interna 
styrdokument rörande informationens långsiktiga hantering och bevarande.

Upphandlingsenheten ansvarar för att i samtliga upphandlingar ställa krav på 
leverantörerna utifrån informationssäkerhet, inklusive IT-säkerhet och dataskydd 
samt tillse att upphandlingen omfattar personuppgiftsbiträdesavtal eller 
motsvarande avtalshandlingar och klausuler i de fall detta krävs.

7. Rapportering och uppföljning

Kommunstyrelsen ska följa upp det systematiska och strategiska arbetet med 
informationssäkerhet och dataskydd minst en gång per år. 

Nämnder och styrelser 
- Ska fastställa mål för verksamheternas arbete med informationssäkerhet och 

dataskydd och följa upp målet i det interna kontrollarbetet. 

- Ska regelbundet följa upp efterlevnaden av denna policy och tillhörande riktlinjer.  

- Ska, i rollen som personuppgiftsansvariga, årligen följa upp hur personuppgifter 
behandlas och hur arbetet med att kvalitetssäkra dataskyddet fortlöper. 
Inrapporterade personuppgiftsincidenter ska sammanställas och analyseras. I 

4 CISO står för Chief information security officer. Titeln används av bland annat Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, och täcker in personer som aktivt arbetar med 
informationssäkerhet i organisationer  i funktioner som informationssäkerhetssamordnare, 
informationssäkerhetsansvarig eller med liknande arbetsbeskrivning.
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sammanställningen ska det även framgå vilka åtgärder som vidtagits samt 
förbättringsförslag. 

Huvuduppdragschefer och servicestödschefer ska årligen rapportera till 
respektive ansvarig ledning hur åtgärderna/aktiviteterna i styrdokumenten har 
genomförts, inför framtagande av uppdrag för kommande år.

Dataskyddsombudet ska en gång per år rapportera till personuppgiftsansvarigs 
högsta förvaltningsnivå  gällande arbetet och efterlevnaden av 
dataskyddslagstiftningen. Om särskilda skäl finns, som exempelvis allvarliga 
personuppgiftsincidenter, brister eller behov, ska det motivera ytterligare 
rapporteringar.

CISO ska på uppdrag och anvisning av kommundirektör eller kommunstyrelse 
rapportera läge och status gällande det övergripande informationssäkerhetsarbetet 
till kommunledningen. Om särskilda skäl finns, som allvarliga incidenter, brister 
eller behov, kan det motivera ytterligare rapporteringar till kommunledning, styrelse 
eller nämnd.

Central dataskyddssamordnare ska följa upp arbetet med dataskydd och på 
uppdrag och anvisning av kommundirektör eller kommunstyrelse rapportera läge 
och status gällande det övergripande arbetet med dataskyddsfrågor till 
kommunledningen. Om särskilda skäl finns, som allvarliga incidenter, brister eller 
behov kan det motivera ytterligare rapporteringar till kommunledning, styrelse eller 
nämnd
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1. Sammanfattning av dokumentets sakliga innehåll

Riktlinjerna om informationssäkerhet och personuppgiftshantering utgör grunden 
för hur de övergripande målen i policyn om informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering ska uppnås samt beskriver hur Ängelholms kommun och 
dess helägda bolag ska strukturera arbetet.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för informationssäkerhet inom 
Ängelholms kommun. Ansvaret för det dagliga informationssäkerhetsarbetet ska 
däremot följa det ordinarie verksamhetsansvaret. 

Riktlinjerna om informationssäkerhet och personuppgiftshantering utgör grunden 
för hur de övergripande målen i policyn om informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering ska uppnås och det systematiska arbetet med 
informationssäkerhet ska genomföras. 

Policyn och riktlinjerna om informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling 
ska tillämpas i alla situationer där Ängelholms kommun, Ängelholm Stadshus AB, 
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler, fortsättningsvis benämnt 
Ängelholms kommun eller kommunen, hanterar information med eller utan 
personuppgifter.

2. Inledning

2.1. Dokumentets innehåll och disposition
Inledningsvis finns allmänna utgångspunkter och information om 
informationssäkerhet och dataskydd som berör alla medarbetare i Ängelholms 
kommun. 

Dokumentet innehåller sedan detaljerade riktlinjer för följande grupper

- samtliga medarbetare - kapitel 5

- de medarbetare som arbetar med upphandling och inköp - kap 6

- de medarbetare och chefer som ansvarar för rekrytering och 
anställningsförhållandet - kap 7

- samtliga medarbetares skyldighet att rapportera misstänkta och inträffade 
incidenter - kap 8

Härefter följer information riktad till verksamhetsledning om arbete med 
systematiskt informationssäkerhetsarbete i enlighet med Myndigheten för 



7

samhällskydd (MSB) metodstöd samt information om införande av ledningssystem 
för informationssäkerhet. 

Slutligen specificeras organisation, särskilda roller av relevans för 
informationssäkerhet och dataskydd och ansvar, samt ansvar för uppföljning och 
rapportering. 

2.2. Varför informationssäkerhet?
Ängelholms kommun ska skydda och bevara information som kommunen har att 
ta ansvar för så att lagstadgade, etiska, verksamhetsrelaterade och avtalade krav 
upprätthålls. En god informationssäkerhet och personuppgiftshantering bidrar till 
att skapa förtroende för kommunen och dess bolag hos kommuninvånare och 
avtalsparter

Att hitta rätt nivå på säkerhetsåtgärder innebär inte bara att kommunen ger 
informationen ett adekvat säkerhetsskydd, det säkerställer också att kommunen är 
kostnadseffektiv. Ett alltför omfattande skydd kan vara alltför kostsamt och ett för 
lågt skydd kan innebära dels en förlust av förtroende från kommuninvånare, 
samarbetspartners eller andra intressenter samt dels ekonomiska kostnader i form 
av sanktionsavgifter, viten och skadeståndsansvar. I arbetet med 
informationshantering som rör personuppgifter ska den enskildes rätt till integritet 
och lagstadgade rättigheter särskilt beaktas. Dataskyddsförordningen ställer höga 
krav på informationssäkerhet - såväl fysisk säkerhet som administrativ säkerhet och 
IT-säkerhet.

2.3    Avgränsning i förhållande till andra riktlinjer
Övriga riktlinjer, instruktioner, rutiner eller dylikt (här benämnt ”riktlinjer”), av 
relevans för informationssäkerhetsarbetet och som kompletterar dessa Riktlinjerför 
informationssäkerhet och dataskydd, är nödvändiga. Bland annat gäller det följande 
riktlinjer; 

- För närmare instruktioner kring kravställning för utformning av fysisk miljö i 
form av lås, larm och brandskydd hänvisas till separata riktlinjer på detta område.

- För arbete med IT-säkerhet och i systemförvaltarorganisationen finns separata 
riktlinjer framtagna av Digitaliseringsenheten.

- För arbete med upphandling finns separata riktlinjer framtagna av 
Upphandlingsenheten. 

- För riktlinje avseende kommunikation och användning av sociala medier hänvisas 
till Kommunikationsenheten. 

- Kommunarkivets verksamhet styrs av Arkivreglementet. 
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Vid den händelse att riktlinjernas innehåll strider mot varandra ska denna riktlinje 
äga företräde under förutsättning att den ger information och den registrerade det 
högsta skyddet. 

3. Vad är informationssäkerhet?

3.1 Allmänt om informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av 
information. Detta innefattar information i alla dess former så som text, ljud, 
bilder, film, och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. 
Informationssäkerhet inkluderar alltså förutom information i IT-system även 
pappersbaserad information och information som finns i våra huvuden.

Informationssäkerhet utgörs av tre aspekter; att informationstillgångar ska vara 
konfidentiella, riktiga och tillgängliga. Olika typer av händelser (incidenter), som 
kan vara avsiktliga eller oavsiktliga så som stöld, radering eller obehörig tillgång kan 
försämra konfidentialiteten, riktigheten eller tillgängligheten hos 
informationstillgångar. Beroende på vilken information det rör sig om kan de olika 
aspekterna vara olika viktiga. Information på hemsidan är inte konfidentiell men 
har däremot höga krav på riktighet och framför allt tillgänglighet. Kraven som 
uppställs kan komma från verksamhetens eget behov, externa förväntningar från 
medborgare och leverantörer samt från rättsliga krav.  

Vad som är lämplig nivå av skydd för en viss informationsmängd beror på dessa 
krav, på vilken hotbild som finns, och i vilka situationer informationen hanteras det 
vill säga hur den lagras, bearbetas, kommuniceras osv.

För viss typ av information gäller särskilt höga krav på säkerhetsåtgärder. Denna 
information benämns Konfidentiell information och utgörs bland annat av känsliga 
personuppgifter och information som omfattas av krav på sekretess. 

3.2 Lagstiftning som ställer krav på informationssäkerhet 

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
Som en del av offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av allmänna 
handlingar i offentlig verksamhet. Huvudregeln är att den information som finns 
hos myndigheter ska vara offentlig. Dokument som inkommer till kommunen och 
kommunala bolag eller upprättas där ska diarieföras eller hållas ordnade på annat 
sätt så att det går att söka fram information som allmänheten vill ta del av. Det är 
naturligtvis mycket viktigt att allmänna handlingar och den information som finns 
där är såväl riktig som tillgänglig. Annars kan myndigheten inte uppfylla de krav 
som uppställs i grundlag. Naturligtvis ska också konfidentialiteten beaktas. 



9

Allmänna handlingar kan vara både i form av analog och digital information och 
ska hanteras, bevaras och gallras i enlighet med den dokumenthanteringsplan som 
beslutats för verksamheten av nämnd eller bolagsstyrelse. 

Information som är allmän handling kan vara sekretessbelagd. Bestämmelser om 
sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen1. Syftet kan vara att 
skydda en enskild, en verksamhet eller Sveriges säkerhet. Sekretessen kan vara av 
olika slag, från ett svagare skydd till absolut sekretess. Information som omfattas av 
sekretess får inte lämnas ut utan att det prövas noggrant. 

Säkerhetsskydd och samhällsviktiga tjänster

Ytterligare lagstiftning som påverkar arbetet med informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering är Säkerhetsskyddslagen2, med mycket höga säkerhetskrav 
på behandlingen av information som rör Sveriges säkerhet samt Lag om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster3 där det bland annat 
anges att verksamheter som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster ska 
implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet som ett led i att 
säkerställa att informationen skyddas för att förhindra avbrott i verksamhetens 
kontinuitet.

Bevarande av information

Av arkivlagstiftningen framgår hur offentliga verksamheter ska bevara sin 
information. För att möjliggöra ett korrekt bevarande krävs att hänsyn tas till 
arkivreglerna redan i samband med exempelvis upphandling av ett nytt IT-system. 
Systemen ska stödja bland annat att informationen kan exporteras på korrekt vis 
och att dokument sparas i rätt format.

Av Ängelholms kommuns Arkivreglemente framgår att Riksarkivets föreskrifter 
inom följande områden ska tillämpas när det gäller tekniska krav på: 

• arkivlokaler

• krav gällande papper, mikrofilm, ritfilm, skrivmedel, kopiatorer, 
faxar, skrivare, digitala lagringsformat 

• bindning av handlingar 

1 Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
2 Säkerhetsskyddslagen (2018:585) var det bland annat anges i 2 kap 2 § att Informationssäkerhet ska 
förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och 
förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.
3 Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster vari det bland 
annat anges i 11 § att Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete avseende nätverk och informationssystem som de använder för att tillhandahålla 
samhällsviktiga tjänster.
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• elektroniska handlingar, i tillämpliga delar och efter 
arkivmyndighetens anvisningar  

3.3 Digitaliseringen fram och baksidor
Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter att utföra tjänster och dela information. 
Den har medfört att de flesta idag förväntar sig att myndigheter, företag och andra 
organisationer ska erbjuda digitala tjänster på Internet. Digitaliseringen handlar nu 
om så mycket mer än kommunens IT-drift. De ökade möjligheterna ställer 
emellertid också krav på ändrade arbetssätt. Hotbilden förändras också när 
informationen går från att vara inlåst i närarkiv eller tillgängliga på lokala servrar till 
att vara åtkomlig när som helst var som helst. 

Informationsflödet mellan organisationer, individer och länder med olika 
rättssystem medför risk för att ansvaret för informationen blir oklar vilket i sin tur 
medför ökade sårbarheter. Tydlig ansvarsfördelning, ett aktivt 
informationssäkerhetsarbete och god informationssäkerhet är en förutsättning för 
att kunna dra nytta av de fördelar som digitaliseringen medför i form av 
effektivisering, ökad service och tillgänglighet. Motsatsen medför stora risker för 
såväl kommunens egen interna verksamhet och Sveriges säkerhet som för de 
medborgare kommunen har i uppdrag att värna och leverera till.

4.  Särskilt om behandling av personuppgifter 

4.1 Allmänt om dataskydd
Skyddet för personuppgifter är en del av rätten till integritet som en mänsklig 
rättighet. För personuppgifter finns det ett särskilt skydd. Detta gäller oavsett om 
det är personuppgifter som omfattas av sekretess eller inte. Att behandla 
personuppgifter förutsätter därför särskild försiktighet. 

Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som 
görs med personuppgifter. Det kan t. ex. vara insamling av personuppgifter, 
registrering, läsning, överföring eller lagring. Med personuppgifter avses all 
information som på ett eller annat sätt kan kopplas till en levande individ.

Dataskyddsförordningen4 (GDPR) och kompletterande svensk lagstiftning i bland 
annat Dataskyddslagen5, lag om behandling av personuppgifter inom 

4 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) ofta förkortad GDPR
5 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
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socialtjänsten6 samt Patientdatalagen7 ställer särskilda krav på behandling av 
personuppgifter, med målet att värna och skydda den personliga integriteten. 
Förordningen, som utgår från ett antal principer, ställer höga krav på säkerheten 
för de uppgifter som behandlas. En god informationssäkerhet är en förutsättning 
för att uppfylla de krav som dataskyddsförordningen ställer upp.  

4.2 Principer för dataskydd
Dataskyddsförordningen bygger på ett antal principer som ska vara styrande i all 
personuppgiftshantering. Principerna innebär bland annat att nämnder och 
bolagsstyrelser, i egenskap av personuppgiftsansvariga:

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla 
personuppgifter.

• bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och 
berättigade ändamål.

• inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen.
• ska se till att personuppgifterna är riktiga.
• ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs, vilket i offentlig 

verksamhet innebär att dataskyddsförordningen ska beaktas vid 
fastställande av gallringsfrister.

• ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång 
till dem och så att de inte förloras eller förstörs.

• ska kunna visa att och hur personuppgiftsansvarig lever upp till 
dataskyddsförordningens krav.

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete bidrar till säker hantering även av 
personuppgifterna. Lagstiftningens ställer emellertid också krav på verksamheten 
genom att varje behandling av information som omfattar personuppgifter också 
ska uppfylla ytterligare rättsliga krav. 

4.3 Känsliga personuppgifter
Känsliga personuppgifter är alltid klassade som konfidentiell information. Till 
känsliga personuppgifter räknas uppgifter som avslöjar 

• ras eller etniskt ursprung,
• politiska åsikter, 
• religiös eller filosofisk övertygelse,
• medlemskap i fackförening,
• personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv, eller

6 Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
7 Patientdatalagen (2008:355)
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• genetiska och biometriska uppgifter 

4.4 Dataskydd och offentlighetsprincipen
Dataskyddsförordningen innehåller ett uttryckligt undantag för sådan behandling 
av personuppgifter som följer av offentlighetsprincipen. Det innebär att 
dataskyddsförordningen aldrig hindrar att personuppgifter lämnas ut i samband 
med en begäran om allmän handling. Däremot gäller naturligtvis reglerna om 
sekretess som vanligt, varför en sekretessprövning ska göras. 
Dataskyddsförordningen kan också medföra att det är inte är tillåtet att lämna ut 
allmänna handlingar som innehåller personuppgifter via oskyddad e-post. 

5. Informationssäkerhet och dataskydd för dig som 
medarbetare

5.1 Medarbetarens viktiga roll för informationssäkerheten
Information är en viktig resurs för kommunen. Alla som arbetar i kommunen 
hanterar dagligen information såväl digitalt som på papper, i samtal med kollegor 
och medborgare, vid genomförandet av sina arbetsuppgifter. Felaktig information 
eller bristande tillgång till informationen när vi behöver den kan få stora 
konsekvenser. Privatpersoner, företag och andra har förväntningar på och behov 
av att du som medarbetare hanterar information på ett säkert sätt. Viss information 
är känslig och skyddas av regler om sekretess och dataskydd, av hänsyn till den 
personliga integriteten. För hantering av sådan information ställs särskilda krav. 

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd för att 
motsvara dessa krav. Information behöver olika slag av skydd. Det kan vara 
tekniskt såsom en brandvägg i ett IT-nätverk. Eller administrativt i form av regler 
(som dessa riktlinjer). Eller fysiskt hur man skyddar utrymmen med dörrar, lås, 
skåp m.m. Även medarbetares kunskap och medvetenhet är ett nog så viktigt 
skydd. Till exempel att arbeta på rätt sätt med pappersdokument och i IT-system 
och att vara försiktig med känslig information som t.ex. personuppgifter. 

Mycket av skydd för information ska byggas in i de system som används i 
verksamheten att det är lätt att göra rätt i det dagliga arbetet. Du som medarbetare 
har en central roll att spela. Det har nämligen ingen betydelse vilken säkerhet som 
byggs in och vilka rutiner som tas fram om du inte följer det som anges. Säkerhet 
är inte bättre än den svagaste länken, och det är viktigt att alla typer av skydd 
fungerar på ett bra sätt tillsammans. En stor del av informationssäkerheten beror 
därför på hur du hanterar informationen. 
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Medarbetare inom Ängelholms kommun och bolag ska följa dessa riktlinjer för 
informationssäkerhet. Riktlinjerna gäller även, i tillämpliga delar, för 
förtroendevalda som har IT-utrustning från kommunen, e-postadress i kommunen, 
eller som på annat sätt agerar inom kommunens analoga och digitala 
informationssystem. Brott mot riktlinjerna kan innebära brott mot såväl avtal som 
lagstiftning och Ängelholms kommun kommer då att vidta åtgärder så som att 
anmäla lagbrott till polisen. 

5.2 Loggning
Loggning sker i kommunens datorer och nätverk. Loggarna används för felsökning 
och för utredning av incidenter eller för att förhindra brott. Loggarna lagras under 
en viss tid, och är åtkomliga endast för en begränsad grupp administratörer. 
Spårbarhet genom loggning är för viss information ett krav. Det innebär att man 
genom loggning kan identifiera vem som har gjort vad och när och följa förloppet 
för olika händelser på datorn. All Internettrafik och e-post loggas centralt. 
Kommunen har som arbetsgivare rätt att, utan att meddela användaren, gå igenom 
dessa loggar för att kontrollera efterlevnad av lagstiftning och riktlinjer. Vid 
misstanke om brott kan loggfilerna komma att lämnas ut till rättskipande 
myndighet utan att du som kontoinnehavare meddelas.

5.3 Skyldighet att rapportera incidenter och brister
Alla medarbetare har skyldighet att rapportera incidenter eller brister som 
misstänkts kunna medföra negativ påverkan på kommunens information. Det kan 
röra sig om t.ex. IT-angrepp/intrång, skadlig kod, oskyddad känslig information, 
brister i efterlevnad av dessa riktlinjer för informationssäkerhet, med mera.

Incidenter och brister ska omedelbart rapporteras till Digitaliseringsenheten. 
Meddela även din chef. Om en misstänkt incident omfattar personuppgifter ska 
anmälan göras avsedd e-tjänst som återfinns på intranätet.

5.4 Säkert beteende
1. Var mycket varsam med konfidentiell information så att obehöriga inte får 

del av den. Det gäller både skriftlig och muntlig information. Det är endast 
de som måste ha del av informationen för sitt arbete som har rätt att ta del 
av den. Tala bara om konfidentiell information i stängda utrymmen och 
försäkra er om att det inte går att höra utifrån. Konfidentiell information 
får överhuvudtaget inte kommuniceras muntligt i publika lokaler.

2. Skriftligt material som innehåller konfidentiell information får inte ligga 
framme så att obehöriga kan läsa den. Materialet ska låsas in i godkända 
skåp när man lämnar arbetsplatsen, även för kortare stunder. 

3. Konfidentiell information på datorskärmen ska vara skyddad från 
obehöriga. Datorn ska låsas när du lämnar den, även för en kortare stund. 
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Om du har ett så kallat smart kort till datorn ska detta tas ut då du lämnar 
arbetsplatsen. 

4. Besökare ska bära besöksbricka och får inte vistas på egen hand i lokalerna. 
Mottagare av besök ansvarar för besökare så länge de befinner sig i 
kommunens lokaler. Obekanta personer i sådana lokaler ska tillfrågas vem 
de söker och hjälpas tillrätta. 

5. Vid utskrift ska Säker utskrift/Follow me print användas. Det vill säga att 
utskrift sker först efter att användaren identifierat sig vid skrivaren.  

6. Vid fysisk posttjänst ska förslutna brev användas för intern information och 
rekommenderade försändelser ska användas om brev innehåller 
konfidentiell information. 

7. Pappersdokument som innehåller konfidentiell information måste vid 
kassering strimlas eller kastas i godkända säkerhetskärl.

5.5 Hantering av lösenord
8. Lösenorden är personliga och får inte göras kända för andra. 

9. Ett lösenord ska vara ”starkt”, det vill säga svårt att gissa för någon annan. 
Det ska därför inte kunna förknippas med dig som person, och dessutom 
ha en viss längd och komplexitet. 

10. Lösenord ska vara minst 8 tecken långt, gärna längre och innehålla minst en 
gemen, en versal och en siffra. Tips på bra lösenord som är enkla att 
minnas är att tänka ut en mening. Justera sedan stora och små bokstäver 
och bilda lösenordet. Exempel:
Jag vill aldrig vara 20 igen!  Jvav20i!
Min kusin Adam fyller 40 och firar stort MkAf40ofs

11. Olika lösenord ska användas. Samma lösenord ska inte användas privat och 
i jobbet. Ha olika lösenord för olika tjänster även i arbetet. 

12. Lösenord ska bytas regelbundet, minst tre gånger om året om inget annat 
framgår. Lösenord ska bytas direkt om misstanke finns att det har röjts.

13. Lösenord får inte delas. Lösenord är personliga och ska inte delas mellan 
kollegor. Man kan i så fall bli ansvarig för något som någon annan har 
gjort. I de fall en dator delas av flera ska ändå personliga inloggningar 
göras. Detta är viktigt för spårbarheten, för att kunna veta vem som har 
gjort vad i systemen. 

14. Använd inte automatisk minnesfunktion för lösenordet. Låt inte webbläsare 
spara lösenordet. Detta är särskilt viktigt då en dator delas av flera.
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5.6 Hantering av IT-utrustning och mobila enheter
Närmare riktlinjer vad gäller IT-utrustning, så som datorer, mobiltelefoner, 
surfplattor, USB-minnen m.m., anges i riktlinjer för IT-säkerhet. Följande 
grundläggande regler gäller dock för samtliga medarbetare. Mobil enhet avser 
bärbara enheter.

15. IT-utrustning är arbetsredskap och får inte lånas ut eller överlåtas om det 
inte är enheter som delas av flera.

16. Enheternas säkerhetsinställningar får inte ändras. 

17. Endast godkända programvaror får installeras på enheten. Vilka 
programvaror som är godkända beslutas av Digitaliseringsenheten. 

18. Installerad programvara får inte kopieras eller installeras på annan enhet. 

19. Mobila enheter ska låsas med lösenord.

20. Konfidentiell information måste vara krypterad på mobila enheter. 

21. Endast av kommunen godkänd enhet och programvara får anslutas till 
kommunens nät.

22. Privat utrustning kan anslutas till kommunens gästnät. 

23. Enheten får enbart anslutas till trådlösa nätverk som är kända och 
lösenordskyddade. 

24. Anslutning med kommunens VPN-anslutning från en privat dator är ej 
tillåtet.

25. Arbete med konfidentiell information får inte ske i publika miljöer.

26. Mobila enheter får inte lämnas utan uppsikt och ska förvaras i säkert och 
skyddat utrymme, i övrigt vårdas och hanteras på det sätt som föreskrivs, 
t.ex. skyddas mot värme och fukt

27. Förlust av enhet ska omedelbart anmälas till Digitaliseringsenheten. I vissa 
fall finns möjligheter att fjärradera information.

28. Vid avslut av anställning eller vid byte till en annan enhet ska mobila 
enheter återlämnas i enlighet med de rutiner som finns, och får inte 
behållas privat eller av en verksamhet. 

5.7 Motverka skadlig kod
Med skadlig kod avses exempelvis trojaner som avlyssnar lösenord eller öppnar 
”bakdörrar” så att andra kan komma åt informationen utan att det syns, olika typer 
av spionprogram och så kallat ransomeware där filer eller diskar krypteras varvid 
verksamheten sedan krävs på lösensumma för att åter få tillgång. Det kan vara 
mycket svårt att upptäcka skadlig kod och det gäller att vara vaksam. Även om 
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kommunens utrustning skyddas så är den tekniska utvecklingen mycket snabb och 
det är svårt att hålla jämna steg. Följande gäller alla medarbetare:

29. Stäng aldrig av eller på annat sätt inaktivera installerat skydd mot skadlig 
kod. 

30. Anslut endast godkänd IT-utrustning till kommunens nätverk. Det är 
exempelvis inte tillåtet att koppla in privat telefon i arbetsdatorns USB-
kontakt, eller att ansluta USB-minnen som inte är skyddade och 
kontrollerade.  

31. Var misstänksam. Undvik att klicka på konstiga länkar eller fylla i 
irrelevanta uppgifter.

32. Öppna bifogade filer endast om de kommer från en känd avsändare och en 
bilaga är förväntad. Låt dig inte luras av att avsändarens namn stämmer 
med en kollegas eller chef. Granska så att avsändarens e-postadress 
stämmer med vad du förväntar dig. 

33. Om IT-utrustning beter sig långsamt eller konstigt ska du kontakta 
Digitaliseringsenheten.

5.8 Användning av Internet och Sociala medier
För riktlinjer kring användning av sociala medier, se Ängelholms kommuns 
riktlinjer för sociala medier.

34. Det är inte tillåtet att använda sociala medier eller privata e-postadresser för 
att exempelvis genomföra avlämningar mellan medarbetare eller diskutera 
och lösa arbetsuppgifter. Detta gäller även i slutna grupper på exempelvis 
Facebook. 

5.9 Användning av e-post
Varje dag inkommer och skickas stora mängder information med e-post. Försök att 
se din e-post som en vanlig brevlåda som ska tömmas, och sorteras.  E-posten är 
inte ett lämpligt ställe att lagra information. Det är också lätt hänt att information 
som är allmän handling inte hanteras i enlighet med kraven på registrering och god 
offentlighetsstruktur. E-posten uppfyller inte heller kraven på bevarande. Det blir 
dessutom mycket svårt för dina kollegor att få del av informationen du lagrar där. 
Se istället till att allt hamnar på rätt ställen, det vill säga i ärendehanteringssystem, 
diarium, avsedda mappar, eller i soptunnan om det finns gallringsbeslut som stödjer 
det. 

Att skicka e-post okrypterat är som att skicka vykort. Det är därför mycket viktigt 
att du använder e-posten på ett medvetet sätt och följer riktlinjerna för hur den får 
användas.
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35. Den enskilde medarbetaren som är kontoinnehavare för ett personligt e-
postkonto är alltid ansvarig för den e-post som skickas från kontot.

36. Medarbetare är ansvarig för att löpande öppna, läsa och ta omhand 
inkommande e-post. 

37. E-post som skickas till personliga brevlådor är allmän handling om 
innehållet är arbetsrelaterat. Vid arbetsrelaterad e-post ska alltid regler för 
registrering och hantering av allmänna handlingar följas. 

38. Vid frånvaro, t.ex.semester, sjukfrånvaro eller föräldraledighet, ska autosvar 
användas, och en behörig representant så som kollega eller chef ska 
regelbundet kontrollera e-postkontot och ta hand om de allmänna 
handlingar som kommer in dit. Skyndsamhetskravet gäller även för post 
med allmänna handlingar som inkommer till medarbetare som är 
frånvarande. 

39. Vid avslut av anställning eller vid tjänstledighet ansvarar närmsta chef för 
att informationen på kontot tas omhand innan kontot tas bort.

40. E-postkonton som delas av flera, t.ex. myndighetsbrevlådor (för nämnder) 
och funktionsbrevlådor (t.ex. för enheter) ska ha utpekade ansvariga.

41. E-post som är allmän handling får gallras, dvs raderas, först när e-posten 
diarieförts. Vissa e-postmeddelanden som är allmänna handlingar är av 
uppenbar ringa eller tillfällig betydelse och är undantagna från kravet på 
registrering. Dessa får gallras i enlighet med kommunens gallringsbeslut för 
allmänna handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. 

42. Använd inte ditt e-postkonto för privata ändamål, och använd inte din 
privata e-post för arbetsmaterial.

43. Det är inte tillåtet att automatiskt vidarebefordra e-post till externa e-
postadresser. 

44. Konfidentiell information får endast skickas med e-post som använder 
godkänd kryptering. 

45. Klassningen samt distributionssätt avgör om det är lämpligt att 
skicka/överföra personuppgifter digitalt. Möjlighet till kryptering ska 
beaktas. Skicka aldrig fler personuppgifter i e-post än nödvändigt, inte ens 
intern. Tänk på att fullständiga personnummer är särskilt skyddsvärda 
enligt dataskyddslagstiftningen och ska användas mycket restriktivt.

5.10 Lagring och säkerhetskopiering
46. Den information du hanterar i ditt arbete är verksamhetens information, 

som behöver finnas tillgänglig även i de fall du är sjuk eller frånvarande av 
annan anledning. Se till att information som lagras lokalt på din dator 
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kopieras över till nätverket så att den inte försvinner om din dator går 
sönder eller blir stulen. 

47. Information ska i första hand lagras i för ändamålet avsedda 
verksamhetssystem. I annat fall lagras den på nätverket så att den 
säkerhetskopieras. 

48. Om information har gått förlorad, exempelvis om man av misstag råkat 
radera ett dokument, kontakt Digitaliseringsenheten som förhoppningsvis 
kan återskapa den senaste säkerhetskopian. 

49. Konfidentiell information får endast lagras i därför avsedda och godkända 
system och lagringsytor som har begränsad åtkomst, både vad gäller 
användare och administratörer av systemet eller lagringsytan.

50. Lokal lagring av konfidentiell information, t.ex. på en dator, får endast ske 
efter att Digitaliseringsenheten säkerställt att lagringsenheten eller filerna är 
krypterade med godkänd metod. för 

51. Fysiska dokument som innehåller konfidentiell information ska förvaras 
inlåsta.

52. Endast godkända molntjänster är tillåtna. Kontrollera vilka molntjänster 
som är tillåtna inom din verksamhet.)

6. För dig som arbetar med Upphandling och inköp

6.1 Analysera informationen innan upphandlingen påbörjas
Innan ett inköp eller utveckling av ett IT-system eller en digital tjänst ska 
förutsättningarna för att hantera informationen i enlighet med kraven i 
dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning analyseras. 
Utgångspunkten är den klassning och genomförda risk- och sårbarhetsanalys som 
ska ha genomförts samt en eventuell konsekvensbedömning enligt artikel 35 i 
dataskyddsförordningen.

6.2 vid upphandling gäller följande 
53. Det ska finnas en vägledning med informationssäkerhetskrav som ska 

baseras på Ängelholms kommuns modell för informationsklassning. 
Kravkatalogen ska kunna användas som stöd vid upphandling av IT-
tjänster så som system och molntjänster.

54. Vid upphandling och inköp av digitala system och tjänster som avses 
innehålla eller omfatta personuppgifter ska alltid principerna om dataskydd 
som standard och inbyggt dataskydd beaktas.
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55. Riksarkivets föreskrifter ska i tillämpliga delar utgöra en del av underlaget 
vid upphandling och inköp. När det gäller IT-system som hanterar 
allmänna handlingar som ska bevaras, ska förutsättningar för långsiktigt 
digitalt bevarande, med stöd av kommunarkivet, beaktas när systemen 
upphandlas eller utvecklas.

56. Behörighetskontroll ska finnas på samtliga system som behandlar 
personuppgifter och konfidentiell information. Rutinen för 
åtkomstbehörighet ska dokumenteras skriftligt. Loggning i systemet ska 
tillämpas.

57. Systemet ska stödja principen om lagringsminimering genom att alltid ge 
stöd för gallring av handlingar och i de fall det är lämpliga 
säkerhetsåtgärder även för pseudomymisering och anonymisering.¨

58. Systemet ska stödja och underlätta exportering av information till e-arkiv. 

59. Det ska finnas en vägledning som beskriver hur en kontroll av en IT-tjänst 
ska genomföras. Den ska kunna användas som stöd inför användandet av 
en ny tjänst eller vid kontroll av en befintlig tjänst. Syftet med vägledningen 
ska vara att säkerställa att IT-tjänsten kan skydda verksamheten och dess 
information under hela dess livscykel

6.3 Personuppgiftsbiträde
Ett personuppgiftsbiträde är en aktör som utför behandling av personuppgifter för 
den personuppgiftsansvariges räkning. Rollen är osjälvständig och bygger på att 
personuppgiftsansvarig är den som styr ändamål och huvudsakliga medel, även om 
biträdet själv har visst utrymme att styra över tekniska lösningar. Biträdet har i 
uppdrag att behandla uppgifterna för ansvarigs räkning och har alltså inte rätt eller 
möjlighet att behandla uppgifterna för annan verksamhet. Typiska biträden är 
molntjänstleverantörer och andra IT-leverantörer. En aktör som behandlar 
personuppgifter som ett led i att bedriva en egen affärsverksamhet, exempelvis 
privata vårdboenden eller privata skolor, är inte biträden till myndigheten utan 
fristående personuppgiftsansvariga. Vägledning kring behov och innehåll av avtal 
ges av den centrala dataskyddssamordnaren.

Anlitas ett personuppgiftsbiträde för att utföra en del i en personuppgifts-
behandling ska alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Avtalet kan ligga som 
en bilaga till huvudavtalet eller ingå som klausuler i huvudavtalet. Innehållet i 
avtalet regleras av dataskyddsförordningen, artikel 28. Avtalet tecknas av den som 
är behörig att teckna huvudavtalet. Upphandlingsavdelningen ansvarar för att 
avtalet förses med biträdesavtal eller annan rättsakt.

60. Bedöm om avtalet omfattar behandling av personuppgifter.
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61. Bedöm om ett personuppgiftsbiträdesavtal eller en rättsakt för gemensamt 
personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas. 

62. Ansvarig upphandlare ska se till att biträdesavtalet eller rättsakten är en del 
av upphandlingsunderlaget och finns med som bilaga vid avtalstecknande.

7. Personalsäkerhet som en del av 
informationssäkerhetsarbetet

Som ett led i det systematiska informationssäkerhetsarbetet gäller att den personal 
som arbetar i verksamheten informeras om innebörden av informationssäkerhet 
och vikten av att tänka säkert. De ska också få tillräckliga förutsättningar att utbilda 
sig inom informationssäkerhet, behandling av allmänna handlingar och dataskydd. 

Vid anställning av ny personal gäller följande: 

63. Vid anställning till tjänster som faller under lagstiftningen om 
registerkontroll för skydd av barn och unga ska lagstiftningen tillämpas.

64. För befattningar som har betydelse för Sveriges säkerhet, och således 
omfattas av Säkerhetsskyddslagen (2018:585), ska anställningsförfarandet 
omfatta en säkerhetsprövning i enlighet med bestämmelserna i den lagen. 
Närmare vägledning  kring efterlevnaden av säkerhetsskyddslagen lämnas i 
instruktion utfärdad av Säkerhetsskyddschefen.

65. Bakgrundskontroll av sökande ska göras före anställning där sökandes 
meritförteckning verifieras och referenser hämtas in.

66. Anställning av kritiska roller ska genomgå förstärkt kontroll i form av 
kreditupplysning och kontroll i brottsregister. 

67. Nyanställda ska få information och utbildning gällande 
informationssäkerhet, dataskydd samt regelverk kring hantering av 
allmänna handlingar.  Alla medarbetare och i förekommande fall externa 
aktörer ska löpande få lämplig utbildning för att kunna efterleva 
kommunens policy och riktlinjer för informationssäkerhet och 
personuppgiftsbehandling och fullgöra sina arbetsuppgifter på ett säkert 
sätt.

68. Roller som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhet och 
dataskydd ska får lämplig fortbildning inom området som är relevant för 
deras befattning. 

69. Nyanställda ska i samband med anställningen få information om 
arbetsgivarens behandling av deras personuppgifter i enlighet med artikel 



21

13 dataskyddsförordningen. Informationen ska också finnas tillgänglig på 
kommunens intranät. 

70. Det ska finnas en formell och kommunicerad disciplinär process för att 
vidta åtgärder mot anställda som har brutit mot gällande 
informationssäkerhetsregler.

71. Anställda som får tillgång till konfidentiell information ska underteckna ett 
sekretessavtal. Ansvar och skyldigheter för informationssäkerhet som 
förblir gällande efter avslut eller ändring av anställning ska definieras och 
kommuniceras vid anställningstillfället eller tillträdande av roll och framgå i 
sekretessavtal.

72. Återlämnande av IT-resurser och indrag av åtkomsträttigheter till 
information och IT-resurser ska ske i direkt samband med avslut eller 
ändring av anställning. 

8. Incidenthantering

8.1 Incidenter som ett tecken på brister och chans till bättring
Ett uttalat syfte med ett systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering är att arbeta förebyggande och riskbaserat. En incident är 
en störning, säkerhetsbrist eller händelse som inverkar negativt 
informationssäkerheten eller skyddet för personuppgifter. Incidenter ska hanteras 
skyndsamt för att begränsa skada, åtgärda brister och utreda eventuell brottslighet. 
En väl fungerade rapportering och hantering av incidenter hjälper oss att prioritera 
och att hitta rätt nivå på de säkerhetsåtgärder vi vidtar. Det är 
informationsägarens/den personuppgiftsansvariges ansvar att säkerställa att 
incidenten rapporteras till tillsynsmyndigheter enligt gällande lagstiftning.

8.2 Rapportering till tillsynsmyndighet

Incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

Incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i samhällsviktiga och 
digitala tjänster som levereras av Ängelholms kommun ska säkerställa förmåga att 
utan onödigt dröjsmål rapportera incidenter till sektorsansvarig tillsynsmyndighet.8 

Incidentrapportering av personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en incident som negativt har påverkat integritet, 
konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet till personuppgifter. 

8 Se vidare om incidentrapportering i MSBFS 2018:9/10 Föreskrifter och allmänna råd för 
rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster
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Är det inte osannolikt att incidenten kan medföra en risk för den enskildes 
rättigheter och friheter ska anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 
timmar. 9 

Dataskyddsombudet ska meddelas i de fall anmälan till 
Integritesskyddsmyndigheten ska upprättas. 

73. Ängelholms kommun och bolag ska säkerställa god kännedom hos samtliga 
medarbetare om vad som kan utgöra incidenter och hur de ska hanteras.

74. Det ska finnas ett IT-system för rapportering av incidenter för att 
säkerställa effektiv rapportering och uppfyllande av kraven på 
dokumentation.

75. Det ska finnas en process för handläggning, beslut och anmälan av 
incidenter till tillsynsmyndigheter.

76. Ytterligare vägledning om incidenter meddelas i särskild instruktion. 

9. Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

Av Policy för informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling framgår att 
Ängelholms kommun ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som 
baseras på standardserien SS-ISO/IEC 27000 med målet att skapa ett 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Att planera och införa ett LIS är ett 
stort arbete som kommer att pågå under flera år.

Statliga myndigheter har sedan 2009 krav på LIS enligt MSBs föreskrifter MSBFS 
2020:6 (tidigare 2016:1) om informationssäkerhet för statliga myndigheter. Det är 
numera också ett krav för sådan verksamhet som levererar samhällsviktiga tjänster 
enligt Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Ett LIS är ett etablerat begrepp för ett systematiskt arbete med 
informationssäkerhet och innebär en metodik som syftar till att upprätta, införa, 
driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra organisationens 
informationssäkerhet. LIS avser här inte ett IT-baserat system, även om IT-stöd 
kan användas i delar av ett LIS. 

Ett systematiskt arbete med informationssäkerhet med ett LIS syftar i stort till att 
informationssäkerheten över tid anpassas efter interna och externa förutsättningar, 
och som därigenom upprätthåller en lämplig skyddsnivå över tid. 

9 Artikel 33 dataskyddsförordningen
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Standardserien SS-ISO/IEC 27000 tar sin utgångspunkt i ett verksamhets- och 
riskorienterat arbete snarare ett teknikorienterat. Standardserien är väletablerad i 
hela världen vilket medför stora fördelar bland annat genom gemensam 
terminologi i samverkan med andra. 

I SS ISO/IEC 27000 Översikt och terminologi beskriver de standarder som ingår i 
27000-serien. Här finns också de termer som används i de övergripande 
standarderna på informationssäkerhetsområdet samlade. Förutom översikt och 
terminologi förs även ett resonemang kring betydelsen av att arbeta strukturerat 
med informationssäkerhet och vilken nytta en organisation har av att ta stöd i 
27000-standarderna.

SS-EN ISO/IEC 27001:2017 Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav är 
den standard som beskriver ledningssystemet och som man kan certifiera sig mot. 

SS-EN ISO/IEC 27002:2017 Ledningssystem för informationssäkerhet – Riktlinjer 
beskriver vilka säkerhetsåtgärder ledningssystemet generellt ska innehålla. Kapitlen 
i 27002 har fokus på säkerhetsåtgärder men omfattar även frågor om styrning av 
informationssäkerhet såsom regelverk för informationssäkerhet (policy), 
organisation och efterlevnad.

ISO/IEC 27003:2017 Information Technology – Security Techniques – 
Information Security Management Systems – Guidance ger vägledning i hur en 
organisation kan uppfylla kraven i 27001.

MSB har på uppdrag av regeringen utarbetat ett metodstöd med syfte att stötta 
organisationer i att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.10 
Metodstödet kompletterar styrdokument för informationssäkerhet och 
personuppgiftsbehandling som relevant stödmaterial till kommunens verksamheter 
i hur det systematiska arbetet kan bedrivas i kommunen.

Metodstödet är uppdelat i de fyra metodstegen:

 Identifiera och analysera.

 Utforma.

 Använda.

 Följa upp och förbättra.

10 Metodstödet bygger på standarder i SS-EN ISO/IEC 27000-serien.
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10. Metod för systematiskt arbete med 
informationssäkerhet och personuppgiftshantering

10.1. Systematiskt informationssäkerhetsarbete i fyra steg
Av Ängelholm kommuns policy för Informationssäkerhet och 
personuppgiftsbehandling framgår att arbete med informationssäkerhet ska 
bedrivas på ett systematiskt och riskbaserat sätt med fokus på förebyggande 
åtgärder. Samtliga punkter nedan förtydligas i instruktioner som riktar sig till 
ansvariga och till de medarbetare som ska arbeta med informationssäkerhetsfrågor. 

1. Information ska klassas avseende aspekterna konfidentialitet, riktighet och 
tillgänglighet i olika nivåer utifrån vilka konsekvenser ett bristande skydd 
kan få. 

2. Risker för information ska identifieras, analyseras och värderas. Dessa ska 
dokumenteras i en risk- och konsekvensanalys. Om information omfattar 
personuppgifter ska en konsekvensbedömning enligt artikel 35 i 
dataskyddsförordningen genomföras i de fall det finns hög risk för de 
registrerades rättigheter och friheter. 

3. Behov ska identifieras samt ändamålsenliga och proportionella 
säkerhetsåtgärder ska införas utifrån genomförd informationsklassing och 
riskbedömning.

4. Säkerhetsåtgärderna ska utvärderas och skyddet av informationen anpassas 
efter förändrade förutsättningar. 

10.2 Informationsklassning
Informationsklassning är grundläggande för informationssäkerhetsarbetet. Genom 
klassningen skapas förståelse för vilka informationsmängder som finns i 
verksamheten.  Skyddet ska naturligtvis vara tillräckligt utifrån lagkrav och övriga 
krav men det gäller också att undvika kostsamma överskydd. Viss information är 
mer känslig än annan. Behovet av skydd skiljer sig därför mellan olika typer av 
information och i olika situationer. Skyddsbehovet beror på legala krav och vilka 
konsekvenser det skulle få för verksamheten eller för enskilda individer om 
informationen sprids till obehöriga. 

Det är informationen som ska klassas, och som sedan styr vilka skyddsåtgärder de 
olika nivåerna av skyddskrav medför. Klassningen används sedan för att ställa rätt 
krav på de resurser som används för att hantera informationen, t.ex. programvaror, 
tjänster och fysiska tillgångar. Ett IT-system ska klassas utifrån den information 
som hanteras i systemet, där den mest känsliga informationen kommer att styra 
vilka säkerhetskrav som uppställs. 
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Identifiering och klassificering av information ska ske innan ett system 
upphandlas/köps in men också som ett led i löpande förbättring eller vid 
förändringar av verksamheter eller IT-system. 

Ängelholms kommuns modell för klassning av information bygger i huvudsak på 
en modell framtagen av Svenska institutet för standarder (SIS) och Myndigheten 
för beredskaps (MSB). Liksom SKR:s verktyg ”Klassa” har modellen utökats med 
konsekvensnivån 4 – Synnerligen allvarlig skada. Nivå 4 omfattar 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och rör rikets säkerhet. Uppgifterna som 
bedöms hamna på nivå 4 ska dokumenteras och hanteras enligt särskild instruktion. 
Kommunens säkerhetsskyddschef ska kontaktas om uppgifter hamnar på nivå 4.

Ansvaret för att information klassas följer verksamhetsansvaret. Beroende på hur 
klassningen av informationen utfaller kommer det att ställas olika säkerhetskrav för 
skydd av informationen som sedan utgör underlag vid verksamhetens kravställning 
av tjänster, exempelvis IT-tjänster, både internt och externt. 

Informationsklassning är ett pågående arbete inom Ängelholms kommun. 
Kompletterande instruktion avsedd för de som arbetar med klassning av 
information kommer att tas fram för närmare tillämpningsanvisningar kring hur 
arbetet med informationsklassning och risk- och konsekvensanalys ska genomföras.

11. Efterlevnad och granskning

Efterlevnad av de styrande dokumenten ska följas upp.  I synnerhet gäller detta de 
särskilda säkerhetsåtgärder som gäller för information, objekt och IT-resurser med 
höga skyddskrav. Granskning och uppföljning av informationssäkerhet, inklusive 
dess styrning, kommer att utvecklas i och med det ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS) som ska införas i kommunen, då det är en mycket viktig 
del i ett LIS. 

77. Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjerna för 
informationssäkerhet ska följas upp. 
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78. Granskning av IT-säkerhet för IT-resurser ska ske regelbundet med syftet 
att kontrollera att inga uppenbara sårbarheter exponeras och att tillräcklig 
säkerhetsnivå upprätthålls. 

79. Informationssäkerheten ska utsättas för oberoende extern granskning.

80. Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för 
åtgärdande i genomförandeplaner, t.ex. förvaltningsplaner. 

81. Akuta sårbarheter och brister ska åtgärdas omedelbart. 

82. Rapportering av större sårbarheter och brister ska ske till 
informationssäkerhetsrådet.

12. Säkerställa de registrerades rättigheter i enlighet med 
dataskyddsförordningen

En fysisk person vars personuppgifter behandlas kallas för en registrerad. 
Registrerade är anställda, förtroendevalda, brukare, kunder, elever, leverantörer, 
externa kontakter med flera. Dataskyddsförordningen tillskriver den registrerade 
vissa rättigheter (se nedan). I offentlig förvaltning gäller emellertid flera av 
rättigheterna endast i begränsad omfattning eftersom det inte är tillåtet att ändra 
eller slänga allmänna handlingar hur som helst. 

12.1 Rätten till information 
Personuppgiftsansvarig är skyldig att informera en registrerad om en 
personuppgiftsbehandling. Vilken information som ska omfattas regleras i lag. På 
vilket sätt informationen ska lämnas bedöms utifrån vad som är lämpligt för den 
aktuella personuppgiftsbehandlingen. 

83. Information till anställda lämnas vid anställningen samt på intranätet.

84. Information till medborgare lämnas genom en tydlig redovisning på externa 
webben av den personuppgiftsbehandling som genomförs.

85. I e-postsignaturen ska en länk finnas med hänvisning till information om 
behandling av personuppgifter på externa webben. 

Rätten till registerutdrag På begäran av en registrerad är personuppgiftsansvarig 
skyldig att tillhandahålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som 
behandlas om den registrerade i den personuppgiftsansvariges verksamhet. 
Närmare information kring registerutdrag ges i instruktion för framställande av 
registerutdrag.



27

86. Begäran kan endast avse den registrerade själv eller barn som står under 
dennes vårdnad. 

87. Begäran om registerutdrag kan antingen göras via kommunens digitala e-
tjänst eller skriftligen. 

88. Legitimering ska ske både vid begäran om utdrag och vid utlämnandet. 

89. En sekretessprövning  enligt offentlighets- och sekretesslagen ska göras 
innan uppgifterna lämnas ut.

90. Utlämnandet kan ske via den digitala e-tjänsten eller avhämtas i reception. 
Sker utlämnandet via post skickas utdraget till folkbokföringsadressen. 
Registerutdrag som innehåller känsliga uppgifter ska skickas med 
rekommenderat brev. 

91. Registerutdrag ska aldrig skickas via e-post.

Rättelse av personuppgifter Den personuppgiftsansvarige ska inom rimlig tid 
rätta uppgifter som innehåller sakliga fel eller personuppgifter som inte får 
behandlas. Rättelse kan ske på begäran av den registrerade, men den 
personuppgiftsansvarige ska även självmant vidta rättelse när ett fel enligt ovan 
upptäcks. I samband med att felet rättas ska tidigare felaktiga uppgifter tas bort.

Ytterligare rättigheter Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätten 
att begära att uppgifter raderas samt att få ut sina uppgifter i ett allmänt läsbart 
format (portabilitet). Radering är sällan aktuellt eftersom informationen oftast finns 
i allmän handling varvid den tas bort i samband med gallring i enlighet med 
gallringsplanen. Dataportabilitet aktualiseras i huvudsak när den registrerade själv 
tillfört information eller lämnat information med stöd av samtycke.  

12.2 Prövning av en begäran från registrerad
Inkommer en begäran från en registrerad som vill utöva sina rättigheter ska 
begäran prövas. Om begäran nekas helt eller delvis har den registrerade rätten till 
ett motiverat beslut med överklagandehänvisning. Vilka beslut som kan överklagas 
framgår av dataskyddslagen

12.3 Klagomål
Den registrerade kan lämna klagomål som rör en personuppgiftsbehandling till 
personuppgiftsansvarig, till dataskyddsombudet och till Integritets-
skyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet).
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13. Personuppgiftsansvarigs övriga skyldigheter enligt 
dataskyddslagstiftningen

Följande ska genomföras inför att en personuppgiftsbehandling påbörjas:
 
92. Fastställ ändamålet och den lagliga grunden för 

personuppgiftsbehandlingen.

93. Säkerställ att verksamheten inte samlar in och behandlar mer 
personuppgifter  i behandlingens olika steg än vad som är nödvändigt i 
förhållande till ändamålet och den lagliga grunden. 

94. Personuppgifterna ska klassas enligt kommunens klassningsmodell. 
Behandlingen ska vidare analyseras i en risk- och konsekvensanalys och 
analysen ligger sedan till grund för vilka säkerhetskrav som ska ställas på 
behandlingen. Säkerhetsåtgärderna kan vara fysiska, administrativa eller 
tekniska säkerhetsåtgärder. 

95. Visar risk- och konsekvensanalysen att personuppgiftsbehandlingen kan 
innebära hög risk för de registrerades rättigheter och friheter så ska en 
konsekvensbedömning enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen 
genomföras. Dataskyddsombudet ska alltid rådfrågas.

96. Personuppgiftsbehandlingen ska registreras i kommunens 
registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar.

14. Organisation, roller och ansvar

Huvudprincip - Ansvaret för informationssäkerhet och dataskydd följer 
verksamhetsansvaret på alla nivåer inom kommunorganisationen. Ansvarig för en 
viss verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten och dataskyddet 
inom verksamhetsområdet. 

Informationssäkerhetsansvariga och övriga som arbetar specifikt med 
informationssäkerhet, dataskydd, IT-säkerhet eller andra relaterade frågor, utgör 
stödfunktioner.

Kommunstyrelsen ansvarar för en kommungemensam förteckning över intern 
ansvarsfördelning mellan personuppgiftsansvarig och interna biträde samt delat 
personuppgiftsansvar inom kommunorganisationen.11 Förteckningen ska 
uppdateras löpande men ska minst en gång årligen godkännas av kommunstyrelsen.

11 Inom kommunorganisationen förekommer det situationer där medarbetare som svarar under en 
nämnd eller styrelse behandlar personuppgifter på uppdrag åt en annan nämnd eller styrelse 
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14.1 Dataskyddsombudet
Dataskyddsombudets ansvar och ställning styrs utifrån Dataskyddsförordningen. 
Ombudet bedriver sitt arbete på ett självständigt och oberoende sätt fritt från 
styrning av personuppgiftsansvariga. Ombudet har inte ett formellt ansvar för 
dataskydd och hanteringen av personuppgifter hos personuppgiftsansvarig. Det 
huvudsakliga syftet med dataskyddsombudets roll och arbete är att stödja ledningen 
och verksamheterna samt kontrollera efterlevnaden av Dataskyddsförordningen. 

Detta innebär att dataskyddsombudet ska: 

• ge råd och information gällande informationssäkerhet och dataskydd till 
personuppgiftsansvarig.

• arbeta med omvärldsanalys avseende dataskydd. 
• ge stöd genom att planera och genomföra utbildningsinsatser. 
• bistå lokala och centrala dataskyddssamordnare genom att vägleda dem i deras 

frågor gällande dataskydd.
• bjudas in till och vara delaktig vid konsekvensbedömningar. 
• med stöd av artikel 39 i Dataskyddsförordningen, kontrollera och följa upp 

personuppgiftshantering genom att utföra interna och externa revisioner. 
• samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten och fungera som kontakt till 

myndigheten. 
• vara kontaktyta för de registrerade vars personuppgifter hanteras i 

verksamheterna. 

14.2 IT-säkerhetsansvarig 
IT-säkerhetsansvarig ansvarar för IT-säkerheten i kommunens IT-infrastruktur, IT-
drift och tjänster genom att tillse att dessa hanterar verksamhetens information 
enligt krav på IT-säkerhetsåtgärder. 

Detta innebär att IT-säkerhetsansvarig ska: 

• ansvara för att ta fram riktlinjer och rutiner för IT-säkerhet, inklusive adekvat 
uppföljning. 

• stödja systemägare vid anskaffning, administration, utveckling, drift och 
avveckling. 

• tillse att medarbetare och konsulter på IT-avdelningen följer gällande riktlinjer 
och rutiner för informationssäkerhet. 

Eftersom kommunen är en och samma juridiska person kan inte ett personuppgiftsbiträdesavtal 
tecknas mellan parterna.  Det kan även förekomma situationer där personuppgiftsansvaret är delat 
mellan två nämnder. 
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• tillse att medarbetare och konsulter på IT-avdelningen får den utbildning i 
informationssäkerhet och dataskydd som krävs. 

• ta fram och underhålla regler för IT-användning till kommunkoncernens 
medarbetare.

• säkerställa en tydlig och effektiv ansvarsfördelning för systemägare, 
systemförvaltare och systemadministratörer. 

14.3 Systemförvaltarorganisation
Informations- och systemägare samt informations- och systemförvaltarrollerna 
ingår alla i Ängelholm kommunens systemförvaltarorganisation. 
Systemförvaltarorganisationen fyller en viktig funktion i att upprätthålla en god 
informationssäkerhet i de informationssystem och digitala tjänster som 
kommunens verksamheter hanterar information i. Informations- och systemägare 
samt informations- och systemförvaltarrollerna ska ha ett mycket nära samarbete 
med dataskyddssamordnare, informationssäkerhetssamordnare och 
arkivfunktioner. För kommungemensamma informationssystem kan flera 
informationsägare kravställa mot en systemägare.

14.4 Informationsägare
Informationsägare är den som har behov av informationen. Informationsägare är 
nämnd eller bolag. Ansvaret följer verksamhetsansvaret, och i kommunintern 
dokumentation ska huvuduppdragschef/servicestödschef/verkställande direktör 
eller den verksamhetschef som svarar mot nämnd anges som informationsägare. 
Kommundirektören ska anges som informationsägare för information som rör 
kommunledningens stab samt de verksamheter/enheter som  ligger under 
kommundirektören. 

Informationsägaren

• ska säkerställa en tillräcklig konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet 
till information i förhållande till verksamhetens behov och gällande lagkrav.

• ansvarar för att klassning av information genomförs, beslutar om skyddsnivå, 
krav på säkerhetsåtgärder och om vilka risker som måste hanteras och vilka som 
är acceptabla för verksamheten. 

• ansvarar för att systemägaren informeras om informationens klassning och 
kravställer utifrån behov av säkerhetsnivå.

Varje myndighet har ett ansvar iför att hanteringen av allmänna handlingar styrs 
och planeras effektivt och ändamålsenligt. För detta ändamål ska 
dokumenthanteringsplaner upprättas. Planen ska revideras vartannat år. 
Dokumenthanteringsplanen ska bland annat utvisa när handlingar får/ska gallras. 
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Verksamhetssystem som innehåller elektronisk information som ska långtidslagras 
eller föras över till annat medium ska dokumenteras enligt Riksarkivets föreskrifter 
för systemdokumentation. För dokumentationen ansvarar den myndighet som har 
arkivansvar. 

Beslut om gallring kan fattas av myndigheten efter samråd med kommunarkivet.

14.5 Informationsförvaltare 
Informationsförvaltaren ingår i informationsägarens organisation och är den som 
aktivt förvaltar informationen på informationsägarens uppdrag. 

Informationsförvaltaren 

• ska ha en djup och bred förståelse för varför information registreras på sättet det 
görs, flödet av informationen och användandet av informationen i till exempel 
informationssystem och kringliggande system.

• är kontaktperson mot CISO och rapporterar till informationsägare. Den ska 
arbeta utifrån informationsägarens mål i mycket nära kontakt med verksamheten.

• ansvarar för informationen och registrerar, förändrar och tar bort information i 
verksamhetssystemen.

• arbetar i nära samarbete med arkivfunktioner.

• deltar vid upphandlingar för att säkerställa att informationssäkerhetens alla 
aspekter beaktas. 

• ansvarar för myndighetens/bolagets dokumenthanteringsplan.

För verksamhetssystem/IT-verktyg finns systemförvaltare. Ett verksamhetsstöd 
kan betjäna flera informationsägare, exempelvis ett diarium som används av flera 
nämnder.

14.6 Systemägare
Systemägaren har det övergripande ansvaret för ett informationssystem eller en 
digital tjänst. Rollen som systemägare vilar ytterst och formellt sett på ansvarig 
nämnd/styrelse. Ansvaret följer dock verksamhetsansvaret och i kommunintern 
dokumentation ska huvuduppdragschef/servicestödschef/verkställande direktör 
eller den verksamhetschef som svarar mot nämnd anges som systemägare. 

För kommungemensamma system ansvarar kommunstyrelsen och i 
dokumentationen anges lämplig servicestödschef som systemägare. 
Kommundirektören är systemägare för system som förvaltas av 
verksamheter/enheter som ligger under kommundirektören. Samtliga 
informationssystem, oavsett intern eller extern drift, ska ha en utsedd systemägare. 
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Systemägaren 
• ska säkerställa att informationssystemet/den digitala tjänsten tekniskt uppnår en 

adekvat skyddsnivå utifrån de krav som informationsägaren ställt på 
informationshanteringen. Systemägaren ska därför genomföra en riskanalys av 
systemet.

• tecknar avtal kring drift och förvaltning av system. 

14.7 Systemförvaltare
Systemförvaltarens ingår i systemägarens organisation och är den som aktivt 
förvaltar informationssystemet på systemägarens uppdrag.

Systemförvaltaren 

- har övergripande ansvar för verksamhetssystem och samordnar 
verksamhetssystemfrågor (till exempel planering av systemuppgradering).

- deltar vid upphandlingar och i systemförvaltningsforum. 

14.8 Samordningsfunktioner informationssäkerhet

Informationssäkerhetssamordnare, CISO

CISO arbetar på uppdrag av  kommunledningen och ska

• ansvara för att leda, samordna och följa upp det kommunövergripande 
systematiska arbetet med informationssäkerhet.

• utgöra stöd för kommunens verksamheter i deras utformning och arbete med 
systematisk informationssäkerhet.

• rapportera årligen, på lämpligt sätt, till kommunledningen. 

• leda informationssäkerhetsrådet och vara systemförvaltare för kommunens 
klassificeringsverktyg. 

Lokal informationssäkerhetssamordnare

Funktionen är underställd huvuduppdragschef inom respektive huvuduppdrag, 
servicesstödschef samt VD i respektive bolag. 

Den lokala informationssäkerhetssamordnaren 

• leder, samordnar och följer upp det systematiska informationssäkerhetsarbetet 
inom huvuduppdraget/servicesstödsverksamhet/bolaget
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• utgör det primära stödet för huvuduppdragets/ servicesstödets/bolagets 
verksamheter i dess utformning och arbete med systematisk 
informationssäkerhet. 

• genomför klassning av information samt risk- och sårbarhetsanalyser på uppdrag 
av Informationsägaren.

• är huvuduppdragets/ servicesstödsverksamhetens/bolagets kontaktperson 
gentemot den centrala informationssäkerhetssamordnaren. 

• representerar huvuduppdraget/ servicesstödsverksamheten/bolaget i 
kommungemensamma nätverk och samarbetsforum.

Lokal kontaktperson informationssäkerhet

Inom samtliga verksamheter samt inom större enheter där det bedöms lämpligt ska 
det finnas en särskilt utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen känner väl 
förutsättningarna i verksamheten och jobbar aktivt med 
informationssäkerhetsfrågor i verksamheten. Är den lokala 
informationssäkerhetssamordnarens och CISOs kontakt ute i verksamheten.

14.9 Samordningsfunktioner personuppgiftshantering (dataskydd)

Central dataskyddssamordnare vid Säkerhetsenheten

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för det systematiska arbetet med 
personuppgiftshantering (dataskydd) på kommunövergripande nivå. 

Den centrala dataskyddssamordnaren

• leder, samordnar och följer upp det systematiska arbetet kring behandling av 
personuppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen. 

• ska vara väl insatt i regelverket kring dataskydd och hålla sig uppdaterad kring 
utvecklingen på området. 

• utgör stöd för kommunens verksamheter och bolag i juridiska avvägningar kring 
dataskydd så som ändamål, laglig grund, registrerades rättigheter, 
dokumentationsskyldighet, skyldighet att anmäla incidenter etc.  

• är systemförvaltare för informationssystem och digitala tjänster gällande 
personuppgiftshantering t.ex. kommunens registerförteckning.

• sammankallar och leder dataskyddsnätverket.

• rapporterar till kommunledning och är dataskyddsombudets huvudsakliga 
kontaktperson.
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Lokal personuppgiftssamordnare

Den lokala personuppiftssamordnaren är en stödfunktionen och är underställd 
huvuduppdragschef inom huvuduppdrag, verksamhetschef inom servicestöd samt 
VD inom bolag. 

Den lokala personuppgiftssamordnaren 

• leder, samordnar och följer upp det systematiska dataskyddsarbetet inom 
huvuduppdraget/verksamheten/bolaget. 

• utgör det primära stödet  för huvuduppdragets/verksamhetens/bolagets 
verksamheter i deras utformning och arbete med personuppgiftshantering. 

• är huvuduppdragets/verksamhetens/bolagets kontaktperson gentemot 
dataskyddsombudet och mot den centrala samordningsfunktionen under 
kommunstyrelsen.

• registrerar pågående personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen och följa 
upp så att dessa är aktuella 

• stödjer verksamheten vid begäran av registerutdrag 

• stödjer verksamheten i upprättade av skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden 

• stödjer verksamheterna och medarbetarna i frågor som rör dataskydd 

• initierar, planerar och följer upp arbetet med dataskydd. 

• ska ha en löpande dialog med verksamhetens ledning angående dataskydd. 

• ska omvärldsbevaka inom verksamhetsområdet och informera verksamheten 
samt vara kontaktyta mot dataskyddsombudet. 

Lokal kontaktperson personuppgiftshantering

Inom samtliga verksamheter samt inom större enheter där det bedöms lämpligt ska 
det finnas en särskilt utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen känner väl till 
förutsättningarna i verksamheten och jobbar aktivt med personuppgiftshantering i 
verksamheten. Kontaktpersonen utgör verksamhetens kontakt i 
personuppgiftsfrågor.

14.10 Kommunövergripande nätverk/samarbetsråd

Dataskyddsnätverk

Kommunens dataskyddsnätverk leds och sammankallas av dataskyddsombudet, om 
dataskyddsombud rekryteras internt. I annat fall av central dataskyddsamordnare. 
Nätverket består minst av kommunens lokala dataskyddssamordnare. Mål och syfte 
med nätverket är att underlätta kunskapsutbytet inom kommunorganisationen samt 
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att aktivt bidra i arbetet med att identifiera behov samt utarbeta 
kommungemensamma rutiner, tjänster och arbetssätt.  

I det fall funktionen som dataskyddsombud upphandlas externt bör 
dataskyddsombudet hållas underrättad samt vid behov bjudas in.

Informationssäkerhetsråd

Rådets medlemmar kan variera över tid beroende på identifierade behov i 
kommunen, men ska minst bestå av CISO, dataskyddsombud eller central 
dataskyddssamordnare, säkerhetsskyddschef, digitaliseringschef och stadsarkivarie. 
Ytterligare roller som kan vara aktuella i rådet, antingen som ordinarie medlemmar 
eller adjungerade, är till exempel driftschef samt lokala 
informationssäkerhetssamordnare. Rådet samverkar kring 
informationssäkerhetsfrågor som kräver en bred förankring och samordning inom 
kommunorganisationen. Rådets arbete ska bidra till att ge ledningen underlag, stöd 
och råd i dess arbete med att leda kommunens övergripande 
informationssäkerhetsarbete. Informationssäkerhetsrådet leds av CISO som också 
är sammankallande.

Externt dataskyddsombud bör hållas underrättad i frågor som rör 
personuppgiftshantering/dataskydd och vid behov bjudas in. 

14.11 Systemförvaltningsforum
Digitaliseringsenheten ansvarar för Systemförvaltningsforum. Deltagare är 
systemförvaltare och kompetenser från digitaliseringsenheten. Syftet är att 

• skapa förutsättningar för en hållbar, säker och tillgänglig digital miljö.
• kvalitetssäkra system. 
• avhandla driftsfrågor.
• informera om centrala frågor.
• tydliggöra roller som knyter an till IT/digitalisering så som systemägare, 

systemförvaltare och e-samordnare inom samtliga verksamheter. 

14.12 Arkiv
Kommunstyrelsen är Arkivmyndighet och ansvarar för den kommunala 
arkivverksamheten som framgår av arkivlagen (SFS 199:782), arkivförordningen 
(SFS 1991:446) och Arkivreglementet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att 
kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och 
dess syften samt över arkivvården  i kommunen. 

Kommunarkivet fullgör arkivmyndighetens uppgifter och är dess beredande och 
verkställande organ. Kommunarkivet ska: 
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• vårda och tillhandahålla till arkivmyndigheten överlämnade arkivhandlingar.

• säkerställa vården, skyddet och hanteringen av de handlingar som omgärdas av 
sekretess/PuL och som överlämnats till arkivmyndigheten.

• utöva tillsyn och ge kommunens myndigheter råd i arkivfrågor.

• ta initiativ till åtgärder för att utveckla arkivvården. 

• främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet, 
forskning och utbildning.

Kommunarkivet kan regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med 
detta förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats. Kommunarkivet kan 
till kommunens revisorer anmäla missförhållanden som konstaterats. 

Högsta ansvarig tjänsteman inom respektive nämnd är arkivansvarig för sitt 
område och svarar mot respektive nämnd/nämnder.

Arkivansvarig ska utse ett eller flera arkivombud för varje nämnd respektive för de 
enheter som sysslar med personalfrågor, ekonomi och administration. Dessa ska i 
samråd med den arkivansvarige vårda myndighetens arkiv. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 124 Dnr. KS 2021/186

Försäljning av fastigheten Fotbollen 1 till Boet Bostad 
AB

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande 
Fridhemsområdet, utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detal-
jerna i kommande köpekontrakt. Boet Bostad utsågs till exploatör för det kvarter 
som numera utgörs av fastigheten Fotbollen 1. 

Boet Bostad är en bostadsutvecklare med cirka 1 000 lägenheter i sin projekt- 
portfölj. Bolaget är baserat i Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att 
skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter med höga 
ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Boet Bostad har för avsikt att, med start hösten 2021, påbörja byggnationen av 78 
hyresbostäder om 1-3rok fördelat på två byggnader, med en preliminär inflyttning 
vid årsskiftet 2022/2023. Ambitionen är att ”skapa ett kvarter som präglas av de 
positiva värden som förknippas med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i 
miniatyr, som en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären 
av ett typiskt nyproducerat ytterområde”. Etableringen sker i enlighet med gällande 
detaljplan. Boet Bostad har ansökt om bygglov i september 2020, bygglovet 
beviljades 2021-04-29. 

Boet Bostads ambition är att kommer att långsiktigt äga och förvalta projektet. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Boet Bostad Fotbollen 1 AB, 
upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget är ett projektbolag inom Boet Bostad. 
Bolaget har undertecknat avtalet, se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 maj 2021.
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 maj 2021
 Av Boet Bostad Fotbollen 1 AB signerat köpekontrakt med bilagor
 Kartskiss 

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Hannes Petterson (M).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Boet Bostad Fotbollen 1 AB 
avseende fastigheten Fotbollen 1

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 96 Dnr. KS 2021/186

Försäljning av fastigheten Fotbollen 1 till Boet Bostad 
AB

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande 
Fridhemsområdet, utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detal-
jerna i kommande köpekontrakt. Boet Bostad utsågs till exploatör för det kvarter 
som numera utgörs av fastigheten Fotbollen 1. 

Boet Bostad är en bostadsutvecklare med cirka 1 000 lägenheter i sin projekt- 
portfölj. Bolaget är baserat i Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att 
skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter med höga 
ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Boet Bostad har för avsikt att, med start hösten 2021, påbörja byggnationen av 78 
hyresbostäder om 1-3rok fördelat på två byggnader, med en preliminär inflyttning 
vid årsskiftet 2022/2023. Ambitionen är att ”skapa ett kvarter som präglas av de 
positiva värden som förknippas med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i 
miniatyr, som en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären 
av ett typiskt nyproducerat ytterområde”. Etableringen sker i enlighet med gällande 
detaljplan. Boet Bostad har ansökt om bygglov i september 2020, bygglovet 
beviljades 2021-04-29. 

Boet Bostads ambition är att kommer att långsiktigt äga och förvalta projektet. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Boet Bostad Fotbollen 1 AB, 
upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget är ett projektbolag inom Boet Bostad. 
Bolaget har undertecknat avtalet, se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 maj 2021
 Av Boet Bostad Fotbollen 1 AB signerat köpekontrakt med bilagor
 Kartskiss 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut från Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), 
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Boet Bostad Fotbollen 1 AB 
avseende fastigheten Fotbollen 1

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark-och exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
043146 89 87
sara.elmefjard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/186
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-05

Försäljning av fastigheten Fotbollen 1 till Boet Bostad 
Fotbollen 1 AB

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande 
Fridhemsområdet, utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detal-jer-
na i kommande köpekontrakt. Boet Bostad utsågs till exploatör för det kvarter som 
numera utgörs av fastigheten Fotbollen 1. 

Boet Bostad är en bostadsutvecklare med cirka 1 000 lägenheter i sin projekt- 
portfölj. Bolaget är baserat i Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att 
skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter med höga ambitio-
ner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Boet Bostad har för avsikt att, med start hösten 2021, påbörja byggnationen av 78 
hyresbostäder om 1-3rok fördelat på två byggnader, med en preliminär inflyttning 
vid årsskiftet 2022/2023. Ambitionen är att ”skapa ett kvarter som präglas av de 
positiva värden som förknippas med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i 
miniatyr, som en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären 
av ett typiskt nyproducerat ytterområde”. Etableringen sker i enlighet med gällande 
detaljplan. Boet Bostad har ansökt om bygglov i september 2020, bygglovet bevilja-
des 2021-04-29. 

Boet Bostads ambition är att kommer att långsiktigt äga och förvalta projektet. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Boet Bostad Fotbollen 1 
AB, upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget är ett projektbolag inom Boet Bo-
stad. Bolaget har undertecknat avtalet, se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 5 maj 2021
 Av Boet Bostad Fotbollen 1 AB signerat köpekontrakt med bilagor
 Kartskiss 

Utredning
Boet Bostad enligt bolagets vd Ferdinand Grumme:

”Ett företag baserat i Stockholm med en uttalad vision om att skapa bostäder åt al-
la och att bidra till en fungerande- och effektiv bostadsmarknad. Vi utvecklar 
främst hyresrätter men även vård- och specialbostäder i Sveriges storstäder, regi-
onstäder och universitetsstäder. 

Vår ambition är att utveckla och komplettera såväl stora exploateringsområden 
som befintligt bostadsbestånd med det som efterfrågas allra mest – tillgängliga bo-
städer som folk faktiskt har råd att bo i. Interiört uppförs bostäderna med hållbara 
materialval, vilket främjar långsiktig förvaltning, och nästintill alltid med balkong 
eller uteplats, vilket innebär stora mervärden för de boende. Exteriört utformas 
projekten med god arkitektonisk ambition och hållbarhet som prioriterad aspekt.

Med de boendes månadskostnad i fokus, är ambitionen att bostäderna som vi ut-
formar- och sedan uppför, ska vara kvadratsmarta, genomtänkta och flexibla. För 
oss innebär det stor funktion på smart yta som dessutom kan omdisponeras efter 
livssituation och som lämnar pengar kvar på kontot efter att hyran är betald.”

Projektet
Boet Bostads projekt på Fridhem innehåller 78 lägenheter (21st. 1rok, 47st. 2rok 
och 10st. 3rok). Bostäderna uppförs med hjälp av statligt investeringsstöd. Boet 
Bostad kommer att långsiktigt förvalta projektet med ambition att ”skapa bostäder 
som passar boende i olika åldrar, livssituation och med olika behov samt ett kvarter 
som präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad.”

Projektet består av två byggnader i fem våningar. Byggnaderna uppförs i trä av 
Derome. Markparkering förläggs inom kvarteret. På gården kommer även finnas 
cykelparkeringar, lekyta, grönytor och sällskapsytor, se bilaga 1 till köpekontrakt.

Köpekontrakt
Försäljningen är villkorad av att Köparen senast 6 månader efter att startbesked 
meddelats påbörjat byggnation. Byggnationen ska ske i enlighet med vid kontrakts-
tillfället beviljad bygglovsansökan, se bilaga 1 till köpekontrakt. Med påbörjad 
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byggnation avses fysisk igångsättning av arbetena vid fastigheten, inkluderat mark-
arbeten. Tillträde till fastigheten sker när byggnation är påbörjad.

Köparen ska dessutom inom 6 månader från tillträdesdagen ha färdigställt gjutning 
av grundläggningsplatta för en huvudbyggnad eller motsvarande konstruktionsar-
bete. Om Köparen inte uppfyller detta villkor, ska vite ska utgå med 1% av kö-
peskillingen per månad tills grundläggningsplattan är färdigställd

Köpeskillingen utgår från en vid kontraktstillfället beräknad BTA och ett fastig-
hetspris om 2150 kr/m² BTA. 

I köpeskillingen ingår följande poster:

2 150 kronor per ljus BTA (bruttoarea ovan jord). Beräknad BTA är vid kontrakts-
tillfället 3 403 m² vilket motsvarar 7 316 450 kronor.

VA-anslutningskostnad för tilltänkt byggnation. Beräknad till 1 530 000 kronor ex-
kl. moms enligt 2021 års taxa. Anläggningsavgiften är beräknad på 78 lägenheter 
och inkluderar en förbindelsepunkt till fastigheten. I det fall projektet ändras i så-
dan omfattning att beräknad VA-anslutningskostnad påverkas uppåt eller om gäl-
lande VA-taxa höjs, står Köparen för överskjutande kostnader.

Köpeskillingen erläggs med en handpenning om 30 % av köpeskillingen (exkl. VA-
anslutningsavgift) senast en månad efter att köpekontraktet undertecknats av båda 
parter. Resterande belopp erläggs senast på tillträdesdagen, när byggnation påbör-
jats.

Vid exploatering av fastigheten Handbollen 1 inom området Fridhem, har en gas-
förekomst påträffats. Med anledning av detta har utredningar av gasförekomstens 
avgränsningar genomförts, se bilaga 3 till köpekontrakt. För fastigheter som ligger i 
närheten av de områden där gasförekomst påträffats, behöver kommunen ta ställ-
ning till om försiktighetsåtgärder ska vidtas vid byggnation inom respektive fastig-
het. Startbesked kommer att villkoras av att exploatören genom ett utlåtande från 
en sakkunnig, redovisar hur risken för gasförekomst ska hanteras. Köparen ska på 
egen bekostnad låta utföra de eventuella byggnadstekniska åtgärder på av Köparen 
planerad byggnation, som krävs med anledning av gasförekomsten i området.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Boet Bostad Fotbollen 1 AB 
avseende fastigheten Fotbollen 1

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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I<.öpekontrakt 

Säljare 

Köpare 

Fastighet 

Överlåtelseförklaring 

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

Boet Bostad Fotbollen 1 AB (559145-7162) 
Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm, nedan kallad "Köparen" 

Ängelholm Fotbollen 1, nedan kallad "Fastigheten". 

r------ -~- r 
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Figur 1 Fotbullen 1 
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Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen. 

Villkor 

1(4) 

Som ett villkor för köpets bestånd gäller att Köparen senast 6 månader efter att startbesked 
meddelats påbörjat byggnation. Byggnationen ska ske i enlighet med vid kontraktstillfället 
inlämnad bygglovsansökan, se bilaga 1. Med påbörjad byggnation avses fysisk igångsättning av 
arbetena vid fastigheten, inkluderat markarbeten. Tidsförlängning kan medges av säljaren när skäl 
därtill föreligger. 

Köparen ska inom 6 månader från tillträdesdagen ha fårdigställt gjutning av grundläggningsplatta 
för en huvudbyggnad eller motsvarande konstruktionsarbete. Om Köparen inte uppfyller detta 
villkor, ska vite ska utgå med 1% av köpeskillingen per månad tills grundläggningsplattan är 
färdigställd. Tidsförlängning kan medges av Säljaren när skäl därtill föreligger. 

Utan Säljarens medgivande får Köparen inte överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten -jf 
~~- ~-) 
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Köpeskilling 
Köpeskillingen för Fastigheten är 8 846 450 kronor. 

I köpeskillingen ingår följande poster: 
1. 2 150 kronor per ljus BTA, se bilaga 2 för definition av ljus BTA. Beräknad BTA är vid 

kontraktstillfället 3 403m2 vilket motsvarar 7 316 450 kronor. 

2. V A-anslutningskostnad för byggnation i överensstämmelse med bilaga 1, beräknad till 
1 530 000 kronor exkl. moms enligt 2021 års taxa. Anläggningsavgiften inkluderar en 
förbindelsepunkt till fastigheten. 

Säljaren och Köparen medger mindre avvikelse från den ovan angivna BTA-uppgiften i 
förhållande till slutbesiktigat bygglov utan avdrag eller tillägg på köpeskillingen. Med mindre 
avvikelse menas här + 1 %. Vid större avvikelse än + 1 % ska en tilläggsköpeskilling utgå med 
2 150 kr per BTA på hela den avvikande arean. Mindre ljus BTA än 3 403m2 medför ingen 
nedsättning av köpeskillingen. 

I det fall projektet ändras i sådan omfattning att beräknadVA-anslutningskostnad påverkas uppåt 
eller om gällande V A-taxa höjs, står Köparen för överskjutande kostnader. 

Tillträde och köpebrev 
Fastigheten tillträds när byggnation är påbörjad. Köparen får innan tillträdesdagen, på egen risk 
disponera fastigheten för att påbörja sanerings- och grundläggningsarbeten. Med påbörjad 
byggnation avses fysisk igångsättning av arbetena vid fastigheten, inkluderat markarbeten. 

Köpeskillingen erläggs enligt följande: 
1. Med en handpenning om 30 % av köpeskillingen exklusive anslutningskostnader för V A, 

2 194 935 kronor, senast en månad efter att köpekontraktet undertecknats av båda parter. 
Handpenningen återbetalas inte i det fall köpet inte fullbordas och detta beror på 
omständigheter köparen råder över. 

2. Resterande belopp, 6 651 515 kronor erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen 
är betald upprättar parterna köpebrev och lagfart kan beviljas. 
Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva köpet. 

I det fall köpet inte fullbordas och detta beror på omständigheter köparen råder över, är Säljaren 
inte ersättningsskyldig mot köparen för kostnader som köparen haft i anledning av köpet. 
Köparens ersättningsskyldighet mot Säljaren är begränsad till handpenningen. 

F as tighetens skick 
En översiktlig geoteknisk utredning har tagits fram under planläggningen både för Fastigheten 
och angränsande fastigheter i planområdet. Köparen svarar för detaljerade geotekniska 
undersökningar på Fastigheten. Köparen svarar, med undantag för vad som anges under 
"markföroreningar" nedan, för samtliga kostnader för grundläggningsarbete oavsett rådande 
geotekniska förutsättningar. 

Inget hinder föreligger för bebyggelse med avseende på arkeologiska förutsättningar. ~ 
Om arkeologiska fynd påträffas vid grundläggningen varar äljaren för de ko toader Köparen 
drabbas av till följd av de arkeologiska fynden. t~ 
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Markföroreningar 
Vid exploatering av fastigheten Handbollen 1 inom området, har en gasförekomst påträffats. Med 
anledning av detta har utredningar av gasförekomstens avgränsningar genomförts, se bilaga 3. 
För fastigheter som ligger i närheten av de områden där gasförekomst påträffats, behöver 
kommunen ta ställning till om försiktighetsåtgärder ska vidtas vid byggnation inom respektive 
fastighet. startbesked kommer att villkoras av att exploatören genom ett utlåtande från en 
sakkunnig, redovisar hur risken för gasförekomst ska hanteras. Köparen ska på egen bekostnad 
låta utföra de eventuella byggnadstekniska åtgärder på av Köparen planerad byggnation, som 
krävs med anledning av gasförekomsten i området. 

Om föroreningar upp till nivå för känslig markanvändning (KM) skulle finnas inom fastigheten i 
en koncentration som kräver sanering, svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering 
och transporter upp tilltOO 000 kronor. Köparen ska samråda med Säljaren innan 
saneringsarbete påbörjas. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar Säljaren för de överskjutande 
kostnaderna som kan medföras av saneringen. Köparen svarar för arbetet som hänförs till 
transporten och upptagningen av massorna. Kostnaderna särredovisas för Säljaren som ersätter 
Köparen för uppkomna kostnader överstigande 100 000 kronor. 

Belastningar 
Inga servitut eller nyttjanderätter finns inskrivna i Fastigheten. 

Planavgift 
Köparen ska projektera och bygga bostäder i enlighet med detaljplanen. Detaljplanen är betald av 
Säljaren och vid bygglovsgivning utgår bygglovsavgift utan planavgift. 

V A-anslutning m.m. 
Anläggningsavgift för VA-anslutning ingår i köpeskillingen. Förbindelsepunkt anges i 
nybyggnads karta. Köparen har tagit del av information som anges i "PM- V A Fridhem etapp 1" 
daterad 2017-05-09, se bilaga 4, samt kommunens dagvatten policy. 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom 
kvartersmarken och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande 
allmän platsmark till följd av Exploatörens arbeten inom kvartersmarken. Kostnader för 
eventuella utredningar, tomtuppfyllnader, bortschaktning av jordmassor, grundförstärkningar, 
pålning och bullerskydd m.m. betalas av Exploatören. 

Gatukostnader 
Ingen gatumarksersättning eller gambyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering utan ingår i köpeskillingen. 

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

Lagfart 

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

0 
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F as tighetsbildning 
Fastigheten har registrerats i fastighetsregistret 2017-08-08, lantmäteriets akt 1292-257 5. Samtliga 
kostnader för förrättningen har erlagts av Säljaren. 

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

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

Ängelholm 2021- 2021-05-05 
För Ängelholms kommun För Boet Bostad Fotbollen 1 AB 
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Ljus bruttoarea bostäder (flerbostadshus) 

Ljus BTA i våningsplan ovan mark 
Ljus BTA i bostadshus omfattar normalt alla areor undantaget teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, 
hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan nedan vind skall exkluderas om vind och källare saknas eller 
om dessa utrymmen av skälig anledning ej går att förlägga på vind eller i källare. 

Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas skall medräknas (exempelvis oinredda 
vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas ej som ljus 
BT A, undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas. 

Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas inte som ljus BT A. 
Balkonger/loftgångar i övrigt omfattas inte heller. 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figur nedan. 

Ljus BTA = huslängden • (.'< + 2•0,6) m2 
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Sammanfattning 

l samband med ett eventuellt fastighetsförvärv av fastigheten Handbollen 1, i området 
Fridhem i Ängelholm, utfördes en markundersökning 2018. En brännbar gas påträffades 
vid borrningen. Kommunen, som är fastighetsägare, konstaterade att det inte rörde sig 
om en läckande gasledning. 

Sweco har därför i slutet av 2019 fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att bedöma 
förekomsten av gas i mark på platsen (typ av gas, flöde, tryck etc.) . En riskbedömning 
med avseende på gas i mark har utförts och åtgärder vid byggnation på platsen 
föreslagits . 

Två nya grundvattenrör har installeradats på fastigheten i diametralt motsatta hörn av 
fastigheten. Mätningar av gas har utförts vid tre olika tillfällen; 27 och 29 november samt 
2 december 2019. Undersökningen har genomförts genom att växelvis pumpa ur gas ur 
rören och mäta gassammansättning i dem. Grundvattenrören går ner till 18 meters djup 
och har filter mellan 12 och 18 m under markytan , där gas och grundvatten kan tränga in. 

l ett av rören påträffades ingen anmärkningsvärd gassammansättning. l det andra röret, 
placerat på samma plats som gasen påträffades vid tidigare undersökning, uppmättes 
metangas med maxkoncentrationen 96 vol-%. Ett övertryck på som mest 53 mbar 
uppmättes. Gasflöden till rören har beräknats till som mest 19 liter metangas/timme. 

En riskbedömning enligt den internationellt vedertagna Wilson-Card-metodiken har 
utförts. Platsen där gasen påträffades har fått riskklass 4; medelhög till hög risk. Detta 
innebär att det krävs tre nivåer av barriärer mellan gasen och planerad byggnation på 
fastigheten. Leran som överlagrar gasfickan anses kunna utgöra en av dessa barriärer. 

Exempel på möjliga åtgärder baserat på medelhög-hög risk är: 
Gastätt membran på bottenplattan, 

täta genomföringar, 

passivt ventilerad bottenplatta och 

att samtliga utrymmen under marknivå, exempelvis hisschakt, förses med 
gaslarm. 

Vidare får ingen pålning ske på området och enfamiljshus inte byggas. Om källare eller 
annan byggnation under markytan ska byggas behöver riskbedömningen uppdateras. 

Baserat på nuvarande underlag går det inte att säkerställa var gasen kommer ifrån, utan 
det krävs ytterligare undersökningar, exempelvis att gas samlas in för att skickas iväg på 
analys. För att kunna avgränsa den gasficka som påträffats rekommenderas installation 
av fler grundvattenrör- både inom och i angränsande fastigheter- samt mätning och 
pumpning i dessa. 

J Sweco 
Drottningtorget 14 
Box 286 

Sweco Environment AB 
RegNa: 556346-0327 
styrelsens sate: Stockhotm 

Sarah Ryderheim 

SE 201 22 Malmö. Sverige 
Telefon +46 (0)4 016 70 00 
Fax 
www sweco.se 

Mobil +46 (0)768 65 42 87 
sarah.ryderheim@sweco se 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

l samband med ett eventuellt fastighetsförvarv av fastigheten Handbollen 1 (se figur 1), i 
området Fridhem i Ängelholm, har en markundersökning utförts av PQ Geoteknik och 
Miljö AB på uppdrag av Skanska under 2018. Vid markundersökningen påtrattades gas i 
marken vid ett av borrhålen. Fastigheten ägs av Ängelholms kommun, som konstaterat 
att det rör sig om en brännbar gas. Kommunen har även konstaterat att det inte rör sig 
om en läckande gasledning. Gasens sammansättning, härkomst och innehåll är okänt. 

Sweco Environment har därför fått i uppdrag av Skanska Sverige AB att bedöma 
förekomsten av gas i mark på platsen (typ av gas, flöde, tryck etc.). Om gas påträffas ska 
en riskbedömning utföras och åtgärder vid byggnation på platsen föreslås. 

Fastigheten består idag av grus och ett tunt växtskikt, utan några byggnader. Söder om 
fastigheten finns ett koloniområde och norr om en idrottsanläggning. Det finns en ishall ca 
1,5 km från fastigheten och nordost om denna finns en gammal deponi. 

~ 
··:.. j' 

····· . ./'" 
' · flllf •• 

.· 

.• 
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Figur 1 Fastigheten Handbollen 1 är markerad med en röd fyrkant i bilden (Källa: Open street map). 
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1.2 Allmänt om metangas 

2 14 

Vid förekomst av gas i mark är det sannolikt att gasen utgörs av en blandning av metan 
och koldioxid. Detta beror på att när organiskt material bryts ned under syrefria 
förhållanden bildas metangas, även kallat sumpgas och naturgas. Förekommer syre kan 
även koldioxid och kolmonoxid bildas. Metan är en explosiv gas om den är blandad med 
luft och metanhalten i blandningen är mellan 5 volym-% (Lower Flammable Limit, LFL) 
och 15 volym-% (Upper Flammable Limit, UFL). Explosion kan endast ske om gasen är i 
ett slutet utrymme, men brand kan uppstå i öppna utrymmen om metan antänds. 
Kolmonoxid är giftigt i relativt låga koncentrationer och kan också orsaka kvävning. 

Metan och andra gaser kan spridas genom markens porer. Beroende på 
markförhållanden, grundvattennivåer och omkringliggande byggnader kan gasen förflytta 
sig långt från källan. Gasen kan tränga in i byggnader genom sprickor och håligheter i 
bottenplattan, eller genom ledningar och rör. 

Om markförhållanden i området förändras, t ex genom förtatning av markytan 
(byggnation) , grundläggning, pålning eller ledningsdragning finns det en ökad risk att 
eventuell metangas får ändrade spridningsvagar i marken och kan ansamlas under 
byggnaden, vilket kan leda till att ett gastryck byggs upp. Gasen kan också tvingas hitta 
nya vägar ut ur marken vilket kan leda till att den sprids till omgivningarna. Det finns även 
en risk att gas tar sig in i byggnader, om inte rätt åtgärder vidtas. 

Gasblandningen av metan och koldioxid kan vara l attare eller tyngre än luft beroende på 
dess sammansättning. Ofta är den tyngre än luft, och ansamlas då i låga punkter, varför 
även risk för kvävning måste beaktas vid arbete i låga punkter, såsom i brunnar och i 
källare. Metangas är dessutom en kraftig växthusgas och utslapp till atmosfären bör 
därför minimeras. 

Om metangas ansamlas i ett slutet utrymme eller en byggnad, kan alltså allvarliga hälso
och säkerhetsrisker uppkomma. När gasen sprids genom marken sker utspädning och 
koncentrationer av metan högre än 15 % kan därför spädas in i det explosiva intervallet. 
Syrgashalten minskar också där annan gas an luft förkommer. Syrgasnivåer under 1 O % 
leder till kvävning . 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Walkoverundersökning 

Vid mätning av ytutsläpp på fastigheten den 27 november utfördes mätningen enligt 
metodiken i LFTGN071. Metoden går ut på att områdets yta undersöks systematiskt med 
hjälp av ett handhållet mätinstrument. l detta fall har fältpersonal gått fram och tillbaka två 
gånger längs linjer över fastigheten . Mätning sker ca 1 dm ovan markytan. 

Mätinstrumentet som användes var Sewerin EXTEC HS680 med en detektionsgräns på 
1 ppm metan. Vid undersökning ovan mark, d.v.s. i öppna utrymmen där luft blandas in 
direkt i eventuell metangas, påverkas resultatet bl.a. av hur lufttrycket är just den dag 
som mätningarna görs. Vid mätningen den 27 november var lufttrycket sjunkande, vilket 
generellt sett ger högre utsläpp av markgas. 

2.2 Installation av grundvattenrör 

Mätningar har utförts i två stycken grundvattenrör, 1901 och 1902, som installerades i 
samband med de inledande mätningarna den 27 november, se sidan 4 för karta. 
Fältprotokoll från installationen finns i bilaga 1 och jordlagerprotokoll för rör 1901 i 
bilaga 2. 

1901 ar placerat på samma plats som gasen påträffades vid markundersökningen 2018. 
Rör 1902 är placerad diagonalt tvärs över fastigheten. Grundvattennivån har vid mätning i 
rören uppmätts till 5,6 respektive 3,8 meter under markytan (m u my). 

Gasrören har ett djup på 18 meter med en inre diameter på 42 mm. Rören har försetts 
med ett filter på sex meter (mellan 12 och 18 m under markytan), samt med stängbar 
ventil för att möjliggöra gasmätning. 

1 Environment Agency (2010). LFTGN07 Guidance on monilaring landtill gas surface emissions . Bristol : 
Environmental Agency. 
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2.3 Mätning 

Mätning utfördes med instrumenten Gas Analyser Biogas5000 från GeoTech och EXTEC 
HS680 från Sewerin. 

Gas Analyser Biogas5000 mäter trycket i röret samt bestämmer koncentrationer av 
följande ämnen: 

• Metangas (volym-%) 

• Koldioxid (volym-%) 

• Syre (volym-%) 

• övriga gaser (volym-%) 

Sewerin EXTEC HS680 bestämmer koncentrationer av följande ämnen: 

• Metangas (ppm-volym) 

• Koldioxid (ppm-volym) 

• Syre (volym-%) 

• Kolmonoxid (ppm-volym) 

• Vätesulfid (ppm-volym) 

Instrumenten suger in gas med en inbyggd pump och mäter koncentrationer av ämnena 
ovan i fält. Mätning utfördes i 60-90 sekunder per provpunkt Maxvärde under 
mätperioden noterades samt värde efter 60-90 sekunder. 

2.4 Pumpning 

För att undersöka flödet av metan och koldioxid till grundvattenrören, som ett mått på 
gaspotentialen i området, har rören först pumpats ur på gas. Detta har utförts med en 
extern gaspump (pumpflöde 7 l/min), se Figur 2. Mätning av gassammansättningen 
utfördes strax innan pumpning påbörjades. 
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Figur 2. Pumpning i rör 1901 den 29 november 2019. 

Den 27 november skedde pumpning för punkt 1901 i 1 O minuter och för 1902 i 5 minuter. 
Gassammansättningen mättes sedan direkt efter pumpningen samt fyra respektive tre 
gånger till utöver det. Den 29 november och 2 december skedde pumpning endast för 
1901, eftersom inga förhöjda koncentrationer av metan påträffades i det andra röret. Den 
29 november skedde pumpning i 20 min, varefter gassammansättningen mättes direkt 
efter, följt av ytterligare sex mätningar. Den 2 december skedde pumpning två gånger. 
Den första gången skedde pumpning i 30 min varefter gassammansättningen mättes 11 
gånger. Sedan pumpades gasen ur under 27 minuter och mätning av 
gassammansättningen utfördes ytterligare fem gånger. Syftet med mätningarna är att 
mäta hur snabbt rörvolymen fylls med markgas. Dessa värden används för att beräkna 
återbildningshastigheten, se avsnitt 2.6 och 3. 

2.5 Väderförhållanden 

6(14) 

Utsläpp av gas ur mark tenderar att vara högre vid sjunkande lufttryck. Vid mätningen 
den 27 november var lufttrycket sjunkande, medan det var ökande både den 29 
november och den 2 december. Lufttrycken och övriga väderförhållanden vid 
mätningarna framgår av tabell 1. Dock är påverkan mindre då gasförekomsten är djup, 
vilken den är här, varför lufttryckvariationerna är av mindre betydelse i detta fall. 
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Tabe/11 . Väderförhållanden vid fältmätningarna. 

Datum Väder Vind Luft- Lufttryck 
temperatur under 

mätning 

2019-11-27 Mulet, SO 4 m/s, 8·c Sjunkande, 
uppehåll byvind ca 998 hPa 

7 m/s 

2019-11-29 Mulet med SO 6 m/s, 1·c Ökande från 
snö byvind 14 989 hPa till 

m/s 993 hPa 

2019-12-02 Växlande so 3m/s, 2-3 ·c Ökande från 
molnighet byvind 6 1013 hPa till 
och sol m/s 1015 hPa 

2.6 Databehandling 

De högst uppmätta metan- och koldioxidkoncentrationerna och högsta partialtrycken 
och/eller flödeshastigheterna används för att beräkna gas screening values, GSV. 
Genom att beräkna dessa kan olika platser klassificeras utifrån gasförhållanden i marken 
(Modified Wilson and Card classification). GSV beräknas enligt nedan: 

GSV (1/h) =maximal gaskoncentration (%v/v)* maximalt gasflöde (1/h) 

För att beräkna maximalt gasflöde beräknas ökningen av metankoncentrationen i 
mätrören efter avslutad pumpning. Linjär regression används. Lutningen på den trendlinje 
som anpassats till metankoncentrationens förändring över tid ger flödeshastigheten. Den 
maximala flödeshastigheten erhålls genom att undersöka olika avsnitt i mätserien för ett 
borrhål. För att få fram ett flöde krävs en bestämd volym . l detta fall har volymen av 
gasrören använts. Mätrören har en liten volym i förhållande till de gasmängder som 
pumpats ut vid åtgärdspumpningarna, vilket ger lågt beräknade gasflöden. Därför ska 
även högsta uppmätta halterna av metan och koldioxid tas hänsyn till vid bestämning av 
riskklass. 
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3 Resultat 

3.1 Resultat från mätning av gas på markytan 

Vid walk-overmätningarna uppmättes kontinuerligt halter på 6-8 ppm vid mätning 1 dm 
ovan markyta. Mätningen genomfördes vid optimala väderförhållanden; låg vindstyrka 
och sjunkande lufttryck. Resultatet av undersökningen tyder på att ett svagt diffust 
utsläpp av metangas sker. 

3.2 Fältprotokoll 

l samband med installationen av grundvattenröret i punkt 1901 noterades 
jordlagerföljden. Av den framgår att den översta metern under markytan består av 
humushaltig sand följt av siltig sand ner till 2 m u my. Från 2 ner till 19 m u my noterades 
lera med tunna lager av siltig sand. För fullständigt protokoll, se bilaga 2. Jordlagerföljden 
noterades inte i punkt 1902. 

Vid borrningen i november 2019 påträffades ingen gas, till skillnad från undersökningen 
hösten 2018. 

3.3 Resultat från gasmätning 

8(14 

Metan har uppmätts i båda punkterna. l 1901 uppmättes som högst en metanhalt på 
96 %, medan den högsta halten i 1902 var 3,2 %. 

Halterna av koldioxid som uppmätts i 1901 och 1902 understiger 5 %. Kolmonoxid har 
uppmätts i båda punkterna, dock i låga halter. Ingen svavelväte/vätesulfid (H2S) har 
detekterats vid mätningarna. 

En sammanställning av resultatet av mätningarna i sin helhet redovisas i bilaga 3. 

Pumpning i 1901 skedde fyra gånger för att ge större noggrannhet i beräkningarna och 
därmed riskbedömningen. Vid första tillfället, den 27 november, skedde pumpning i 10 
minuter efter uppmätt metanhalt på 1,6 %. Efter pumpningen var halten O % vid tre 
efterföljande mätningar, varefter den gick upp till 0,4 %. Den 29 november skedde 
pumpning i 20 minuter efter uppmätt metanhalt på 96 %. Efter pumpning var halten nere 
på 57,6 %, men ökade sedan successivt till 88,5 %. Den 2 december skedde pumpning 
två gånger. Den första gången skedde pumpning i 30 minuter efter uppmätt metanhalt på 
95,1 %, som efter pumpning sjunkit till 2,2 %. Halten ökade sedan för att plana ut strax 
över 60 %. Pumpning skedde sedan igen i 27 minuter ner till en halt på 2,8 % metan för 
att sedan öka igen. Vid sista mätningen var metanhalten 25,3 %. 

GSV har beräknats för tre olika mätserier. Deras återhämtningskurvor visas i figur 3-5. 
GSV framgår av tabell 2, beräkningarna redovisas i bilaga 4. 
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1901- metankoncentrationen {vol-%) 2019-11-29 

100 • 90 .. 
l 

80 l • 
70 / 60 

so 
40 

30 

20 

10 

o 
09:0S:OO 10:12:00 10:2S:OO 10:30:00 10:3S:OO 10:4S:OO 10:SS:OO 

~Återhämtning ~Halt innan pumpning 

Figur 3 Aterhämtningskurva efter pumpning för mätserie 1 mellan kl. 10:12 och 1 O. 55. Halten metan 
innan pumpningen var 96 vol-%. 

1901- metankoncentrationen {vol-%) 2019-12-02 

100 • 90 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o 
08:S9 09:40 09:S9 10:04 10:09 10:14 10:19 10:34 

~Återhämtning ~Halt innan pumpning 

Figur 4 Aterhämtningskurva efter pumpning för mätserie 2 mellan 09:40 och 10:34. Halten metan 
innan pumpningen var 95, 1 vol-%. 
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1901- metankoncentrationen (vol-%) 2019-12-02 

70 

60 • 
50 

40 

30 

20 l l • 
10 / o 

10:54 11:30 11:46 11:52 11:57 12:03 

..,.._Återhämtning _._ Halt innan pumpning 

Figur 5 Aterhämtningskurva efter pumpning för mätsen·e 3 mellan 11 .·30 och 12:03. 

10(14) 

Tabell 2 Resultat av G SV-beräkningarna för 1901. 

Beräkning GSV (1/h) 

1 12,5 

2 19,6 

3 12,9 

Pumpning i rör 1902 skedde vid ett tillfälle den 27 november. Metanhalten innan och efter 
pumpningen var O%. Eftersom halten inte ökade har inget GSV beraknats. 

27 november och 4 december skedde aven gasmatning i det befintliga grundvattenröret 
(BR) mitt på fastigheten. Ingen metangas uppmättes, bara luft. 
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4 Riskbedömning 

Insamlade mätdata utgör underlag för värdering av risker förknippade med gas inom 
området. Riskbedömning görs utefter brittisk metodik. Den metodik som används beskrivs 
i CIRIA-rapporter 6592 och R131 3, samt NHBC-rapporten "Guidance on Evaluatian of 
Development Proposals on sites where methane and earbon dioxide are present" 4. 

Organisationerna CIRIA (the Construction lndustry Research and Information Association) 
och NHBC (National House-Building Council) är brittiska oberoende forsknings- och 
informationsorganisationer i byggindustrin. 

Baserat på bedömd GSV och högsta uppmätta koncentrationer av metan och koldioxid 
tilldelas varje mätpunkt en viss så kallad "karakteristisk situation" enligt tabell 3. Utifrån 
detta kan lämpliga åtgärder vid uppförande av byggnader tas fram. Omfattning av 
åtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av byggnad det rör sig om och framgår av 
C l RIA-rapport 6595 och ytterligare källor angivna däri. 

Det är viktigt att poängtera att såväl beräkningen av GSV som den vidare 
riskbedömningen inte enbart är en beräkning, utan snarare en bedömning, där även 
andra aspekter ska tas hänsyn till. Exempel på sådana aspekter är gassammansättning 
och dess variationer mellan olika mättillfällen, geologin i området och hur lätt gas migrerar 
i marken och eventuell tryckskillnad mellan gas i marken och atmosfären. 

En sammanfattande tabell med riskklassificering utifrån olika bedömda GSV och/eller 
uppmätta koncentrationer presenteras i Tabell 3. 

2 C l RIA (2006). C l RIA C659/C665- Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 
C l RIA. 
3 CIRIA (2005). CIRIA R131- The measurements of methane and other gases from the ground, London: 
C l RIA. 
4 NHBC (2007). Guidance on Evaluatian of Development Proposals on sites where methane and earbon dioxide 
are present. Amersham: NHBC. 
5 C l RIA (2006). C l RIA C659/C665- Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London: 
C l RIA. 
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Tabell 2. Modifierad Wilson-Card-klassificering (CfR/A Rapport 659), omgjord och översatt6. 

Karakteristisk Risk- GSV Ytterligare Antal barriärer 
situation klassificering faktorer (flerlamiljshus) 

(CIRIA (CH4 eller 
rapport 149) C02) (l/h) 

1 Mycket låg <0,07 Typiskt metanhalt Inga 
risk <1 vol-% och/eller 

koldioxid ::;5 vol-%. 
Annars överv~g att 
gå vidare till 
situation 2. 

2 Låg risk <0,7 Flöde från borrhål 2 
<70 1/h. Annars 
överv~g att gå 
vidare till situation 
3. 

3 Medelhög risk <3,5 2 

Medelhög till <15 Kvantitativ 3 
hög risk riskbedömning ~r 

nödvändig för att 
bedöma grad av 
skyddsåtg~rder 

Hög risk <70 4 

Mycket hög >70 5, dock behöver 
risk gask~llan först 

minskas. 

Trots ett uppm~tt GSV på 19 1/s bedöms den karakteristiska situationen till 4 
(medelhög till hög risk) och inte 5; de två övriga beräknade GSV var 12 1/s, dvs 
situation 4. Att gasen förekommer på ca 12-18 m djup under markytan bidrar också till 
bedömningen samt att geologin ovan gasen består av lera. Att k~llare inte ska byggas 
samt att pålning inte kommer att ske på fastigheten bidrar också till att denna bedömning 
kan göras. Förändras konstruktionen av husen, framförallt med avseende på 
byggnation under mark, kan ovanstående riskbedömning behöva uppdateras. 

6 NHBC (2007). Guidance on Evaluatian of Development Proposals on sites where methane and earbon dioxide 
are present. Amersham: NHBC. 
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5 Diskussion och slutsats 

Resultatet av gasmätningen på ytan, 6-8 ppm metangas, visar på förhöjda halter för en 
vanlig tomt och tyder på någon form av diffust läckage av metangas från marken. 
Resultatet från installationen av borrhål/grundvattenrör både initialt 2018, samt nu och det 
efterföljande gasmätningen tyder på att gasen ligger djupt, troligen någonstans mellan 12 
och18m under markytan. Halterna på ytan är inte hälsofarliga, men visar på att läckage 
sker genom markytan. 

Den högsta koncentrationen av metangas som uppmättes i rör 1901 var 96 vol-%. Det 
kan konstateras att vid pumpning sjunker metankoncentrationen, men att den sedan 
stiger relativt fort igen. För rör 1901 kunde GVS, dvs gasflödet av metan i röret, beräknas 
till som mest 19 1/s. Detta flöde innebär att gasen klassas som riskklass 5 enligt Tabell 2. 

l rör 1902 uppmättes ingen anmärkningsvärd gassammansättning, men låga halter av 
metan uppmättes även här (maximalt 3 vol-%). Det kan därmed konstateras att viss 
kontakt mellan gasfickan vid rör 1901 och rör 1902 möjligen finns. 

Naturlig koncentration av metangas i sumpgas är 11-88 %, i naturgas 17-97 % och i 
deponigas 20-65 %. Koldioxidhalten i sumpgas är O%, i naturgas 0-9,5% och i 
deponigas 16-57 %.1 Att låga koldioxidhalter och höga metanhalter uppmätts i 1901 
förklaras av att koldioxid löser sig i vatten, till skillnad från metan. Gasens härkomst kan 
inte bedömas med befintliga mätresultat. För att bedöma om gasen härstammar från 
deponin kan t ex analys av kolväten (etan, butan, propan) göras. 

Utifrån de geologiska kartorna för området är en möjlig källa till gasen förmultnad torv. På 
grund av det tjocka lager av lera samt det höga tryck som uppmätts på fastigheten 
bedöms det inte som sannolikt att gasen kommer från den gamla deponin som ligger ca 
1 km SÖderut. Baserat på nuvarande underlag går det dock inte att utesluta detta, utan 
det krävs ytterligare undersökningar innan en eventuell sådan slutsats kan dras. 

5.1 Slutsats riskbedömning 

Den karakteristiska situationen (se Tabell 2) bedöms ti114, dvs medelhög till hög risk. 

Förändras konstruktionen av husen, framförallt med avseende på byggnation under mark, 
kan riskbedömningen behöva uppdateras. 

7 Environmental Agency (2010). LFTGN03 Guidance on the management of landtill gas. (Appendix B) Bristol: 
Environmental Agency. 
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6 Åtgärder vid byggnation 

Baserat på de tre GSV som beräknats tilldelas punkt 1901 den karakteristiska situationen 
4 som medför medelhög till hög risk. Konstruktion av enfamiljshus och radhus 
rekommenderas inte, men flerfamiljsbostäder, kontorslokaler eller andra lokaler kan 
byggas på fastigheten om adekvata byggnadstekniska åtgärder vidtas. Pålning eller 
andra djupgående markarbeten ska undvikas. Enligt tabell 3 innebär detta att det krävs 
tre nivåer av barriärer mellan gasen och byggnation på fastigheten. Då gasen överlagras 
av ett cirka12meter mäktigt lager lera, bedöms leran kunna agera som en naturlig 
barriär (en åtgärdsnivå). Utöver det kan till exemplet följande åtgärder rekommenderas 
(minst två av dessa): 

• Gastätt membran på bottenplattan 

• Täta genomföringar 

• Passivt ventilerad bottenplatta 

• Att samtliga utrymmen under marknivå, exempelvis hisschakt, förses med 
gaslarm 

7 Rekommendation av ytterligare utredningar 

14 14) 

Den påträffade gasen i punkt 1901 skulle kunna vara en lokal gasficka, eftersom så pass 
höga halter inte uppmätts i rör 1902. Gasfickans omfattning är okänd, och fler 
undersökningar krävs för att kunna avgränsa den. Till exempel genom installation av fler 
grundvattenrör. För att bedöma gasens härkomst kan en mer omfattande analys av 
gassammansättningen göras. 

Sammanfattningsvis rekommenderas; 

• Samla in gas och skicka iväg för analys för att exempelvis undersöka eventuella 
halter av etan, butan och propan eller klorinerade spårgaser. Syftet är att ta reda 
på gasens ursprung, t. ex. om det skulle kunna vara deponigas eller något annat. 

• Installation av fler rör på fastigheten och på angränsande fastigheter, där mätning 
kan utföras för att på så sätt kunna avgränsa gasfickan. Fler mätdata kan förfina 
riskbedömningen då data blir mer representativ för ett större område. 

• En möjlig åtgärd/utredning är att försöka pumpa ur gasen ur gasfickan, dvs 
genomföra pumpningar under en längre tid . Genom att pumpa i flera rör under en 
IMgre tid, exempelvis ett par veckor, kan gasförekomsten eventuellt pumpas ur, 
gaskoncentrationerna och l eller mängderna eventuellt minska i omfattning (om 
dess omfattning är begränsad) och då kan riskerna förknippade med gasfickan 
komma att sänkas. Dvs syftet med en sådan utredning är att försöka pumpa ur 
gasen ur gasfickan och därmed eventuellt sänka risken. 
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Installation och mätning av grundvattenrör • 
SWECO~ 

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: F ältgeotekniker 

13009985 Handbollen Gas Fredrik Zanders 
Punkt nr/namn sektion Sida Ref.linje Installationsdatum 

1901 2019-11-27 

ök rör 
Markyta nivå = 

- -
ÖK rör nivå 

..r::. 
= 1,06 

Total rörlängd m= 19,00 
markyta 

"C -'- \\ \\ Höjd över markytan h= 1,06 

Spetsnivå -17,94 

E Rörtyp (Rö, Rf, Pp) R f 
Sl gv-yta - - -

Rörmaterial Peh 

Diameter 50 mm 

Filtertyp slitsat 
..... -
! - Filter! ängd f= 6,00 ----.=. - Spetsnivå 

Tätning Bentonit 

Huv,lock verktyg? Plugg för gas 

Anmärkning 

Avläsningar Funktionskontroll 
Djup under Grundvatten 

Datum 
ÖK-rör. d= nivå 

Sign 

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 
rör och observation av sjunk- respektive stighastighet 

Datum 
Sjunk-/stighastighet. 

Sign 
Nivå m. u.ök. rör 

Anmärkning 
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Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker 

13009985 Handbollen Gas Fredrik Zanders 
Punkt nr/namn sektion Sida Ref.linje Installationsdatum 

1902 2019-11-27 

Markyta nivå = 
r-

_ ök rör 

ÖK rör nivå = 1,00 
..c. 

Total rörlängd m= 19,00 
markyta 

-c -'- \\ \\ Höjd över markytan h= 1,00 

Spetsnivå -18,00 

E Rörtyp (Rö, Rf, Pp) R f 
If_ gv-yta -- -

Rörmaterial Peh 

Diameter 50 mm 

Filtertyp slitsat - -

! 
- Filterlängd f= 6,00 ----
.=. - Spetsnivå 

Tätning Bentonit 

Huv,lock verktyg? Plugg för gas 

Anmärkning 

Avläsningar Funktionskontroll 
Djup under Grundvatten 

Datum 
ÖK-rör. d= nivå 

Sign 

Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 

rör och observation av sjunk- respektive stighastighet 

Datum 
Sjunk-/Stighastighet. 

Sign 
Nivå m. u.ök. rör 

Anmärkning 
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Protokoll provtagRiA~019/sos SWECO~ 
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: F ältgeotekniker: 

13009985 Handbollen Gas Fredrik Zanders 

Metod: Punktnr: sektion: Sidomått: Ref.linje Datum: 

Skr 1901 2019-11-27 

Grundvattenobservationer Kontaktperson 

Datum: Djup [m] under ref.nivå: 

19-11-27 Mailadress: 

Telefon : 

Djup (m) Fältbedömning Prov- La b- Anmärkning 

under ref.yta av provet: märkning analys 

0,00 - 0,25 Mg:(hu)Sa 

0,25 - 0,95 Mg:Sa 

0,95 - 1,05 (hu)Sa 

1,05 - 2,00 sisa 

2,00 - 19,00 Clsisa 13 m torr sa 3 cm 

19,00 - rör tot 19m filter 6 m rök my+1,06 

-

- rör 1902 tot 19m rök my+1,0 

-

-

-

-

Miljöteknik. 
Djup (m) Fältbedömning Prov- La b-

Anmärkning P id Xrf 
under ref.yta av provet: märkning analys 

0,00 -
-

-

-
-

-

-
-

-

-
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1901 #l 
Datum 

10:12:00 
10:25:00 

10:30:00 

10:35:00 

10:45:00 

10:55:00 

Pumpflöde 

Pumptid 

1901 #2 
Datum 

09:40:00 

09:59:00 

10:04:00 

10:09:00 

10:14:00 

10:19:00 

10:34:00 

Pumpflöde 

Pumptid 

Timmar 

7 l/min 
20 min 

o 
0,22 

0,30 

0,38 
0,55 

0,72 

Timmar 

7 l/min 
30 min 

o 
0,32 

0,40 

0,48 

0,57 
0,65 

0,90 

Metan(%) 

dc/dt 
v 
Flöde 

57,6 
75,2 

78,8 

81,3 
84,9 

88,5 

Metan(%) 

2,2 
26,2 

30,9 
36,1 

40,8 

45,3 

59,4 

c L/L 
0,58 
0,75 

0,79 

0,81 

0,85 

0,89 

0,4040 L/L/h 

31 L/h 

12,5 L/h 

c L/L 
0,022 

0,262 

0,309 

0,361 

0,408 

0,453 
0,594 

dc/dt 0,6300 L/L/h 
v 
Flöde 

31 L 

19,6 L/h 

bilaga 4, D nr 2019/505 

Beräkning av rörets volym: 

V=r"2*PI*I*1000 

där r=rörets diameter, 0,042 m 

l =längden på röret, 5,6 m 

Flödet beräknas enligt följande formel: 

Flöde=dc/ dt*V 



bilaga 4, Dn r 2019/505 

1901 #3 
Datum Timmar Metan(%) c L/L 

11:30 o 2,8 0,03 

11:46 0,27 15,6 0,16 

11:52 0,37 20 0,20 

11:57 0,45 22,5 0,23 

12:03 0,55 25,3 0,25 

dc/dt 0,42 L/L/h 
Pumpflöde 7 l/min v 31 L/h 
Pumptid 27 min Flöde 12,9 L/h 
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1 B a kg r u n d och syfte 
Fastigheter inom området för den nya stadsdelen Fridhem i Ängelholms kommun är 
aktuella för försäljning och i samband med detta har marktekniska undersökningar 
genomförts. 

Vid tidigare utförda undersökningar har gas påträffats inom området 
(på fastigheterna Handbollen 1 samt Spjutet 1). De fastigheter i området som nu är 
aktuella för försäljning är (totalt 3 stycken): Fotbollen 1 samt två ytterligare 
fastigheter utmed Cirkusgatan. 

En utredning gällande gas, ytlig samt djupare, har efterfrågats inom dessa samt inom 
den tidigare utredda fastigheten Spjutet 1. Föreliggande rapport beskriver den 
undersökning som är utförd i syfte att mäta och avgränsa förekomsten av metangas i 
området. 

2 Områdesbeskrivning 
Fastigheten Spjutet 1, Fotbollen 1 och dess angränsande fastigheter som utgör 
undersökningsområdet ligger i södra delen av Ängelholm, figur 1. Söder om 
undersökningsområdet finns ett koloniområde och i norr en idrottsanläggning. I 
nordväst och sydöst återfinns bostäder, figur 2. 

Fastigheten Spjutet 1 består idag av högt gräs, utan några byggnader och på 
fastigheten återfinns en parkering som är asfalterad. En asfalterad väg löper ner 
mellan fastigheterna Fotbollen 1 och Spjutet 1, längs denna går även en gång- och 
cykelbana. En asfalterad parkeringsplats finns söder om Spjutet 1. 

På fastigheten Fotbollen 1 är marken påverkad av byggtrafik, byggbodar är uppställda 
och byggmaterial finns upplagt på ytan. 
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Figur l. Översiktskarta över Ängelholm. Aktuellt undersökningsomr&de är ungefärligt markerat 
med röd figur. ©Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001 
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Figur 2. Flygbild med fastigheterna (Spjutet 1, Fotbollen 1 och de aktuella delarna av Ängelholm 
5:53) som utgör undersökningsomr/Met ungefärligt markerade med rödstreckad figur. Strierat 
omr~de är bebyggt och omfattades ej i föreliggande undersökning © Lantmäteriet Medgivande 
R50086180_ 200001 

3 Geologi och hydrageologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga marklagren inom fastigheterna samt dess 
närhet av postglacial grovsilt-finsand, figur 3. Troligen återfinns även fyllnadsmassor 
av varierande karaktär på fastigheten startpistolen 1 där en parkering förekommer. 
Enligt SGU är jorddjupet i närområdet cirka 90 meter. 
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Figur 3. Utdrag ur SGUs kartdatabas för jordarter skala 1:25 000 - 1:1 000 000. 
Undersökningsomrlldets ungefärliga läge är inringat i svart. Orange färg illustrerar postglacial 
grovsilt-finsand. 

I tidigare utförd undersökning 2019 p~visades humushaltig sand översta metern följt 
av siltig sand ner till 2 meter under markytan (m.u.my.). Från 2 ner till19 m.u.my. 
noterades lera med tunna lager av siltig sand 1. 

4 Tidigare utförda undersökningar 
PQ Geoteknik och Miljö AB utförde år 2018 en markundersökning 2 i samband med att 
grannfastigheten Handbollen 1 eventuellt skulle förvärvas. Gas påträffades som av 
Ängelholms kommun konstaterades vara brännbar samt att den inte härstammade 
från en läckande ledning. 

Sweco utförde 2019, med anledning av ovan påträffad gas, en mätning och 
riskbedömning av gasförekomst i mark1• Två grundvattenrör sattes och metangas 
påträffades vid fältmätning i hög halt i ett av rören (1901) på den östra delen av 
fastigheten Handbollen 1. Halten ökade vid längre tids pumpning men avtog sedan 
efter en tid. Som högst påträffades 96 % metangas i röret placerat på sydöstra delen 
av fastigheten. 

AFRY genomförde i maj 2020 en provtagning i samtliga installerade 
grundvattenrör/gasrör. Förekomst av metan konstaterades i två av grundvattenrören 
(tidigare installerade röret 1901 samt det nyinstallerade röret med benämning 2006). 
Gasen pumpades ut och skickades för analys vid laboratorium i syfte att med hjälp av 
resultatet bestämma ursprunget. Den höga metanhalten i rör 1901 bekräftades och 
även i ett av de nya rören på fastigheten Spjutet l påträffades gas (2006). Resultatet 
av undersökningen kunde konstatera att gas förekommer djupt nere i marken inom 
nordvästra delen av Spjutet 1. Gasens ursprung bedömdes vara av naturlig härkomst. 

Förekomsten av gas kan av tidigare undersökningar sägas vara avgränsad åt nordväst, 
väst och sydväst från norvästra delen av Spjutet 1. 

1 Sweco AB, 2019 . Mätning av gasförekomst i mark. 
2 PQ Geoteknik & Miljö AB, 2018. Geoteknisk och markmiljöundersökning. 
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5 Historisk inventering 
Miljöenheten anger att det finns en gammal deponi i anslutning till Kullavallen som 
ligger cirka 1,5 km från undersökningsområdet. Det är osäkert om deponigas kan ha 
bildats i deponin samt om deponin i så fall kan vara källa till påträffad gas inom 
aktuellt undersökningsområde men bedömningen är att detta är mindre troligt, se 
utvärdering i tidigare upprättade rapporter. 

I övrigt har det inte framkommit några uppgifter i Ängelholms kommuns diarie som 
bedöms kunna påverka potentiell gasbildning i området. 

På historiska flygbilder från 1960 och 1975, figur 4 och 5, syns ingen verksamhet inom 
aktuellt undersökningsområde. Troligen har marken använts för jordbruk. 

Figur 4 . Historisk flygbild fr§n §r 1965. Aktuellt undersökningsomr§de är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. ©Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001 

N 

A 

Figur 5. Historisk flygbild fr§n §r 1970. Aktuellt undersökningsomrMe är ungefärligt utmärkt 
med rödstreckad figur. ©Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001 
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6 Genomförande 
Arbetet följer Naturvårdsverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976 och Svenska 
Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar. 

Inför fältarbetet utfördes ledningskoll och berörda ledningsägare kontaktades. 
Beställaren ansvarade för eventuella interna ledningar. 

6.1 Avgränsning av påträffad gas 
Grundvattenrör/gasrör i metall installerades i fyra punkter på följande fastigheter: 
Spjutet 1, Fotbollen 1 och ytterligare två på intilliggande fastigheter söder om dessa 
(benämnda "väster om Cikusgatan" och "öster om Cirkusgatan"). Placering av rören 
framgår av situationsplanen i Bilaga 1 samt figur 6. Inmätning av provtagningspunkter 
utfördes med hjälp av GPS. Rören drevs ner till önskat djup, 19 meter under markytan 
(m.u.my.) och filter sattes på 12-19 m.u.my. Det stora filterspannet användes för att 
möjliggöra en så optimal inträngning för gas och grundvatten som möjligt. 
Fältprotokoll med avseende på jordart fördes. 

Efter installation utfördes fältmätning av gas i de fyra rören för att undersöka 
förekomst av metan. Mätningen gjordes med instrument GeoTech GASOOO. 
Fältmätningen utfördes den 18 September av personal från AFRY. 

Fältmätning av eventuell ytlig förekomst av gas utfördes genomfördes av personal från 
AFRY den 21 September 2020. Fältmätning av ytlig gas utfördes genom en så kallad 
walk over mätning över fastigheterna . Provtagningen gjordes med hjälp av 
instrumentet EX-TEC® HS 680 Sewerin. Mätningen utfördes genom att fältpersonal 
rörde sig i ett rutnät i nord/sydlig respektive öst/västlig riktning över respektive 
fastighet med en sond som hölls nära marken och mätare som uppmätte metanhalt 
kontinuerligt. 

Vid respektive provtagningstillfälle fördes fältprotokolL 

Figur 6 visar ungefärlig lokalisering av provtagningspunkter samt 
undersökningsområdena för walk over mätning inom streckad röd linje. 
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Figur 6. Karta över undersökningsomr§det. streckad röd linje markerar omr§de som undersökts 
genom wa/k over mätning, röd punkt markerar grundvattenrör. Karta fr§n eniro.se 

I syfte att avgränsa förekomsten av gas har även en geofysisk undersökning 
(resistivitetsundersökning) genomförts av AFRY som ett komplement till de ytliga och 
djupa gasmätningarna. De geofysiska fältundersökningarna har utförts av AFRY vid två 
tillfällen. Första dagen den 18 september och andra dagen den 22 September. Totalt 
omfattar fältarbetet 4 resistivitetsprofiler på 300-400m (ursprunglig plan var mätning i 
5 profiler men delar av området var inhägnat och täckt med byggmateriel vilket 
omöjliggjorde representativa mätningar). Mätningarna har utförts med en ABEM 
terrameter LS med mätning enligt gradientprotokoll med IP fönster. Modelleringen av 

den insamlade data har utförts med Res2Dvin. 

De fyra profilerna har blivit inmätta med start och slutpunkt samt däremellan med ett 
avstånd av Sm. Rapporten i sin helhet återfinns i bilaga 3. 

7 Resultat 
I Bilaga 1 presenteras situationskarta med provpunkernas utplacering. 

I Bilaga 2 presenteras samtliga fältobservationer (mätdata- 2a samt borrprofiler- 2b). 

I Bilaga 3 redovisas PM Resistivitetsundersökning Ängelholm, AFRY. 
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7 .l Fältobservationer 
Provtagning i grundvattenrör utfördes fredag 11 september och walk over mätning 
utfördes 21 september. Inom fastigheten Fotbollen 1 (där punkt 2008 är placerad) har 
markarbete påbörjats och tjänar som uppställningsområde för byggbaracker och 
byggmaterial. 

Fastigheten söder om Spjutet 1 är mestadels täckt av grus och sand. De andra 
fastigheterna består av grönområden med varierad växtlighet, gräs och småbuskar, i 
vissa delar något sankt med vassliknande växter. 

7.2 Fältmätning - mätning i grundvattenrör/gasrör 
Fältmätning utfördes i de nya rören benämnda: 2007, 2008, 2009 och 2010. 

Resultat av mätningarna presenteras i tabell nedan. 

Tabell 1. Resultat av provtagning gas i grundvattenrör september 2020 

Provpunkt 
Metan Koldioxid Syre Svavelväte 

CH4(%) C02 (%) 02(%) H2S (ppm) 

2007 
stabil 0,1 0,1 10 3,8 

Min/Max 0/0,1 0,1 6,8/11,1 1/6 

2008 
stabil 0,1 0,3 19,5 o 
Min/Max 0/0,2 0,3/0,2 19,1/19,7 o 

2009 
stabil o o 18,5 o 
Min/Max o o 18,4/18,7 o 

2010 
stabil o 0,1 20,1 o 
Min/Max o 0,1 19,5/20,8 o 

Ingen eller mycket liten förekomst av metan kunde uppmätas i rören 2007 och 2008 
inom fastigheterna Spjutet 1 respektive Fotbollen 1. Låga halter av svavelväte kunde 
konstateras. I de övriga två rören benämnda 2009 och 2010 inom fastigheterna 
kallade "väster om Cirkusgatan" respektive "öster om Cirkusgatan" kunde ingen metan 
uppmätas. 

Ingen återbildning kunde detekteras i fält med aktuell mätmetod och samtliga 
provpunkter visar på generellt låg eller ingen förekomst av metan. Ej heller kunde 
något övertryck av gas registreras likt de provpunkterna där gas tidigare konstaterats. 
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Tabell 2. Resultat av fältmätning gas i provpunkt 2007. 

CH4 (%) C02 (%) 02 (%) H2S (ppm) Kommentarer 

Provpunkt Initial stabil Initial stabil Initial stabil Initial stabil 

2007 0,1 0,1 O, 1 0,1 6,8 9,2 5,0 6,0 09:55 

2007 0,0 0,0 0,1 0,1 11,8 12,0 3,0 3,0 10:10 

2007 0,0 0,1 O, 1 0,1 10,2 12,7 o 2 10:35 

2007 0,0 0,1 0,0 0,1 11 '1 12,2 o 2 11 :11 

Tabell 3. Resultat av fältmätning gas i provpunkt 2008. 

CH4 (%) C02 (%) 02(%) H2S (ppm) Kommentarer 

Provpunkt Initial stabil Initial stabil Initial stabil Initial Stabil 

2008 O, 1 O, 1 0,3 0,3 18,9 19,1 o o 10:50 

2008 0,2 O, 1 0,2 o 19,1 19,1 o o 11:05 
2008 0,1 0,1 0,3 0,2 21 ,3 19,1 o o 11:27 
2008 o 0,0 0,2 0,2 21,0 19,7 o o 12:21 

7.3 Fältmätning -ytlig gasmätning (walk over) 
Vid den tidigare genomförda undersökningen (2019) uppmättes låga halter av 
metangas vid markytan. För att kontrollera förekomst av eventuell gas intill markytan 
utfördes en ytlig (ca 0,1 m över markytan) walk over mätning över området. 
Mätningen gjordes över fastigheterna i ett rutnät av fältpersonaL Låga halter av metan 
kunde konstateras. 

Fastigheterna benämndes undersökningsområde område 1-4. 

Tabell 4. Resultat av fältmätning ytlig gasförekomst. 

Om ride Uppmätt intervall (CH4l 
1 ("väster om Cirkusgatan") 0-1 ppm 
2 (Spjutet 1) 0-5 ppm 
3 {"öster om Cirkusgatan") 0-3 ppm 
4 (Fotbollen 1) -

Mätning utfördes kontinuerligt i ett rutnät över respektive markerat område i figuren 
(figur 7) nedan. Vid mätningen konstaterades låga halter av metan nära markytan. I 
figuren nedan visas de ungefärliga områden där låga halter (1-5 ppm) av metan 
uppmättes med en röd skuggning. 
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Figur 7. Grafisk redovisning av uppmätt metan ovan markytan. LfJga uppmätta halter av metan 
ovan mark syns som skuggade omr/jden i figuren. 

7 .4. Geofysisk mätning - resistivitet 
Undersökningen har gett en god inblick gällande den rådande geologin och stratografin 
i området. 

Undersökningen redovisar en enhetlig bild av området med en dränerad zon om 2-3 
meter och därefter en sötvattenförande zon ner till ca O m.ö.h. vart vid resistiviteten 
sjunker och detta tolkas som övergången till det salta grundvattnet. 

Resistiviten är generellt mycket låg i samtliga delar av profilerna, detta indikerar en 
finjord med ganska högt lerinehåll. 

Undersökningarna indikerar generellt ingen förekomst av gas i de djupare liggande 
lagren. Dock finns inget resultat för den markprofil som täcker tidigare funnen gas då 
mätningen försvårades av hårdgjorda ytor samt pågående byggnation. Modellen av 
profil 2, se figur 8, som löper över fastigheterna från nordväst mot sydost hade flera 
felkällor och var svårtolkad på grund av asfalterade ytor och att den löper längs en 
gång och cykelväg vilket gav en större osäkerhet i mätningen. Noterbart är att det vid 
90 till 160 m på en nivå mellan ca 10 till 25 m djup påträffas ett område med högre 
resistivitet vilket kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornig 
material. 
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Figur B. Uppmätta resistivitetsprofiler över omr/Jdet syns som gula linjer, omr~den som ej g~tt 
att mäta har markerats med gula polygoner/rutnät. 

8 Analys av föroreningssituation 

8.1 Avgränsning av påträffad gasförekomst 
I uppdraget ingick att försöka avgränsa den tidigare påträffade gasförekomsten i 
provpunkterna 1901 och 2006 samt undersöka eventuell gasförekomst inom nu 
aktuella fastigheter. Detta har gjorts genom att fyra nya grundvattenrör installerats, 
fältmätning av gas har genomförts i kombination med geofysiska mätningar av 
resistivitet. 
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I bilden nedan, figur 9, visas de grundvattenrör som installerats i september 2020 
samt grundvattenrören 1901 och 2006 som installerades vid undersökningar utförda 
2019 respektive maj 2020 och där gasförekomst är konstaterad. 
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Figur 9. Provtagningspunkternas ungefärliga placering. 

Resultatet av nu utförd provtagning, i de nyinstallerade grundvattenrören benämnda 
2007-2010, visar ingen eller mycket liten halt av metan. Genom tidigare 

undersökningar har förekomsten kunnat avgränsas åt nordväst och sydväst från de 
provpunkter där gas finns konstaterad. 

Resultatet av föreliggande undersökning visar på att ingen gas förekommer i 
provpunkter söder eller öster om källan. Noterbart är att ingen provtagning har 
genomförts norrut från den konstaterade gasförekomsten. 

T ra 

Vid den ytliga undersökningen påträffades ytlig marknära metangas inom 3 av 4 
fastigheter. Halterna varierade från O till maximalt 5 ppm vilket är att likställa med 
mycket låga halter, i nivå med eller strax över normala bakgrundnivåer i atmosfären 
(ca 2 ppm). I förhållande till den walk over mätning som utfördes på Handbollen l av 
Sweco 2019 så är nu uppmätta halter lägre än vad som då påvisades (då uppmättes 
kontinuerligt halter på 6-8 ppm) vilka bedömdes som något förhöjda för en normal 
tomt. Sannolikt härrör nu uppmätta halter från det vattensjuka området utmed 
trädridån som omgärdar koloniträdgårdarna i kombination med det midjehöga gräset 
på området. Metan förekommer naturligt i ex våtmarker och dylikt samt att en god 
cirkulation av luften till viss del förhindras av den höga och täta växtligheten på 
området, i synnerhet på den nivå ( <0,1 m över markytan) som den s. k. walk-over 
mätningen genomfördes. 

Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning l mark inom fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m. fl. 
Ängelholms kommun 



Den geofysiska resistivitetsundersökning som är utförd kunde ej visa på några 
förekommande gasfickor inom aktuella områden undantaget den del av profil 2 som 
låg i anslutning till Handbollen 1 där misstänkt hög resistivitet noterades på djup 
mellan 10 och 25 meter under markytan. Detta kan tyda på förekomst av gas och att 
denna då även förekommer inom de sydvästra delarna av Handbollen 1, dvs en något 
större utbredning är vad tidigare mätningar visat. Noterbart är att samtliga 
markprofiler inte kunde avläsas. Exempelvis kunde ingen profil skapas över området 
med tidigare påvisad gasförekomst, detta på grund av pågående markarbeten. 

Eftersom ingen metangas påträffats i något av de nyinstallerade rören har ej heller 
någon flödeshastighet "gas screening value" kunnat beräknas. Därmed har ingen 
klassificering utifrån gasförhållandena i marken (Modified Wilson & Card classification3 ) 

utförts i föreliggande undersökning. 

9 slutsats och rekommendationer 
Resultatet av föreliggande undersökning visar på ingen eller mycket låg halt av metan 

varvid återbildning av metan ej kunnat detekteras med det för provtagningen aktuella 
instrumentet och tidpunkten. 

Tidigare klassificering av fastigheten Spjutet 1 placerar denna inom riskgrupp 4, 
medelhög till hög risk enligt vedertagen klassificeringsmetod (Modified Wilson & Card 
classification). De tidigare utredningarna och rekommendationerna kvarstår för 
området där gas påträffats och bör läsas i sin helhet i tidigare utredning utförd av 
AFRY4 . 

Någon klassificering utifrån gasförhållandena i marken har ej utförts i föreliggande 

undersökning då gas ej detekterats i tillräckliga halter (endast försumbara nivåer har 
kunnat påvisas = ingen riskklass). Dock bör hänsyn tas till närheten till övriga 
förekomster av gas och erforderliga försiktighetsmått bör vidtas vid byggnation, 
framförallt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ur ett konservativt perspektiv sätts med fördel 
motsvarande rekommendationer som finns för Spjutet L liksom Handbollen 1. för de 
fastigheter som ligger i direkt anslutning till dessa. 

I tillägg till ovan: installerade gas-/grundvattenrör där gas påträffats kan med fördel 
kapas strax under markytan och därefter tätas med bentonitlera. 

Genom tidigare undersökningar har förekomsten kunnat avgränsas åt nordväst, 
sydväst från de provpunkter där gas finns konstaterad. 

Resultatet av denna undersökning visar på att ingen gas förekommer på fastigheterna 
söder om fastigheten Spjutet l. Ingen provtagning har genomförts norrut från den 

konstaterade gasförekomsten. Förekomsten kan således mot bakgrund av dessa 
underlag sägas vara begränsad i samtliga vädersträck utom mot norr där ingen 
provtagning utförts. Dessutom finns en osäkerhet om gas eventuellt kan sträcka sig in 
på det angränsande koloniområdet. Detta då en av de geofysiska profilerna (nr 2) som 
låg i anslutning till Handbollen 1 visade på misstänkt hög resistivitet. Detta kan tyda 

på förekomst av gas och att denna då även förekommer inom de sydvästra delarna av 
Handbollen l, dvs en något större utbredning är vad tidigare mätningar visat. 

3 CIRIA C659/C665- Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London : 
C! RIA. 
4 PM Kompletterande gasteknisk undersökning avseende gas i mark - 783304, AFRY, 2020. 

Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark inom fastigheterna Spjutet l, Fotbollen 1 m. fl. 
Ängelholms kommun 
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situationsplan med utmärkta provpunkter 

BILAGA 1 
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Fältprotokoll gasmätning i 
grundvattenrör/gasrör 

BILAGA 2a 



Provtagningsprotokoll 
Projektnamn: Miljöteknisk gasundersökning Ängelholm Datum: 2020-09-11 

Uppdrags nr: 789166 Plats: Ängelholm, Fridhem 

Uppdragsleda re: Sven Ardung Provtaga re: MårtenArbrandt 

@) 
AFRY 

CH4(%) COZ(%) 02(%) HZS (ppm) Atmosfärs- Kommentarer 

Provpunkt Initial stabil Initial Stabil Initial stabil Initial stabil tryck (mbar) 

2007 0,1 0,1 0,1 0,1 6,8 9,2 5,0 6,0 1021,0 09:55 

2007 0,0 0.0 0,1 0,1 11,8 10,0 3,0 3,0 1021,0 10:10 

2007 0,1 0,1 0,1 0,1 10,2 9,0 1,0 1,0 1021,0 10:35 

2007 0,0 0,1 o, o 0,0 11,1 10,0 6,0 3,0 1021,0 11:11 

2008 0,1 0,1 0,3 0,2 18,9 18,9 0,0 0,0 1021.0 10:20 

2008 0,2 0,2 0,2 0,2 19,1 19,1 0,0 0,0 1021,0 10:59 

2008 0,1 0,1 0,2 0,2 19,3 18,3 0,0 0,0 1021,0 11 :32 

2008 0,0 0,0 0,2 0,1 19,7 19,1 0,0 0,0 1021,0 12:06 

2009 o o o o 18,7 19,3 o o 1021.0 10:18 

2009 o o o o 18,7 19,3 o o 1021,0 10:43 

2009 o o o o 18,4 19,1 o o 1021,0 11 :16 

2010 o o 0,1 o 21 20,8 o o 1021,0 10:26 

2010 o o 0,1 0,1 20 20,5 o o 1021,0 10:59 

2010 o o 0,1 o 19,5 20,1 o o 1021,0 11:32 

2010 o o 0,1 0,1 20,4 20 o o 1021,0 11 :44 

2010 o o 0,1 o 19,6 19,8 o o 1021,0 12:06 



Fältprotokoll installation grundvattenrör 

BILAGA 2b 



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr. 

UPPDRAG UPPDRAGSNR. 
Gasmätning i Ängelholm 783304 

INSTALLERAT AV BORRHAL DATUM 

EN 2007 2020-08-26 

Borrigg 5040 Avvägd my (Z2) 12,94 lock Plast med kulv Rördia 2" 

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,94 låst Ja Mataria l Stål 

Rör Benämning 2007 GV Nivå spets (Z3) -6,06 Dexei Nej FilterUingd 7,0m 

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat 

Datum Avläsning m Grundvattennivå Anmärkning Sign 
W1 m wz 

Datum Utfört av 

Funktionskontroll Åtgärd 
Tid W1 Tid W1 Uppfyllning 

1min Urtappning 
2m in Spolning 

4min Förlängning 
8m in Kapning 

+Z1 

x \ 

B +Z2 

c I N /I F. l w~ ///:'//./ 

W1 __±ZL 

- - wz A= 20,00 Totallängd 

B= 1.00 Rök över my 

A 
C= Rök under my 

Skiss 

röras. 

Prioriteras. lt il} +Z3 



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr. 

UPPDRAG UPPDRAGSNR. 

Gasmätning i Ängelholm 783304 

INSTALLERAT AV BORRHAL DATUM 

EN 2008 2020-09-03 

Borrigg 5040 Avvägd my (Z2) 13,04 Lock Plast med kulv Rördia 2" 

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 14,04 Låst Ja Material Stål 

Rör Benämning 2007 GV Nivå spets (Z3) -5,96 Dexel Nej Filterlängd 7,0m 

Avvägd rök (Z1) Filtertyp Borrat 

Datum Avläsning m Grundvattennivå Anmärkning Sign 
W1 m wz 

Datum Utfört av 

Funktionskontroll Atgärd 
Tid W1 Tid W1 Uppfyllning 

1min Urtappning 

2m in Spolning 

4min Förlängning 

8m in Kapning 

+Z1 

J 1\ 

B +Z2 
J. //" ~ ' W .E H,#,// 

c - W1 ____±ZL 

A= 20,00 Totallängd w z . -- --

B= 1,00 Rök över my 

C= Rök under my 
A 

Skiss 

·:· 
+Z3 ., 



Provtagningsprotokoll 
Störd provtagning 

Uppdragsnummer Uppdrog 

Ver 1.1 

783304 Gasmätning i Ängetholm 

Posltlone~ng D Mäts i annan ordning D se separat plan D Seskiss 

Sekt Slda l z l 
Borrigg Ulruatnlng UlfOrende pA vallen 

ÅF lnfrastructure AB Konu~t · P Min an 

UndersOkningspunkt 

2008 

Oolum 

2020-09-03 

UlfOrd ev 

Geotech 5040 skruvprovtagning D Ja, se separat protokoll Emil Nilsson 

FoderrOr(m) FoderrOr (cp) Aterfyllning (mtrl) Noddrivning 

.a statisk D Dynamisk la Rotation 

Provtagningskategon Provlengd (m) Provdiamolar (cp) Djup Vollenyta i BorrhAl (m u my) 

DA !aB DC 1 82mm 1,3 

FOrborrning (m) Typ av provtagera Slappkod 

la Skr D Sp D Ps DK D Annat: 90 

Protokoll 

Djup (m u my) 
Fl!ltklassificBrtng av jordart enligt 

start - Stopp SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning 

0,0 - 0,9 F: musa Mörkbrun 
0,9 - 1,3 siSaf Ljusbrun 
1,3 - 2,0 siSa Ljusgrå 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- IGV-r6r aller Pp Installerad: 

Awtkela:er under arbetet, kommentarer eller annat vlsentligt 
Ila Ja, se separat protokoll 

AFRY 
Provtaening utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /lEG 2010 



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr. 

UPPDRAG UPPDRAGSNR. 

Gasmätning i Ängelholm 783304 

INSTALLERAT AV BORRHAL DATUM 

EN 2009 2020-08-26 

Borrigg 5040 Avvägd my (Z2) 12,12 Lock Plast med kulv Rördia 2" 

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,12 Låst Ja Material Stål 

Rör Benämning 2009 GV Nivå spets (Z3) -6,88 Dexel Nej Filterlängd 7,0m 

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat 

Datum Avläsning m Grundvattennivå Anmärkning Sign 
W1 m wz 

Datum Utfört av 

Funktionskontroll Atgärd 
Tid W1 n d W1 Uppfyllning 

1m in Urtappning 
2m in Spolning 

4min Förlängning 
8m in l(apnlng 

+Z1 

B 1 i"' +Z2 

1 /N~ ' w~ I'N- J'"H c - W 1 __:tZL 

A= 20,00 Totallängd w z - - --- -

B= 1,00 Rök över my 

C= Rök under my 
A 

Skiss 

+Z3 

Gasrör_2009.xlsx, GW rör 



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr. 

UPPDRAG UPPDRAGSNR. 

Gasmätning i Ängelholm 783304 

INSTALLERA T AV BORRHAL DATUM 

EN 2010 2020-09-03 

Borrigg 5040 Avvägd my (Z2) 12,23 Lock Plast med kulv Rördia 2'" 

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 13,23 Låst Ja Material Stål 

Rör Benämning 2010 GV Nivå spets (Z3) -6,78 Dexel Nej Filterlängd 7,0m 

Avvägd rök (Z1) Filter typ Borrat 

Datum Avlasning m Grundvattennivå Anmärkning Sign 
W1 m wz 

Datum Utfört av 

Funktionskontroll Atgärd 
Tid W1 Tid W1 Uppfyllning 

1min Urtappning 
2m in Spolning 

4min Förlängning 
B min Kapning 

+Z1 

B ~ +Z2 

I 
N/_.:.-.; f w~ :tN.='/// 

c - W1 ----±Z.L 

A= 20,00 Totallängd -- -- _____ Yf?-

B= 1,00 Rököver my 

C= Rök under my 
A 

Skiss 

' +Z3 

Gasrör_2010.xlsx, GW rör f{\ 
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Provtagningsprotokoll 
Störd provtagning 

Uppdragsnummer Uppdrag 

Ver l l 

783304 Gasmätning i Ängelholm 

Poolllonorlng D Mäts i annan ordning D Se separat plan D se skiss 

Sekt Slda l z l 
Borrigg Utruatnlng Ulf6rando pi vallon 

AF lnfrastructure AB Kont1kt~ P Nlbso" 

Undersftkningapunkt 

2010 

Datum 

2020-09-03 

UlfOrd av 

Geotech 5040 skruvprovtagning D Ja, se separat protokoll Emil Nilsson 

Foderrar (m) foderrOr (<Il) Alorlylllilng (mttl) Neddrivning 

~ statisk D Dynamisk ~ Rotation 

Provtagningskategori Provtlngd (m) Provdiamoror (il>) Djup Vallanyta l BorrhAl (m u my) 

DA ~B DC 1 82mm 1,5 

FOrborrning (m) TyP av provtagoro stoppkod 

~ Skr D Sp D Ps OK D Annat: 90 

Protokoll 

Djup (m u my) 
Fältklassificering av jordart enligt 

Start - Stopp 55-EN 150 14688-1 Prov nr Anmärkning 

0,0 - 0,4 F: muSa Mörkbrun 
0,4 - 0,6 F:Sa Ljusbrun 
0,6 - 1 ,O sile sa Ljusbrun 
1,0 - 2,0 sile si Ljusgrå 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. l G V-rOr eller Pp Installerad: 

Avvlkeloar under orbolol, kommanioror ollor annat vloontllgl 
[ ~ Ja, se separat protokoll 

AFRY 
Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /lEG 2010 
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AFRY 
AF PÖYRY 

1 Objekt 

PM Geofysik Ängelholm 
Sida 4/9 

På uppdrag av Ängelholms kommun ÄF Infrastructure AB (AFRY) utfört geofysiska 
undersökningar inför exploateringen av området vid Ängelholms idrottsplats. 

2 Syfte 
AFRYs syfte med undersökningen är att utreda förekomsten av gas som påträffades i 
samband med den geotekniska borrningen som utförts i tidigare skede. 

3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till 55-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Planering och 
redovisning av utförda fältundersökningar har utförts i enlighet med standarder i Tabell 
1 och Tabell 2. 

Tabell 1 . Planering och redovisning 

Undersökningsmetod 

Fältplanering 

Fältutförande 

Beteckningssystem 

standard eller annat styrande dokument 

55-EN 1997-2 med korrigering 55-EN 1997-2:1997/AC:2010 

Geoteknisk fälthandbok, 5GF Rapport 1:2013 

55-EN-150 22475-1 

5GF/BG5 beteckningssystem 2001:2 

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod 

Geofysiska metoder 

(Resistivitet) 

Beteckning 

El 

standard eller annat styrande dokument 

Geoteknisk fälthandbok 5GF Rapport 1 :2013 5GF 
Metodblad-Geofysiska metoder (www.sgf.net) 

4 Befintliga förhållanden 
Undersökningsområdet för de planerade resistivitetslinjerna utgjordes av främst av 
ängsmarker men även en del asfalterade ytor samt aktiva byggplatser. 

Resistivitetsprofilernas läge i plan har anpassats efter de förutsättningar som rådde på 
platsen. Detta innebär främst att undersökningarna har flyttats för att undvika aktiva 
byggplatser samt större asfalterade ytor. Planerade lägen för undersökningen redovisas 
i Figur 1. 

Vid mättillfällena både den 18 och 22 september var vädret torrt och med en temperatur 
på ca 15°C till 18°C. 
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Figur 1. Översiktskarta över resistivitetsprofi/er. 
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4.1 Topografi 

PM Geofysik Ängelholm 
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Marknivån i undersökningsområdet är mellan nivå +9 till +13. Den generella topografin 
sluttar svagt åt söder och medför en topografisk variation i höjdled på ca 3 m längs varje 
resistivitetsprofil. 

4.2 Befintliga byggnader och anläggningar 
Området är under aktiv byggfas och nya vägar och hus är under byggnation i områdets 
utkanter. 

5 Utsättning/Inmätning 
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med DGPS. Inmätning har skett 
enlighet med geoteknisk mätningsklass B. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 13:30 

Höjdsystem: RH2000 

6 Fältundersökningar 

6.1 Nu utförda undersökningar 
Fältundersökningarna har utförts av AFRY vid två tillfällen, den 18 september av Ulf 
Kristensson och Sasa Sisriak och den 22 september av Ulf Kristenson och Jakob Dinger. 
under september 2020. 

Totalt omfattar fältarbetet 4 resistivitetsprofiler på 300 till 400 m vardera. 
Undersökningslinje 1 kunde inte mätas då undersökningens läge huvudsakligen 
utgjordes av ej mätbara områden, se Figur l. Mätningarna har utförts med en ABEM 
Terrameter LS med mätning enligt gradientprotokoll med IP fönster. Modelleringen av 
insamlad data utfördes med Res2Dinv. 

De fyra profilerna har blivit inmätta med start och slutpunkt samt däremellan med ett 
avstånd av Sm. Alla inmätningar är utförda med en topcon D-GPS. 

7 Utvärdering resistivitetsundersökning 
Vid tolkning av resistivitetsmätningar jämförs uppmätt resistivitet med typiska 
resistivitetsvärden i jord och berg. I Figur 2 redovisas legend för samtliga 
resistivitetsprofiler och i Figur 3 ges exempel på typiska resistivitetsvärden i jord och 
berg. 

••••• • •o o D 
1.182 11.535 1.57 4.63 13.6 411.1 118 3.1t7 

Figur 2. Teckenförklaring till resistivitetsprofiler. Färgskalan representerar uppmätt resistivitet i 
ohm-m 
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Figur 3. Typiska resistivitetsvärden i jord och berg. 

7.1 Profil 1 

sediment 

Permafrost 
••••• Vatten 

10000 100000 

Profil 1 gick ej att mäta på grund av pågående byggnation och flera asfalterade ytor, 
endast ca 180 meter var mätbara vilket inte är långt nog för att få tillräckligt med 
datapunkter. 

7.2 Profil 2 
Profil 2 har sin start i nordväst några få meter in i skogsområdet och går sedan parallellt 
med gångbanan mot sydväst. Vid ca 210 - 240 m passerar profilen över en asfalterad 
vändplats och går sedan ut över en sandig jord och vidare ut över en gräsbevuxen äng. 
Vid ca 330-340 m passerar profilen även en nybyggd GC- bana och tillhörande bilväg. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga motstånd som indikerar en finjord med 
relativt högt lerinnehål l. De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet vilket troligen 
motsvarar den dränerade zonen i jordlagret (Figur 4) . 

Vid 90 t i ll 160m på nivå ca +0 till -15 påträffas ett område med högre resistivitet vilket 
kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornig material. 

-· ·~• hlh ll' "'" ·- ....... 
·::--. u ......... . ... . ....... . . 

~,!1~!11 1!1.~~.,.1!,- .. ~.,.~11!~-
..... n.u, •·-· 

Figur 4. Modellering av resistivitetsprofil 2. Omdlde inom svart markering har förhöjd uppmätt 
resistivitet vilken kan indikera förekomsten av gas, alternativt ett mer grovkornigt material. 



AFRY 
AF PÖVRV 

7.3 Profil 3 
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Profilen har sin början vid GC-banan norr och g~r sedan sydvästligt parallellt med 
kolonilotterna. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket l~ga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 
med relativt högt lerinneh~ll. De översta 2 - 3 m har en n~got högre resistivitet och 
detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 5). 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som överg~ngen 
till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten. 

Ingen indikation p~ gas har identifierats. 

- lu•lo•l"••+t''..,......,. 
·~;:. . ..... ,_ .. _ -...... 

... ~~~!-~.,.~.~~~ .. ~~~~~-
o .. h ol • l l ' ,,,_, 

Figur 5. Modellering av resistivitetsprofil 3. 

7.4 Profil 4 
Profilen har sin början vid den nyasfalterade vägen som byggts genom omr~de. 

Profilen g~r först över en sandig grusig jord innan den passerar nästa tvärgata och 
därefter över en mindre jordvall, sedan fortsätter den ut p~ ängsmark till slutet av 
profilen . 

Hela profilen uppvisar generellt mycket l~ga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 
med relativt högt lerinneh~ll. De översta 2 - 3 m har en n~got högre resistivitet och 
detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 6) . 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som överg~ngen 
till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten . 

Ingen indikation p~ gas har identifierats . 

- · ··""'""' "'' . .... 9'.,.., 
· ~;:._ ..... to .. ' .. . ... ... • • 

~~~~~~.,.- ~.'!' ~~ .. ~~~~,!-· 
"" ' '" ' ~ ' '' ......... 

Figur 6. Modellering av resistivitetsprofil 4. 
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7.5 Profil 5 
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Profilen har sin början vid nybygget i nordöst och g~r sedan i sydvästlig riktning ned 
mot handelsträdg~rden. Hela linjen utgörs av ängsmark, med undantag för ett fåtal 
meter i början av profilen i norr, där profilen ligger på gräsmatta och korsar en GC-bana. 

Hela profilen uppvisar generellt mycket låga resistivitetsvärden som indikerar en finjord 
med relativt högt lerinnehålL De översta 2 - 3 m har en något högre resistivitet och 
detta motsvarar troligen den dränerade zonen i jordlagret (Figur 7). 

Kring ca +0 noteras en tydlig sänkning av resistiviteten, detta är tolkat som övergången 
till ett saltare grundvatten som sänker resistiviteten. 

Ingen indikation på gas har identifierats. 

~~~~ ~~~~~ '!'~.~~~ ~. ,-~~~:--
... ,U I •IIt l•-· 

Figur 7. Modellering av resistivitetsprofil 5. 

8 Värdering av undersökningen 
Undersökningen utfördes under torra förhållanden vilket medför förhöjda 
resistivitetsniv~er i ytan men bedöms inte väsentligt p~verka mätresultaten. 

Profil 1 fick utgå då denna inte var möjlig att genomföra med avseende på 
förutsättningarna på platsen. 

Gällande profiler 2, 3, 4 och 5 har mätningarna gått bra och modellerna har gått att 
färdigställa med godtagbar modelleringsosäkerhet. 

8.1 Generell tolkning 
Undersökningen har gett en god inblick gällande den rådande geologin och stratigrafin i 
området. 

Den redovisar en enhetlig bild av området med en dränerad zon på 2 till 3 meter och 
därefter en sötvattenförande zon ner till ca +0. Under nivå +0 sjunker resistiviteten och 
detta tolkas som en övergång till ett mer salt grundvatten. 

Resistiviteten är generellt mycket l~g i samtliga delar av profilerna, detta indikerar en 
finjord med högt lerinnehåll och låg porositet. 

Det är endast i profil 2 som indikation på gas har påträffats. 

9 Övrigt 
Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring 
till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska 
Geotekniska Föreningen). 
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Bilaga 2 Resistivitets profiler 

Markgasundersökning Ängelholm 
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ÄNGELHOI.MS 
KOMMUN 

Dnr 2021/ 

PM - VA Fridhem etapp 1 

Generella förutsättningar: 
Fridhem etapp 1 är höjdsatt så att huvudgator följer områdets höjdrygg och avvattnas ned 
via lokalgator till magasinsområdena. Ledningar för spillvatten-, dagvatten- och vatten är 
placerade längs områdets dagvattenmagasinsstråk på östra sidan och västra sidan. 

I "Bygglov" och "Anmälan om vatten och avloppsinstallation" kommer VA-enheten 
kontrollera följande punkter extra: 

1. Kvarter ska höjdsättas så att fårdig golvhöjd hamnar ca 1,0 m ovan högsta 
vattennivåer (räknat på 10-års regn) i dagvattenmagasin. 

2. Dränering av grundvatten från den enskilda fastigheten får ej avledas till allmän 
dagvattenanläggning. Det är således endast dagvatten som uppkommer från 
takavvattning, hårdgjorda ytor och dräneringsvatten från husgrund som får 
avledas till förbindelsepunkt för dagvatten. 

3. Samlingsbrunn för dagvatten skall vara försedd med sandfång. 
4. Förbindelsepunkter för VA upprättas för fastigheterna längs dagvattenmagasinen i 

vändplatser, samt för vissa fastigheter vid cirkulationsplatsen mot fotbollsplanerna. 
Respektive kvarters förbindelspunkt redovisas på nybyggnadskarta. 

5. Vatteninstallationen skall utföras så att återsugning och backströmning förhindras 
enl. Boverkets byggregler (Atersugningsskydd enl. svensk standard SS-EN 1717). 

6. Spillvatteninstallationen skallluftas genom att minst en luftningsledning i huset står 
i direkt förbindelse med ytterluften. 

7. Ritningar över ut- och invändiga VA-installationer skall inlämnas till 
Bygglovsenheten. 

8. Intyg över att V A-installationen uppfyller kraven i gällande bestämmelser och är 
rätt ansluten till kommunens ledningsnät skall inlämnas till bygglovsenheten efter 
arbetenas färdigställande. 

Ängelholm 2017-05-09 

VA- enheten 

bilaga 4 

Ängelholms kommliln l 262 80 Ängelholm 1 Tel: 0431 ·870 00 1 E-post: ililfo@engelholm.se 

www. engelholm.se 1 www.facebook.com /angelholm l www. twitter.com /engelholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125 Dnr. KS 2021/187

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 till Bjäre 
Rebbelberga AB

Ärendebeskrivning
Bjäre Rebbelberga AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i Ängelholm, 
förvärva del av Rebbelberga 26:3 (5 975 m²) inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga kontor, lager och garage, samt i 
framtiden ha möjlighet till en expansion. Ungefärlig bruttoarea för det första skedet 
är 600 m² och ska ha plats för 25 medarbetare. Utöver byggnationen behövs plats 
för fordon, entreprenadmaskiner och upplagsytor för byggnadsmaterial. 
Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Åkerslund. Ungefärlig tidplan vid kontraktstillfället är 
byggstart kvartal 3 2021 och inflyttning kvartal 2 2022. 

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

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 maj 2021.
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av Bjäre Rebbelberga AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 
 Skisser och illustrationer över tilltänkt byggnation

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Maija Rampe (M) och 
Linda Persson (KD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Bjäre Rebbelberga AB avseende del 
av Rebbelberga 26:3

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 95 Dnr. KS 2021/187

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 till Bjäre 
Rebbelberga AB

Ärendebeskrivning
Bjäre Rebbelberga AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i Ängelholm, 
förvärva del av Rebbelberga 26:3 (5 975 m²) inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga kontor, lager och garage, samt i 
framtiden ha möjlighet till en expansion. Ungefärlig bruttoarea för det första skedet 
är 600 m² och ska ha plats för 25 medarbetare. Utöver byggnationen behövs plats 
för fordon, entreprenadmaskiner och upplagsytor för byggnadsmaterial. 
Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Åkerslund. Ungefärlig tidplan vid kontraktstillfället är 
byggstart kvartal 3 2021 och inflyttning kvartal 2 2022. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av Bjäre Rebbelberga AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 
 Skisser och illustrationer över tilltänkt byggnation

Yrkande
Lars Nyander (S) och Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Bjäre Rebbelberga AB avseende del 
av Rebbelberga 26:3

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

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark– och exploateringschef
Mårten Nilsson
0431-468998
marten.nilsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/187
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-29

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 till Bjäre Reb-
belberga AB

Ärendebeskrivning
Bjäre Rebbelberga AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i Ängelholm, 
förvärva del av Rebbelberga 26:3 (5 975 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområ-
de i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga kontor, lager och garage, samt i 
framtiden ha möjlighet till en expansion. Ungefärlig bruttoarea för det första skedet 
är 600 m² och ska ha plats för 25 medarbetare. Utöver byggnationen behövs plats 
för fordon, entreprenadmaskiner och upplagsytor för byggnadsmaterial. Försälj-
ningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för verk-
samhetsområdet Åkerslund. Ungefärlig tidplan vid kontraktstillfället är byggstart 
kvartal 3 2021 och inflyttning kvartal 2 2022. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Bjäre Rebbelberga AB upp-
rättat förslag till köpekontrakt. Bjäre Rebbelberga AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av Bjäre Rebbelberga AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 
 Skisser och illustrationer över tilltänkt byggnation

Utredning
Bolaget
Bjäre Rebbelberga AB är ett nystartat aktiebolag i samma koncern som Bjäre Ent-
reprenad AB där det senare är en lokal och välkänd entreprenadfirma. Bjäre Reb-
belberga AB förvärvar och äger området som avstyckas och Bjäre Entreprenad AB 
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

och Bjäre Markkonsult AB kommer bedriva verksamhet i lokalerna som ska uppfö-
ras. Idag är verksamheten belägen i hyrda lokaler på Åkerslundsgatan. Med förvär-
vet från kommunen kan bolaget fortsätta sin tillväxt i egenägda lokaler. 2019 blev 
Bjäre Entreprenad AB utsett till årets företag i Ängelholm. Jonas Börjesson, som 
grundade Bjäre Entreprenad AB, har även tilldelats Erik Paulssons pris som årets 
entreprenör 2012.

Byggnation
Bjäre Rebbelberga AB har för avsikt att i ett första skede uppföra byggnation om 
ca 600 m² BTA. Byggnationen ska inrymma personal och maskiner för entrepre-
nadverksamhet. Förebild för byggnationen kommer vara Beslag Designs lokaler 
vid Båstads station, se bifogade illustrationer. Inflyttning är planerad till kvartal 2 
2022.

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 5 975 m² och är anpassat efter företagets behov, se 
köpekontrakt. Priset på tomtmarken, med liknande planbestämmelser i aktuellt 
område, är av kommunfullmäktige vid tidigare försäljningar beslutat till 250 kro-
nor/m². Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Försäljningen är villkorad av att Köparen färdigställer grundläggningsarbete för 
byggnationen. Om byggnationskravet inte är uppfyllt inom ett år kan Ängelholms 
kommun häva köpet. 

Kommunen ansöker om Lantmäteriförrättning för att avstycka området. Bjäre 
Rebbelberga AB svarar för förrättningskostnaden.

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

att godkänna upprättat köpekontrakt med Bjäre Rebbelberga AB avseende del 
av Rebbelberga 26:3
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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I<öpekontrakt 

Köpare: 

Säljare: 

Bjäre Rebbelberga AB 
Akerslundsgatan 7 
262 73 Ängelholm 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Del av Ängelholm Rebbelberga 26:3 

Överlåtelseförklaring 

(559313-6004) 

(212000-0977) 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av Rebbelberga 26:3 (ca 5 975m2
), nedan 

kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 250 kronor/m2 och på följande 
villkor i övrigt. 

TOinl all!#: 5 975 m' 
-26-

-t:! ByggiAn area: ca 3 108 m' (Qron "Sice1!roong) . 
-96-

- 114 . 

Figur l Fastigheten avgränsad med röd begränsningslinje 

Tillträde och köpebrev 
Fastigheten tillträds när grundläggningsplatta för byggnation enligt bygglov gjutits fårdigt. 
Köparen får utföra förberedande schaktarbeten och nödvändiga markundersökningar före 
tillträdesdagen. Köparen är skyldig att ha de tillstånd och söka de lov som krävs, t.ex. marklov. 
Köparen åläggs att återställa området i ursprungligt skick i det fall köpet återgår till Säljaren. 

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



Villkor 
Köparen ska inom ett år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med påbörjad 
byggnation avses här beviljat startbesked för kontor/lager/ garage och fårdigställd betongplatta. 
Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom föreskriven tid har Säljaren rätt att häva köpet. 

Köparen ska inom fyra månader från köpekontraktets undertecknande ansöka om bygglov. 

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

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

) Säljaren har informerat köparen om rättighet för Öresundskraft att bibehålla ledning inom del av 
Fastighetens sydvästra del. Köparen ansvarar för att Fastigheten används på ett sådant sätt att 
Öresundkraft kan fortsätta nyttja sin rättighet. 

) 

) 

Köparen har kännedom om äldre dräneringsledningar inom området och bekostar åtgärder som 
behöver utföras inom Fastigheten med anledning av dräneringsledningarna. 

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

VA 
Anläggningsavgift för V A ingår inte i köpeskillingen. Anläggningsavgift betalas enligt gällande 
taxa. 

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

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

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

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

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



) 

) 

J 

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

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

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

Ängelholm 

Datum 2021- 0\{-JO Datum 2021-

För Ängelholms kommun 

Säljarens underskrift bevittnas: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 126 Dnr. KS 2021/185

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds 
industriområde) till HNT Fastigheter i Ängelholm

Ärendebeskrivning
HNT Fastigheter i Ängelholm AB äger bl.a. fastigheten Lagret 1 i Ängelholm. 
Bolaget förvärvade 2019 mark från kommunens fastighet Rebbelberga 26:3 som 
införlivades i Lagret 1. Inom det förvärvade området bygger bolaget omlastnings-
terminal och uppställningsplatser för bolagets fordon. Byggnationen beräknas vara 
färdigställd i augusti 2021. Bolaget har nu framfört önskemål om att förvärva 
ytterligare ca 10 000 kvm av kommunens fastighet Rebbelberga 26:3. Detta för att 
kunna vidareutveckla sin verksamhet genom att även bygga en tvättanläggning, 
däckverkstad och garage. Berörda fastigheter är belägna inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. Försäljningen sker i 
enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för 
verksamhetsområdet 
Åkerslund. 

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

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 maj 2021.
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av HNT Fastigheter i Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Ola Carlsson (M).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med HNT Fastigheter i Ängelholm AB 
avseende del av Rebbelberga 26:3

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 94 Dnr. KS 2021/185

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds 
industriområde) till HNT Fastigheter i Ängelholm

Ärendebeskrivning
HNT Fastigheter i Ängelholm AB äger bl.a. fastigheten Lagret 1 i Ängelholm. 
Bolaget förvärvade 2019 mark från kommunens fastighet Rebbelberga 26:3 som 
införlivades i Lagret 1. Inom det förvärvade området bygger bolaget omlastnings-
terminal och uppställningsplatser för bolagets fordon. Byggnationen beräknas vara 
färdigställd i augusti 2021. Bolaget har nu framfört önskemål om att förvärva 
ytterligare ca 10 000 kvm av kommunens fastighet Rebbelberga 26:3. Detta för att 
kunna vidareutveckla sin verksamhet genom att även bygga en tvättanläggning, 
däckverkstad och garage. Berörda fastigheter är belägna inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. Försäljningen sker i 
enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för 
verksamhetsområdet 
Åkerslund. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av HNT Fastigheter i Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Yrkande
Ola Carlsson (M) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt med HNT Fastigheter i Ängelholm AB 
avseende del av Rebbelberga 26:3

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



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark-och.exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
043146 89 87
sara.elmefjard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/185
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-29

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds 
industriområde) till HNT Fastigheter i Ängelholm 

Ärendebeskrivning
HNT Fastigheter i Ängelholm AB äger bl.a. fastigheten Lagret 1 i Ängelholm. Bo-
laget förvärvade 2019 mark från kommunens fastighet Rebbelberga 26:3 som in-
förlivades i Lagret 1. Inom det förvärvade området bygger bolaget omlastnings-
terminal och uppställningsplatser för bolagets fordon. Byggnationen beräknas vara 
färdigställd i augusti 2021. Bolaget har nu framfört önskemål om att förvärva ytter-
ligare ca 10 000 kvm av kommunens fastighet Rebbelberga 26:3. Detta för att kun-
na vidareutveckla sin verksamhet genom att även bygga en tvättanläggning, däck-
verkstad och garage. Berörda fastigheter är belägna inom detaljplanerat verksam-
hetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. Försäljningen sker i enlighet 
med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för verksamhetsområdet 
Åkerslund. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 29 april 2021
 Av HNT Fastigheter i Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Utredning
Bolaget
HNT är ett familjeägt företag verksamt inom transport och entreprenadbranschen 
med huvudkontor i Ängelholm. Företaget har även verksamheter på andra orter 
som Malmö, Kalmar, Lidköping, Strängnäs och Åhus. Idag har företaget ca 250 an-



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

ställda, 170 lastbilar med släp samt 15 entreprenadmaskiner. Under 2020 omsatte 
bolaget ca 600 miljoner kr. 

Köpekontrakt
Aktuellt område uppgår till ca 10 000 m² och är anpassat efter företagets behov, se 
köpekontrakt.  Köpeskillingen uppgår till 2 000 000 kr. Priset på tomtmarken i ak-
tuellt område är av Kommunfullmäktige vid tidigare försäljningar beslutat till 200 
kronor/m². Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. 

Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja bygg-    na-
tion. Med påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov samt färdigställd     be-
tongplatta för tvätt- och servicehall i enlighet med skiss, bilaga 1 till köpe-     kon-
trakt. Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom föreskriven tid utgår ett 
vite motsvarande 2 000 000 kronor i det fall förseningen beror på omständigheter 
köparen råder över.

Kommunen ansöker om Lantmäteriförrättning för att genom fastighetsreglering 
införliva aktuellt område i HNT Fastigheter i Ängelholm ABs fastighet Lagret 1. 
Köparen svarar för förrättningskostnaderna.

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

att godkänna upprättat köpekontrakt med HNT Fastigheter i Ängelholm AB 
avseende del av Rebbelberga 26:3

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

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



!<.ö pekontrakt 

Köpare: 

Säljare: 

HNT Fastigheter i Angelholm AB 
Älvdalsgatan 1 
262 73 Ängelholm 

Angelholms kommun 
262 80 Ängelholm 

Fastighet: Del av Ängelholm Rebbelberga 26:3 

Överlåtelseförklaring 

(556888-9827) 

(212000-0977) 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av Angelholm Rebbelberga 26:3 
(ca 10 000 m 2), nedan kallad Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om TV A 
MILJONER/Z 000 000/kronor och på följande villkor i övrigt. 

Tillträde och köpebrev 
Tillträde till fastigheten ska ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Köparen får utföra 
förberedande schaktarbeten och nödvändiga markundersökningar före tillträdesdagen. Om 
markens höjdläge väsentligt ändras krävs marklov. Köparen åläggs att återställa området i 
befintligt skick i det fall köpet återgår till Säljaren. 

Köpeskillingen erläggs senast en månad efter att detta köpekontrakt undertecknats av båda 
parter. När köpeskillingen är till fullo erlagd upprättar parterna köpebrev. 



Villkor 
Köparen ska inom två år från köpekontraktets undertecknande påbörja byggnation. Med 
påbörjad byggnation avses här godkänt bygglov och fårdigställd betongplatta för tvätt- och 
servicehall, se skiss tvätthall, bilaga 1. 

Om Köparen inte har påbörjat byggnationen inom föreskriven tid utgår ett vite motsvarande 
köpeskillingen, dvs. 2 000 000 kronor, i det fall förseningen beror på omständigheter Köparen 
råder över. 

F as tighetens sldck 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på fastigheten rådande 
grundläggnings förhållanden. 

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

VA 
Anläggrungsavgift för V A ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa. 

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

F as tighets bildning 
Fastighetsbildning utförs av Lantmäteriet och sker enligt gällande detaljplan samt med stöd av 
detta köpekontrakt. Vid kontraktstillfället är avsikten att införliva Fastigheten i fastigheten 
Ängelholm Lagret 1. Parterna är medvetna om att avvikelse kan ske vid fastighetsbildning i 
förhållande till överenskommen areal. Parterna medger härmed att avvikelse kan ske med + /-
50 m2 utan att köpeskillingen ändras. Vid avvikelse större än + 50 m2 korrigeras köpeskillingen 
uppåt med 200 kronor per kvadratmeter. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning och 
förrättningskostnaden betalas av Köparen. Köparen biträder härmed ansökan om 
fastighets bildning. 

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

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

Gatumarksersättning 
Ingen gatumarksersättning eller gambyggnadskostnad utgår med anledning av tomtens 
exploatering utan anses ingå i köpeskillingen. 



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

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

2021- o L/. 23 
För HNT Fastigheter i Ängelholm 

2021- Ol-t. 11_3... 
För Ängelholn1sk'ommun 

Bevittnas: 
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Bilaga 1 till köpekontrakt 
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Bilaga 1 till köpekontrakt 
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Bilaga 1 till köpekontrakt 

S\' !" ~<SKTI :..LvmK.ltDC S~AL~4LLO.Q' 
~K \11f.:SLO~,: c.: :. j3~0GC 
1~w1\t r~rn-3~..:./i<;of! ,co ,"r! 

~ Objekt: HrlTTvättha/1 
Fastighetsbeteckning: 
Ritning nr: 2007016~"f2 
Datum: 
Sign : Uffe i! t 



Dn r 

Bilaga 1 till köpekontrakt 
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Objekt: H~fT Tvätthall 
Fastighetsbeteckning: 
Ritning nr: 2007016-T2 
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Sign: Uffe Th 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 127 Dnr. KS 2020/576

Svar på uppdrag att kommunövergripande utreda 
antalet medarbetare per chef och skillnader mellan 
olika verksamheter

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och 
skillnader mellan olika verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
augusti 2021.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott den 19 maj 2021.

• Tjänsteutlåtande från HR-chef den 19 april 2021

• Sammanställning över antal medarbetare per chef i Ängelholms kommun den 
28 februari 2021

• Jämförande statistik Familjen Helsingborg 2018

Yrkande
Bifall till personalutskottets förslag till beslut från följande: Karl-Erik Asp (M), 
Ola Carlsson (M) och Eric Sahlvall (L).

Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till 
personalutskottets förslag till beslut samt följande tillägg:
”Ett uppdrag ska lämnas till verksamheten att ta fram ett förslag på justering av 
antalet medarbetare/chef utifrån det som framkommit i utredningen.”

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på det framlagda tilläggsyrkandet och finner att det 
avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandet röstar JA;

Ledamot som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 7 JA-röster och 5 NEJ-röster samt 1 som avstår från 
att rösta enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L),  Linda Persson (KD), 
Ola Carlsson (M), Göran Larsson (M), Karl-Erik Asp (M) och 
Hannes Petterson (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD), Åsa Larsson (S),
Johan Wifralius (SD) och BrittMarie Hansson (S).

AVSTÅR: Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Således har kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen av antal medarbetare per chef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och
BrittMarie Hansson (S). ” Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget 
tilläggsförslag. Då vi ser att denna utredning inte landade i någon handlingsplan 
ville vi att en plan för hur vi ska harmonisera antalet medarbetar per chef behöver 
tas fram. Vi yrkade därför på att ytterligare steg behöver tas för att faktiskt kunna 
använda denna utredning till något. Majoriteten samt ville inte använda underlaget 
till något arbete framåt utan hänvisade till att det eventuellt kunde komma något i 
budgetarbetet. Vår uppfattning är att det inte räcker, vi vill att både medarbetare 
och chefer ska få de bästa förutsättningarna att leverera välfärd till medborgarna.”

Mot beslutet reserverar sig Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD): 
” Vi tycker det är viktigt att utredningar som beställs genom uppdrag från politiken 
får en tydlig uppföljning. Att enbart läsa igenom dem för att sedan fatta beslut om 
att lägga dem till handlingarna känns som ett recept för att skapa hyllvärmare. Det i 
sin tur är ett slöseri med resurser och skattemedel. Dessutom måste ju någon slags 
idé om förändring eller förbättring rimligtvis ha funnits som föranledde 
utredningen, och som behöver tas tillvara. Sverigedemokraterna reserverar sig till 
förmån för det tilläggsyrkande som lades om uppföljning, vilket tyvärr röstades ner.

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektör
HR-chef
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KS PU § 93 Dnr. KS 2020/576

Svar på uppdrag att kommunövergripande utreda 
antalet medarbetare per chef och skillnader mellan 
olika verksamheter

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och 
skillnader mellan olika verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
augusti 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 19 april 2021

Sammanställning över antal medarbetare per chef i Ängelholms kommun den 28 
februari 2021

Jämförande statistik Familjen Helsingborg 2018

Föredragande tjänsteperson
HR-chef Lena Östblom föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen av antal medarbetare per chef 

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektör
HR-chef
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 HR-chef
 Lena Östblom
 0431-468171
 Lena.ostblom@engelholm.se Kommunfullmäktige

 

    Svar på uppdrag att redovisa antal medarbetare per chef 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kom-
munövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika verksamheter. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från HR-chef den 19 april 2021
Sammanställning över antal medarbetare per chef i Ängelholms kommun den 28 februari 2021
Jämförande statistik Familjen Helsingborg 2018

Utredning
HR har sammanställt en kommunövergripande statistik över antal tillsvidareanställda medarbetare 
per chef den 28 februari 2021. Det finns tre chefsnivåer i Ängelholms kommun, varför redovis-
ningen görs uppdelat på enhetsnivå, verksamhetsnivå och övergripande nivå. Denna redovisning 
avser dels antal tillsvidareanställda medarbetare i genomsnitt per chef, dels månadsavlönade med-
arbetare per chef inklusive funktionschefer i jämförelse inom familjen Helsingborg. 

I sammanställningen framgår  att en enhetschef i Ängelholms kommun har i genomsnitt 23 med-
arbetare, en verksamhetschef har i genomsnitt 12 chefer att leda och högsta cheferna har i ge-
nomsnitt 3 chefer vardera att leda. I genomsnitt ansvarar en chef i Ängelholms kommun för 21 
medarbetare om genomsnittet görs för samtliga chefer. Denna statistik är beräknad utifrån tillsvi-
dareanställda medarbetare och chefer med fullt chefsansvar. Antal medarbetare i praktiken varie-
rar självklart mellan olika chefer och mellan olika verksamheter.

De verksamheter som har flest medarbetare på enhetsnivå, i genomsnitt per chef, är Bo bra hem-
ma med 35 medarbetare, Grundskola/förskola med 32 medarbetare, Gymnasieskolan med 31 
medarbetare och Funktionsstöd med 30 medarbetare. I chefens uppdrag ingår att leda och ut-
veckla verksamheten, ansvara för budget och att leda medarbetare eller underställda chefer inklu-
sive att säkerställa en god arbetsmiljö.  Ofta har chefen även ansvar för att handlägga ärenden in-
om sitt ansvarsområde i olika stor utsträckning. Därav kan ett chefsuppdrag vara utformat på oli-
ka vis mellan olika verksamheter.
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Senaste statistiken som tagits fram från Familjen Helsingborg är från 2018, bilaga 2. Den visar på 
en mindre spridning mellan kommunerna, när det gäller chefstäthet. Lägst antal medarbetare per 
chef var 17 och högst antal medarbetare var 23 medarbetare per chef. Denna siffra är dock inte 
jämförbar med ovanstående då beräkningarna gjorts på olika vis. I Ängelholms kommun hade i 
genomsnitt en chef ansvar för 18 medarbetare 2018. Denna statistik från Familjen Helsingborg  
är beräknad utifrån att samtliga chefer inklusive funktionschefer ingår i förhållande till samtliga 
månadsavlönade medarbetare.  En funktionschef har inte ett helt chefsuppdrag med verksamhet-, 
budget- och personalansvar utan enbart ett eller två av dessa ansvarsområden, varför fler chefer 
omfattas och som därmed ger ett lägre genomsnitt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att antal medarbetare per chef i genomsnitt för Ängelholms 
kommun är 21 medarbetare 2021, men att det finns en stor variation mellan olika verksamheter. 
Även utformningen av vad som ingår i chefsuppdraget variera mellan olika verksamheter. Slutli-
gen visar den jämförande statistiken att chefstätheten i Ängelholms kommun inte avviker från öv-
riga kommuner inom familjen Helsingborg.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslu-
ta

att godkänna redovisningen av antal medarbetare per chef 

Kristina Magnusson Lena Östblom
Kommundirektör HR-chef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
HR-chef
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Antal chefer, samt antal tillsvidare anställda       
2021-02-28

Chef  Servicestöd

antal
under-
ställda

antal
under-
ställda

antal
under-
ställda

snitt
per chef

Hälsa
1 6

Bo bra hemma 1 6 6 207 35
Funktionsstöd 1 11 10 300 30
Särskilt Boende 1 10 10 272 27
Uppdrag o Stöd 1 9 6 147 25
Myndighetsenheten 1 21 21
Kontor Hälsa 1 5 5
Summa Hälsa 1 6 4 36 34 952 28

Lärande och familj
1 8

Elevhälsan 1 28 1 16 16
Grundskola Förskola 2 37 31 980 32
Gymnasieskola 1 38 4 122 31
Individ- och familjeoms *) 1 8 8 99 12
Ledning och utveckling LOF 1 12 12
Vuxenutb o arbetsmarknad 1 5 4 47 12
Summa Lärande och familj 1 8 6 116 49 1276 26
*) 3 enhetsch 5 teamch

Samhälle
1 7

Arkitektur och teknik 1 5 4 42 11
Intraprenad 1 10 2 33 17
Kultur och stad 1 7 7 78 11
Lokalvårdsservice 1 2 2 57 29
Miljö o Bygg 1 5 4 34 9
Måltidsservice 1 4 3 106 35
Summa Samhälle 1 7 6 33 22 350 16

Chef huvuduppdrag
Verksamhetschefer Enhetschefer
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Servicestöd & Ledning
Ekonomi o Kvalitet 1 4
     Budget 1 8 8
     Fastighet 1 2 2
     Redovisning 1 9 9
     Upphandling 1 8 8
HR 1 2
     HR-enheten 1 11 11
     Säkerhet 1 4 4
Kommunikation 1 1
     Kommunikationsenhet 1 6 6
Kundtjänst och Digitalisering 1 3
     Digitalisering 1 12 12
     Kundtjänst 1 18 18
Ledning  **) 1 11
     MEX 1 2 2
     Nämndskansli 1 1 1 14 14
Summa Servicestöd & Ledning 5 21 11 94 9

Summa Ängelholms kommun 8 42 16 185 116 2672 23

**) 1 chef huvuduppdrag avser kommundirektör, 11 underställda är chefer huvuduppdrag, chefer servicestöd, enhetschef MEX, stadsjurist, chefsstrateg och planeringschef
      1 verksamhetschef avser stadsjurist, 1 underställd är enhetschef  nämndskansli
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Chefstäthet - jämförelse mellan kommunerna i 
Familjen Helsingborg 2018-12-31

Den senaste gjorda jämförelsen med kommunerna i Familjen Helsingborg avser 
2018-12-31

Dessa siffror kan inte jämföras med de i sammanställning avseende Ängelholms 
kommun 2021-02-28, eftersom definitionerna är helt olika. I ”Familje-
sammanställningen” ingår alla chefer A, B, C och L, och antalet medarbetare avser 
alla månadsavlönade. Detta är ett värde där man tar alla som inte är chefer och 
dividerar med alla som är chefer. 



Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

WALN
Maskinskriven text
Beslut KF 2020-11-23om budget 2021 och plan 2022-2023
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Maskinskriven text
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 128 Dnr. KS 2021/38

Ansvarsfrihet avseende 2020 för Kommunalförbundet 
AV-Media

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med syftet att tillvarata 
medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk 
verksamhet. Förbudets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett 
brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- 
och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. Förbundet hemställer 
om att respektive kommun beviljar AV Media Skånes direktion ansvarsfrihet för år 
2020.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2021.
- Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 13 april 

2021.
- Protokoll från den 8 mars 2021, Direktionen för Kommunalförbundet 

AV Media Skåne.
- Årsredovisning 2020.
- Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2020,

att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd, E&K
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/38
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-24

Ansvarsfrihet avseende 2020 för Kommunalförbundet 
AV-Media

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med syftet att tillvarata medlem-
marnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. 
Förbudets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och 
kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompe-
tensutveckling samt tillhandahållande av teknik. Förbundet hemställer om att re-
spektive kommun beviljar AV Media Skånes direktion ansvarsfrihet för år 2020.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2021.
- Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 13 april 

2021.
- Protokoll från den 8 mars 2021, Direktionen för Kommunalförbundet 

AV Media Skåne.
- Årsredovisning 2020.
- Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2020.

Utredning
Förbundet redovisar ett överskott på 364 tkr för räkenskapsåret 2020 vilket är 100 
tkr bättre än föregående år. De finansiella målen bedöms vara uppfyllda. När det 
gäller verksamhetsmålen är enbart ett av fyra mål uppfyllt. Revisionen har specifikt 
granskat målstyrningen och gör bedömningen att det finns utrymme för förbätt-
ringar inom detta område även om målstyrningen utvecklats de senaste åren. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvars-
frihet för räkenskapsåret 2020. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

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

att godkänna årsredovisningen för 2020,

att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• Servicestöd, E&K



 

  2021-04-13 
  

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: 
Finjagatan 44 Finjagatan 44 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se  
281 51  HÄSSLEHOLM    
   

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
    
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 
 
 att överlämna årsredovisning för år 2020 till 
 respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar 

 direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2021-06-30. 
 
Bifogat finns: 
 

• Protokoll för direktionsmöte 2021-03-08 med bilagor. 
o Bilaga 1: Årsredovisning för 2020 innehållande Förvaltningsberättelse, 

Bokslut samt Statistik. 
o Bilaga 2: Helårsprognos för 2020 
o Bilaga 3: AV Media Skånes vision 
o Bilaga 4: Reglemente för förbundets direktion 

  
• Revisionsberättelse för år 2020 
• Granskningsrapport för 2020 
• Rapport avseende målstyrning 

 
 
 
Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande  

 
eu 

 
Mikael Lindén, 
Verksamhetschef 

 
 



JIV 
MED I A SKANE 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, 
Osby, Perstorp, Simrishamn, Svalöv, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge 
kommuner 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den 
löpande granskningen av verksamheten dels genom den lagstadgade revisionen. 

EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2020. 
Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapporL Under året genomfördes även 
en fördjupad granskning avseende förbundets målstyrningsarbete. Granskningen visade att det har 
genomförts förbättringar vad gäller användandet av mätbara mål men att det fanns ett behov av att 
tydliggöra syfte, ambitionsnivå och modell för arbetet. 

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. Vi 
t illstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäkt ige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Vi ti llstyrker att årsredovisning för 2020 
godkänns för AV Media Skåne. 

Hässleholm 2021-03-10 

Johan Berglund Christer Linden Henrik Bengtsson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Rapport över granskning av delårsrapport 2020·08·31 (översänd sedan tidigare) 
Granskning av årsbokslut 2020 
Granskningsrapport avseende målstyrningen (översänd sedan tidigare) 

AV Media Skåne 1 Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm 1 Växel 0451· 38 85 80 
Bankgiro: 5161·81631 Orgnr: 222000·0943 

Webb: avmediaskane.se l E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Kommunalförbundet 
AV Media Skåne 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 

Thomas Hallberg 

Auktoriserad revisor J Certifierad kommunal yrkesrevisor 

EV 
Building a better 
working world 



Inledning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat 
Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning 
per 2020-12-31. 

Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna 
finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att 
direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk 
hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har 
uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god 
sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över 
resultat och ställning 

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande 
bedömningar. 
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Metod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende 
riskl kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av 
erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och 
avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk 
granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med 
föregående årsbokslut och delårsbokslut samt helårsprognos. 
Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet. 

_..,.,. 
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Rättvisande räkenskaper 

Bokslutsprocessen 

Processen gällande årsbokslut till årsredovisning fungerade mycket 
bättre detta år vi jämförelse mot f. å. Årsbokslutet upprättas av extern 
redovisningskonsult och årsredovisningen upprättas delvis tillsammans 
med förbundet. 

Redovisningsprinciper mm 
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är 
rättvisande rakenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god 
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen 
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag
stiftning samt nya rekommendationer fran (RKR) Rådet för kommunal 
redovisning. 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen 
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har 
framkommit under revisionen. 
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Resultat för 2020 jämfört med föregående år 

Belopp i tkr Utfall i ar Utfall fg . ar Förandring 

Verksamhetens intäkter 10 359 10 874 -515 

Verksamhetens -1 o 014 -10619 +605 
kostnader 

Verksamhetens 346 256 +90 
nettokostnader 

Finansiella poster 18 8 +11 

Årets resultat 364 264 +100 

~ Årets resultat i förhållande till föregående års justerade resultat är 1 OOtkr 
högre. 

• Intäkterna har minskat sedan år 2019 eftersom de övriga intäkterna har 
minskat vilket ej utgör medlemsavgifter. 

• Sedan har verksamhetens kostnader minskat i motsvarande omfattning 0,6 
mnkr varav en ökning av avskrivningar på 0,7 mnkr och en minskning av 
övriga kostnader med 1,3 mnkr. Detta mycket beroende på pandemin 
eftersom verksamheten har inte kunnat bedrivas på normalt sätt. 

• Finansiella poster har marginellt förändrats med 11 tkr. 
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God redovisningssed 

~ Immateriella tillgångar 

..- Fr o m 201 7 redovisar förbundet filmlicenser som en immateri ell t illgång. 
Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resu ltaträkningen. 
Ti llgångarna skrivs av under nyttjandeper ioden. Ingen förändring har skett 
under 2020. 

~ Kundfordringar 

• Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2020-12-31. 
Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet. 
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i årsbokslutet 2020-12-31. 

... Kassa och bank 

• l balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redo
visats enligt verkligt värde fr om 2019-01-01 enligt ny redovisningslag
stiftning. Detta innebär att det f inns en orealiserad värdeförändring under 
2020 uppgående till 23tkr. 
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God redovisningssed forts 

.... Pensioner 

~ Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i 
årsredovisningen per 2020-12-31 upplyst om en tillgång i 
Pensionsstiftelsen på 4 666 611 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 
1 550 000 kr. Tillgångsposten är avstämd mot underlag från SKR och 
pensionsreserven är avstämd mot underlag från KPA. 
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Uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning 

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och 
uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i 
årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både 
finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen 
fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 
obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. 
Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering 
samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 
uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans 
mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning 
av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. 
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Bedömning 

• AV Media Skane har följande verksamhetsmål: 
• AV Media Skåne skall öka sin totala utlåning så att man når 450 000 utlåningar 

under året. Total utlåning 2020 uppgär till 444 61 O utlåningar. Målet bedöms inte 
vara uppfyllt. 

• AV Media Skåne skall genomföra minst tre minimässor inom verksamhetsområdet 
under året. Målet bedöms inte vara uppfyllt. 

• AV Media Skäne skall under 2020 öka medlemsantalet med fem nya kommuner. 
Under 2020 ökade medlemsantalet med tre kommuner. Målet bedöms inte vara 
uppfyllt . 

.,.. AV Media Skåne skall under 2020 stärka sin kommunikation med kommunerna 
genom att formellt inrätta olika samrådsforum. Målet bedöms uppfyllt. 

• AV Media har för följande finansiella mål: 

• soliditet ska ej understiga 6 000 000 SEK. 

• Likviditet ska ej understiga 2 000 000 SEK. 

• Målen bedöms vara uppfyllda. 
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Bedömning forts 

• Vi bedömer att målet som säger att verksamheten ska kannetecknas av god 
ekonomisk hushällning ar uppfyll t när det gäl ler de fi nansiella malen vilka ar 
uppfyllda, dock ar endast ett av de fyra verksamhet<)mälen uppfyllda . 

.-. Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte 
finnas några väsentliga justeringsposter att beakta som påverkar balanskravet så att 
det blir negativt . 

• Avstamning av ba lanskravet görs i årsredovisningen. 

• Sammanfattande bedamning 

• Efter granskningen av årsredovisningen för 2020 är det revisionens uppfattning 
• att årsredovisningen ar upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god 

redovisningssed samt att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets 
resultat och stallning. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunallagens 9 kap 2 §fastställer att om inget annat anges eller följer av bestämmelserna 
om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund. 
Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta en 
utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska och 
verksamhetsmässiga mål till varandra i nödvändig mån, dels säkerställer att styrmodellen 
fungerar i verksamheten. För en lyckad målstyrning är det bland annat centralt med tidsatta 
och mätbara mål som kan följas upp löpande. 

Mot bakgrund av revisorerna risk- och väsentlighetsanalys har de beslutat att granska om 
målstyrningen är ändamålsenlig . 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om direktionens målstyrning är ändamålsenlig. 

l granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

.- Har direktionen säkerställt en styrmodell? 
Har direktionen säkerställt arbetsformer för målarbetet som bidrar till måluppfyllelsen? 

11> Har direktionen fastställt mål för verksamheten som är uppföljningsbara? 
... Bedriver direktionen en tillräcklig uppföljning av måluppfyllelsen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervju med verksamhetschef och dokumentstudier (se bilaga 1 ). 
Granskningen är genomförd juni 2020 -oktober 2020. 

1.4. Revisionskriterier 

Kommunallagen 

l kommunallagens 9 kap. 2 §framgår att om inget annat anges eller följer av bestämmelserna 
om kommuner och reg ioner i denna lag, tillämpas dessa även för kommuna lförbund. 

När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en 
särskild författning , ska den författningens bestämmelser om kommuner eller regioner 
tillämpas för förbundet. Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om 
kommuna lförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna 
lag. 

Prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 

Propositionen syftade till att föra in ett tyd ligare arbetssätt hos kommuner att i samband med 
budgeten och de finansiella målen även ta fram mål och riktlinjer för verksamheten. 
Propositionen reglerar inte omfattn ingen och innehållet i sådana mål och rikt linjer, inte heller 
vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Istället ska varje kommun 
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med utgångspunkt från sina egna förhå llanden, med hänsyn till de nationella målen, fastställa 
egna mål och riktlinjer. Det står dock angivet att målen och riktlinjerna ska uttrycka rea lism och 
handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas och att en utvärdering av om 
målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen. På sidan 11 i propositionen finns följande 
förklarande text: 

"Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens eller landstingetsformåga alt bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar 
för att få en god ekonomisk hushållning måste det .finnas ett klart sambaud mellan 
resursåtgcing, prestationer. resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och 
ändarnålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krä1·s bl. a. en utvecklad planering med 
ji-an!f'örhållning och handlingsberedskap, rydliga och mätbara mål samt en rättvisande och 
til(/örlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemotuppställda mål. Vidare 
behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens prestationer och 
kmlitet motsvarar uppställda mål samt en ejfektiv 01ganisation som säkerställer 
må l uppJYlf el sen .. 

Förbundsordning 

l tredje paragrafen framgår att kommunalförbundets syfte är att til lvarata medlemmarnas 
intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommuna lförbundets 
ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 
områdena fi lm, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommuna lförbundet ska ligga i framkant avseende modern 
pedagogik och teknik. 

Bland kommunalförbundets uppgifter ingår bland annat: 
... Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital tekn ik och 

digitala läromedel. 
~ Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 

inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 
~~> Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

l förbundsordningens § 11 beskrivs förbundets process kring budget, verksamhetsplan och 
ekonomisk styrning. Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen fram lägga förslag till 
budget. Direktionen ska årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, 
uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 

Av förbundsordningen framgår inte om kommunalförbundet ska i relevanta delar tillämpa 
någon av medlemskommunerna styrande dokument. 

SMART-modellen 

SMART en vedertagen modell som används för att underlätta formulering av mål för bland 
annat projekt, försäljning eller personlig utveckling. Modellen är särskilt användbar när mål ska 
formuleras när flera är inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. 

~ Specifika i meningen att de är enkla och begripliga 
, Mätbara och indikerar en riktning av något slag 

Accepterade och kända av de som berörs 
Realistiska och rimliga att kunna nå 

~ Tidsbestämda i den mån att det är enkelt att avgöra när de uppnåtts eller inte uppnåtts 
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2. Iakttagelser 

2.1. Mål för 2020 

l måldokument för kommunalförbundet finns följande mål för verksamheten under 2020. 

Verksamhetsmål för 2020 

• Öka sin totala utlåning så att man når 450 000 utlåningar under året. 

• Genomföra minst tre minimässor inom verksamhetsområdet under året. 

• Under 2020 öka medlemsantalet med fem nya medlemskommuner. 

• Under 2020 stärka sin kommunikation med kommunerna genom att formellt inrätta 
olika samrådsforum. 

Finansiella mål för 2020 

• AV Media Skånes soliditet får ej understiga 6 000 000 kr. 

• AV Media Skånes likviditet får ej understiga 2 000 000 kr. 

Målen är framtagna av verksamhetschefen på AV Media Skåne, de har presenterats för 
medarbetare och en dialog har förts kring dem. Därefter har målen presenterats för direktionen 
som har diskuterat dem och fattat beslut om att anta målen för verksamheten. Av intervjun 
framkom att medlemskommunerna inte har varit delaktiga i framtagandet av målen för 
kommuna lförbundet. Ett av målen är att stärka kommunikationen med medlemskommunerna 
och inrätta olika samrådsforum. Det beskrivs i intervju att det är viktigt att ge 
medlemskommunerna, som uppdragsgivare, möjligheten att påverka verksamhetens riktning. 

2.1.1. Process för målstyrning 

Det beskrivs i intervju att kommunalförbundet har arbetat med verksamhetsmål sedan 2018. 
Inför 2020 har kommuna lförbundet beslutat om de fyra nya verksamhetsmålen som beskrivs 
ovan. Av intervjun framkom även att kommunalförbundet under 2020 har arbetat med att ta 
fram en process för målarbetet Bilden nedan redogör för kommunalförbundets tänkta process 
för målarbetet 

Bild 1: Målstyrningsprocessen 

Uppföljning 
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Av intervjun framkom att målen ska följas upp löpande under året, i form av 
verksamhetsstatistik, och mer grundligt vid budgetuppföljning, delår och årsredovisningen. l 
samband med uppföljningen ska det genomföras en analys av vad som krävs för att de ska 
nå målen. Det finns inte någon dokumenterad tidsplan med aktiviteter som beskriver hur de 
ska arbeta med måluppfyllelsen. 

2.2. Uppföljning 

statistik för verksamheten följs upp veckovis och presenteras för direktionen i samband med 
årsbokslutet. V id intervju uppges att uppföljn ing av måluppfyllelsen ska presenteras i samband 
med budgetuppföljningen, vid delår och helår. 

Annan uppföljning som genomförs är den efter genomförda event. Uppföljning och analys av 
genomförda event görs muntligt inom arbetsgruppen med utgångspunkt från den feedback 
som lämnas från kunden (medlemskommunen). Efter ett genomfört event förs en dia log med 
en del av de deltagande lärare och utvecklingsledare i kommunerna för att ta del av deras 
åsikter. Direktionen får en muntlig information om kommunens upplevelse av eventet. Ofta har 
ledamöterna i direktionen fått information ifrån utvecklingsledarna i kommunen om hur de 
upplevt eventet. 

Vi har tag it del av kommunalförbundets statistik över utlåning som beskrivs i diagrammet 
nedan. 

Diagram 1: Antal utlån 2008-2019 
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l diagrammet kan vi utläsa att utlåningen årligen har ökat (bortsett från 2012 till 2013). Deras 
mål för 2020 är att utlåningen ska fortsätta öka till 450 000 under 2020. 
Enligt uppgift införde leverantören av mediekatalogen ändringar i deras statistikföringen 2013, 
vilket gav en felaktig beskrivn ing av utlåningen det året. l praktiken var det en ökning även från 
2012 till 2013. 

När kommuner/skolor uppvisar ett lågt antal lån i statistiken kontaktas dessa. 
Kommunalförbundet för då en dialog om vad detta beror på och vad som kan förbättras. Målet 
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att öka utlåning uppges vara av vikt för att uppnå kommunalförbundets ändamål1. Det är därför 
viktigt för verksamheten att följa upp statistiken och införa åtgärder i form av dialog med de 
kommuner som uppvisar ett lågt antal lån. l kvartalsrapport för januari til l mars, som har 
redovisats till direktionen, beskrivs hur många lån som gjorts inom följande kategorier: stream, 
tekn ik, boklådor, museilådor, teamlådor och dvd. l kvartalsrapporten framgår att 
kommunalförbundet lånar ut material ti ll för 379 skolor inom 25 kommuner (för fem kommuner 
är det endast enstaka skolor som lånar). Nedan redovisar vi uppdelningen av utlån inom 
respektive kategori per medlemskommun. 

Tabell 1: Utlåning under januari till mars 2020 

Kategorier av utlåning 
Antal 

Kommun skolor Stream Teknik Boklådor Museilådor Temalådor DVD 

Bromölla 19 3765 5 47 4 11 12 

B åstad 11 6301 9 75 2 5 11 

Eslöv 33 8925 11 58 11 52 12 

Hässleholm 57 17 049 70 396 12 63 106 

Hörby 10 6716 2 27 3 3 11 
Höör 11 4242 4 20 o 1 14 

Klippan 19 5361 4 33 3 3 15 

Kristianstad 82 29 015 37 129 22 31 109 

Kävlinge 6 80 o o o o o 
La h olm 6 13 o o o o o 
Landskrona 1 30 o o o o o 
Lund 1 199 2 16 o 3 o 
Os by 16 5855 o 45 1 3 14 

Perstorp 10 2904 1 20 o 1 7 

Simrishamn 25 4685 5 61 8 33 4 

Sjöbo 1 356 o o o o o 
Staffanstorp 1 986 o 3 o o 1 
Svalöv 6 2430 9 36 9 17 14 

sölvesborg 1 536 o o o o 6 

Tomeliila 10 4551 o 60 1 14 7 

Ängelholm 24 15 492 5 84 4 6 17 

As torp 10 4365 o 16 1 1 4 
Örkelljunga 11 4017 6 24 2 3 10 

Östra Göinge 18 4553 2 42 2 5 10 

Totalt: 379 132 426 172 1192 85 255 384 

Total utlåning under januari till mars 2020: 134 514 

1 Läs om kommunalförbundets ändamål i avsnitt 2.4 revisionskriterier. 
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2.2.1. Vidtagna åtgärder 

Av intervju framkom att målet avseende att öka medlemsantalet med fem nya kommuner 
troligtvis inte kommer uppnås då de potentiella nya medlemskommunerna har fått en stramare 
budget. Det framkom även att vad gäller detta mål är det svårt för verksamheten att införa 
någon åtgärd för att förändra utfa llet under innevarande år. 

Målet att genomföra minst tre minimässor under året är svårt att förutspå till följd av den 
pågående pandemin. De har inte varit möjligt att genomföra någon mässa hitti lls under året 
och huruvida de går att genomföra till hösten avgörs av utvecklingen kring covid -19. 

Vad gäller målet att under 2020 stärka kommunikationen med kommunerna genom att formellt 
inrätta olika samrådsforum har kommunalförbundet inte genomfört någon åtgärd. 

2.2.2. Uppföljning delårsrapport 2020 

l tabell 2 framgår framgår kommunalförbundets uppföljning av verksamhetsmål och mätetal 
från delårsrapport 2020. 

T b Il 2 U f"l' . k a e pp10IJnmg av ver sam h t ål f å d r esm en r n e arsrapport 2020 
Mål Uppföljning 
Öka sin totala utlåning så att man når Baserat på statistiken hittills bedömer de att de 
450 000 utlåningar under året. kommer uppnå målet. 

Genomföra minst tre minimässor inom Målen kommer inte uppnås då pandemin med 
verksamhetsområdet under året. de restriktioner som gäller inte möjliggör fysiska 
Under 2020 öka medlemsantalet med fem nya träffar. 
medlemskommuner. 

Under 2020 stärka sin kommunikation med Målet kommer ej uppnås. Tre nya 
kommunerna genom att formellt inrätta olika medlemskommuner kommer antas. 
samrådsforum. 

Det beskrivs i samtal med kommunalförbundets verksamhetschef att det i samband med 
budgetarbetet för 2021 , som startar i december, kommer genomföras en utvärdering av deras 
målstyrningsprocess. De hoppas då kunna utarbeta mål som är enklare att följa upp samt där 
syftet med målen blir tydligare. 
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3. Bedömning 
Direktionens målstyrning har utrymme för förbättringar. Revisionen har under senare år 
framhållit vikten av målstyrning och möjligheten att följa upp valda mål. Mot denna bakgrund 
anser vi det vara positivt att direktionen har infört mål för 2020 som är specifika och mätbara. 
Tre av fyra mål är mätbara och uppföljningsbara. 

Ett förbättringsområde är att tydliggöra syftet med målstyrningen genom att vidareutveckla 
planeringsdokumentet som verksamheten har tag i t fram. Dokumentet kan med fördel beskriva 
målstyrningsprocessen, kommunalförbundets ambitionsnivå vad gäller målstyrningsarbetet 
och definitioner av de olika begreppen som används i processen. Roller och ansvar för olika 
funktioner i kommunalförbundet samt direktionens delaktighet i arbetet kan också beskrivas i 
dokumentet. Som stöd i framtagandet skulle kommunalförbundet kunna utgå från någon av 
medlemskommunernas styrande dokument avseende målstyrning. Det framtagna 
styrdokumentet bör fastställas av direktionen för att ge mandat till verksamheten samt klargöra 
ägandeskapet 

Ett ytterligare förbättringsområde är att tydliggöra analysens roll i processen, såväl inför 
framtagandet av mål som inför valet av aktiviteter och i förlängningen i måluppföljningen. 
Analysens syfte är att ge en tydlig grund för arbetet. En analys som pekar ut vilka åtgärder 
som behöver genomföras och som senare kan användas för att konstatera om åtgärderna 
bidrog till önskad effekt. När nya mål ska formuleras bör direktionen beakta vilken rådighet de 
har för att uppnå dess resultat. l kommunalförbundets målstyrningsarbete saknas 
analysarbetet (i alla fall en dokumenterad analys), men också vad den önskade 
effekten/resultatet av målen är. Kommunalförbundets uppdrag är att serva 
medlemskommunerna vilket innebär att den önskade effekten till stor del torde uppkomma hos 
medlemmarna . Om kommunalförbundet kan identifiera effekterna de vill bidra till kan det även 
ligga till grund för en marknadsföringsstrategi i rekryteringen av nya medlemmar. 

Sammanfattningsvis anser vi att det hade varit fördelaktigt för kommunalförbundet att införa 
en styrmodell som beskriver arbetssättet kring mål. Där kan även redan existerande strategier 
dokumenteras som till exempel statistikuppföljning kring utlåning samt arbetssätt för att utöka 
utlåningen, via dialog med medlemskommuner. Vi har förståelse för att kommunalförbundet 
har begränsade resurser och att det finns begränsningar för vad en verksamhet i denna storlek 
mäktar med. Vi vill ändå framhålla att det är möjligt att ha en fungerande målstyrning utan att 
det ska ta alldeles för mycket resurser i anspråk, men lik all utveckling har även målstyrning 
en startsträcka som direktionen får räkna med . 

Revisionsfrågor Svar 
Har direktionen säkerställt en Nej, det finns ingen framtagen styrmodell för 
styrmode Il? kommunalförbundet. 

Har direktionen säkerställt arbetsformer Nej, det saknas arbetsformer för hur verksamheten 
för målarbetet som bidrar til l ska arbeta med målarbetet för att säkerställa en god 
måluppfyllelsen? måluppfyllelse. 

Har direktionen fastställt mål för Ja ti ll stor del, tre av deras fyra verksamhetsmål är 
verksamheten som är uppföljningsbara? kvantifierbara som går att mäta och följa upp. 

Bedriver direktionen en tillräcklig Ja, målen följs upp i samband med delårsrapporten 
uppföljning av måluppfyllelsen? och årsredovisningen. 
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EV 
Building a better 
worklng world 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi direktionen att: 

säkerställa en styrmodell för målstyrningsprocessen som beskriver process, 
arbetssätt, roller och ansvar, ambitionsnivå etc. 

Hässleholm den 14 oktober 2020 

Negin Nazari 
EY 

David Maxe 
EY 
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E. Y 
Bultding a better 
working world 

Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

• Verksamhetschef 

Dokument: 

" Målstyrningsprocessen 

• Måldokument för AV Media Skåne (2020) 

• Förbundsordning 

• statistik 2019 

.. Kvartalsrapport mars 2020 

• Arsredovisning 2019 

• Kalenderöversikt januari till juni 2020 

.. Delårsrapport 2020 

10 



JIV 
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PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: 

Plats och tid: 

Närvarande: 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Ersättare: 

Verksamhetschef: 

Måndag den 8 mars 2021 

Digitalt möte via Teams kl. 13.30 - 15.00 
som leddes av ordföranden och vice 
ordföranden ifrån AV Media Skåne. 

Sven-Ingvar Borgquist Ordf. 
Elisabeth Stenberg Michalski 
Thomas Nerd 
Erik Berg 
Jörgen Ekman 
Rune Persson 
Daniel Tejera 
Lars-Anton Ivarsson 
Marie Gärdby 
Sven Olsson 
Anette Theresson 
Gun Friberg 
Jon Strömberg 
Daniel Jönsson Lyckestam 

Anette Persson 

Susanne Jung 
Lars Klees 
Jill Andersson 
Tonny Svensson 
Ulrika Tollgren 
Christer Grankvist 
Roger Persson 
Anneli Eskilandersson 
Lars Carlsson 

Mikael Linden 

Ängelholm 
Bromölla 
Båstad 
Hässleholm 
Höör 
Klippan 
Kristianstad 
Os by 
Perstorp 
Simrishamn 
Tomeliila 
Åstorp 
Örkelljunga 
Östra Göinge 

Hörby 

B åstad 
Hässleholm 
Hö ör 
Klippan 
Kristianstad 
Simrishamn 
Tomeliila 
Örkelljunga 
Ängelholm 

Personalföreträda re: 

sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 



AV 
M EDI A S K A N E 

Ärenden: 

§ 9. Mötets öppnande & upprop 
Ordföranden Sven-I ngvar Borgquist hälsade ledamöterna välkomna till 
dagens direktionsmöte och förrättade upprop. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstgöringslistan. 

§ 10. Val av justerare 
Jörgen Ekman valdes till at t justera dagens protokoll. 

§ 11. Föregående mötesprotokoll 2021-02-15. 
Ordföranden informerade om att protokollet är på väg att skickas ut till 
ledamöterna. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föreg§ende mötesprotokoll till handlingarna. 

2 

§ 12. Redovisning samt överlämnande av Arsredovisning Bilaga 1 
för år 2020 
Verksamhetschefen kommenterade väsentliga händelser under året , 
Styrn ing och uppfölj ning av förbundets verksamhet samt god ekonomisk 
hushållning och ekonomisk stä llning i verksamhetsberättelsen. 
Verksamhetschefen kommenterade årets resultat 364 0066 kr, kassa & 
bank 5 699 011 kr bestående av vårt transaktionskonto PM konto 
l 327 074 kr och korträntefonder LUX fonder 4 371 937 kr. 
Verksamhetschefen kommenterade även posten eget kapital 7 047 207 kr 
samt pensionsstiftelsen 4 666 611 kr och pensionsreserven l 550 000 kr. 
Verksamhetschefen redovisade bakgrundsinformation till års- Bilaga 2 
redovisningen med sin excelfil för månadsuppföljning, se gula över-
strykningar i excelfilen. 

Verksamhetschefens slutkommentar till ekonomisk redovisning är att 
förbundet har en bra ekonomisk ställning med en välskött ekonomi genom 
o 
aren. 

I nför utskick skall verksamhetschefen se över stavfel och vissa tecken
justeringar. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna §rsredovisningen med statistiken för §r 
2020. 
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att ~rets resultat 364 066 kr tillförs eget kapital. 
att ~rsredovisningen med statistik skickas ut till 
medlemskommunerna med hemställan om ansvarsfrihet. 

§ 13. Vision för AV Media Skåne 
Verksamhetschefen gav bakgrunden till framtagen vision. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna visionen. 

§ 14. Reviderat reglemente för direktionen 
Förslag till reviderat reglemente har skickats ut till ledamöterna i 
kallelsen. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna reviderat reglemente 

§ 15. Ekonomiskt utfall per februari månad 
Har inte hänt så mycket på de två första månaderna. Alla intäkter ifrån 
medlemskommunerna har inbetalats och de fakturor som skickats ut för 
samverkansavtal är betalda således inga fordringar återstår. I övrigt följer 
vi budgeten så här långt. 

Direktionen beslutar: 
att lägga verksamhetschefens information till handlingarna 

Revisionsberättelse 
Revisionen (Ernst & Young med politiska revisorer) sammanträder onsdag 
den 10 mars och överlämnar därefter granskningsrapport och revisions
berättelse. 

att när granskningsrapporten och revisionsberättelsen är 
klar skall den skickas till AU och direktionens ledamöter. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för ~r 
2020 biläggs A V Media Sk~nes ~rsredovisning. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för ~r 
2020 tillsammans med ~rsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det g~ngna 
verksamhets~ret 2020. 

§ 16. Övriga ärenden 
Verksamhetschefen kommer i närtid att bjuda l nya ledamöter och ersättare till en 
introduktion via Teams som är obligatorisk. För övriga i direktionen kommer inbjudan 
att innebära att man får delta om man känner behov av det. 

Bilaga 3 

Bilaga 4 
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§ 17. Information 
Nästa direktionsmöte är måndagen den 31 maj klockan 10.00 via Teams 
(medlemsavgift för år 2022). 

Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet. 
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ARSREDOVISNING 
2020 

2020-01-01-2020-12-31 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKANE 

MEDIA SKANE 

Innehåll: 
Förvaltningsberättelse. 
Bokslut: 
Resultaträkning 
Balansräkning tillgångar 
Balansräkning eget kapital och skulder 
Kassaflödesanalys 
Redovisningsprinciper 
Noter till resultat- och balansräkning 

Bilaga 1 



Bilaga 1 

•• •• 

FORVAL TNINGSBERA TTELSE 
2020-12-31 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKANE 
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FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 2020 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Ar 2020 2019 2018 2017 2016 
Intäkter 10 359 322 10 873 941 11418070 13 772 077 15 681 259 
Kostnader 10013814 10618674 11 598 522 13 061 960 15 556 985 
Arets 
resultat 364 066 263 615 598 378* 331 641 1 402 
Antal 
anställda 9 9 g 10 

Kommentarer till översikten: 
2016 och 2017 års ökning av Intäkterna berodde på en ökad försäljning av teknik. 
Hösten 2016 rekryterades två nya medarbetar som IKT pedagoger därav 1 O 
anställda 2017. 
Hösten 2017 infördes periodisering på inköp av licenser för film och digitala 
läromedel. 
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l maj månad 2018 fattade direktionen beslut om nedläggning av upphandling/försäljning 
per den 15 juni för att enbart utveckla den pedagogiska verksamheten i förbundet 
Därmed minskar intäkterna totalt fr.o.m. år 2018 jämfört med tidigare år. 
• Jämförelsetalet årets resultat för 2018 har omräknats då principerna för värdering av 
kortfristoga placeringar har förändrats under 2019. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne 
Historik 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads läns 
AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 
Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas Intressen inom utbildning, försko la 
och annan pedagogisk verksamhet. Förbundets ändamål är att främja samverkan 
och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, 
litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckl ing samt tillhandahållande av teknik. 
Förbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. 

Medlemskommuner och samverkansavtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla. Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad , Hörby, Höörs och Eslövs kommun har 
samverkansavtaL Övriga samverkansavtal enligt följande: sex skolor i Svalövs 
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kommun, en skola i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun, en skola i 
Lund, en skola på Ven, samverkansavtal med Perstorps gymnasium (Perstorp AB), 
Regionmuseet samt Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund. 

Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

Kommun 

Bromölla 

B åstad 

Hässleholm 

Klippan 

Os by 

Perstorp 

Simrishamn 

Tomeliila 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

Ordinarie 

Elisabeth Stenberg 
Michalski (S) 

Thomas Nerd (S) 

Erik Berg (M) 

Rune Persson (S) 

Ersättare 

Susanne Bäckman (L) 

Susanne Jung (M) 

Lars Klees (SD) 

Tonny Svensson (M) 

Lars-Anton Ivarsson (M) Lars Andreasson (S) 

Marie Gärdby (C) Mikael Malm (S) 

Sven Olsson (M) Christer Grankvist (S) 
Vice Ordf. 

Anette Thoressen (C) Roger Persson (S) 

Gun Friberg (S) Marcus Mäller (SD) 

Sven-Ingvar Lars Carlsson (S) 
Borgquist (M) Ordf. 

Jon Strömberg (M) Anneli Eskilandersson (SD) 

Daniel Jönsson Sven-Arne Persson (S) 
Lyckestam (M) 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist 
Vice Ordföranden Christer Grankvist 
Ledamot Marie Gärdby 

AU- och Direktionsmöten 
Under året har sex AU-möten och sex direktionsmöten genomförts. 
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AV Media Skånes organisation 

Verksamhetschef 

Ansvarig för litteraturutlåning, 
utbildningar & kurser samt 
mässor. IKT-pedagog 

IKT-pedagog, utbildningar 
& kurser 

!T-samordnare 
Personuppgiftsansvarig 

Inköpsansvariga Film & 
Mediarådgivning 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Lind€m 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 

Martin Sarkar 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanetta Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Anna Henningsson 

Väsentliga händelser under året 

2021-03-08 

Från och med den 1 januari togs vår ekonomi (löpande redovisning, delårsbokslut 
och årsbokslut) över av Ahnell & Partner AB i Hässleholm. 

Vi har genomfört minimässor "Lära Nära" i Simrishamns och Ängelho lms kommun 
med mycket bra resu ltat. Enbart positiva omdömen ifrån de båda kommunerna. 

Den 3 mars genomförde vi både utvecklingsledarmöte i Kristianstad på Filmmuseet 
samt Inspirationsdagar på Kristianstads Arenan som Läromedia i Örebro arrangerar, 
vår före detta Läromedelsmässa. 

Under året har processen för medlemskap fortgått enlig plan. Kristianstads, Höörs 
och Hörbys kommun har ansökt om medlemskap i förbundet. l september månad 
slutfördes dialogmöten med medlemskommunerna i syfte att ge förståelse samt 
underlätta inför kommande beslut om nya medlemmar. Under november månad 
och december månad har samtliga kommuner godkänt de tre nya kommuner som 
ansökt om medlemskap samt godkänt reviderad Förbundsordning. 

Med anledning av Kävlinge och Laholms sena avhopp ifrån Interimsavtal för 2020 
tappade vi 829 000 kr i budgeten inför 2020. Därför ansökte vi om gottgörelse ifrån 
pensionsstiftelsen och fick den beviljad med 284 000 kr. 

Den 9 mars godkände direktionen reviderad budget för år 2020. 
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Vi har under våren gett våra medlemskommuner möjligheten till support vad avser 
utskrift av visirbågar på vår 3 D skrivare. Hemsjukvården i Bromölla kommun 
nappade på vårt förslag och vi har genomfört tre leveranser om ca 120 bågar samt 
att vi stod i reserv åt Hässleholms kommun under året. 

l juni månad har samtliga medlemskommuner beviljat direktionen ansvarsfrihet för år 
2019. 

Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2020-08-31. Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information. 

Direktionen har fastställt processbeskrivning för målstyrning av förbundets 
verksamhet. 

Inga upphandlingar har genomförts under året. 

Under året har följande projekt fullföljts: 
• Våra minimässor "Lära Nära". 
• Inspirationsdagar på Kristianstads Arenan som Läromedia i Örebro ansvarar 

för och där vi ingår som samarbetspartners. Tidigare vår egen 
Läromedelsmässa. 

• Teknikinköp för att öka vår förmåga till att genomföra digitala möten och 
genomföra informationer/utbildningar/föreläsningar. 

• Medlemskapsprocessen. 
• Framtagandet av målstyrningsprocessen. 

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 

AV Media Skånes mål är att: 
• öka sin totala utlåning så att man når 450 000 utlåningar under året 

Kommentar till satt mål : Total utlåning 2020 uppgår till 444 61 O utlåningar. Målet är 
inte uppnått. Det beror på att satt mål antogs före det att två samverkanskommuner 
hoppade av samverkan med förbundet. Två kommuner som under åren alltid lånat 
mycket utav oss och 2019 uppgick deras sammanlagda lån till 40 000 lån. Trots att vi 
ej når uppsatt mål så har vi åter nått en rekordhög utlåning. l och med pandemin har 
distans- och fjärundervisning medfört ett stort ökat antal elevkonton i vår 
mediakatalog som bidragit starkt till den ökade utlåning jämfört med tidigare år .. 

• genomföra minst tre minimässor inom verksamhetsområdet under året 

Kommentar till satt mål: Målet är ej uppnått. Vi har genomfört två "Lära nära" sedan 
satte pandemin stopp för externa besök ute i våra kommuner. 
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• under 2020 öka medlemsantalet med fem nya kommuner 

Kommentar till satt mål: Målet är inte uppnått. Vårt resultat blev tre nya 
medlemskommuner. Vår process avseende medlemskap har varit en mycket bra 
process med bra resultat trots att vi inte når uppsatt mål. Vi anser att vi inte hade 
kunnat påverka besluten som är fattades i kommunerna genom att arbeta på ett 
annat sätt. Utan olika uppkomna situationer har gjort att man tackat nej til l 
medlemskapet. 

• under 2020 stärka sin kommunikation med kommunerna genom att formellt 
inrätta olika samrådsforum 

Kommentar till satt mål: Vi har genom årets dialogmöten med medlems
kommunerna stärkt kommunikationen med våra kommuner som ger ett bra 
utgångsläge inför fortsatt arbete med att inrätta olika formella samrådsforum. Ett 
sådant samrådsforum är förstärkt under året och det är AV Media Skånes 
utvecklingsgrupp. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

A V Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

• A V Media Skånes soliditet skall ej understiga 6 000 000 kr. 
• A V Media Skånes likviditet skall ej understiga 2 000 000 kr. 

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning: 
AV Media Skåne har en god soliditet då ekonomin visar på en god betalningsförmåga 
på lång sikt, eget kapital uppgår till 7 047 207 kr. AV Media Skånes likviditet per 
2020-12-31 är bra, i kassa och bank fanns 5 699 011 kr. Vi har en stabil ekonomi. 

Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 1 O 35~ 322 Kr. 

Kostnaderna för året uppgår till 6 515 832 Kr+ av- och nedskrivningskostnader 
3 497 982 kr. Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader, 
uppgår till 364 066 kr. 

Investeringar gjorda under året: 
• Inköp av digitala läromedel1 329 825 kr. (Creaza, Muzzy, lnspera, Kikora) 

samt varav 315 992 kr är inköp av medlekatalogen (vår plattform). 
• Inköp av film 2 015 355 kr. Totalt har vi 4 543 egna filmer i vår mediekatalog 

för utlåning, huvuddelen är strömmande och en mindre del är DVD. Det är 
utbildnings- och spelfilmer, dokumentärfilmer samt korta filmklipp som är 732 
till antalet. Totalt antal nya titlar för år 2020 skrevs till 870 titlar. 
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• Inköp av robotar och läromedel för programmering. 51 500 kr. 
• Inköp av litteratur 180 000 kr. (Bok- och temalådor och Läshörnan). 

Balanskravsutredning 2019 2019 2018 
Arets resultat 364 066 Kr 263 615 Kr 598 408 Kr 
Realisationsvinster 
Realisationsvinster enligt undantags
Möjlighet 

O Kr - O Kr - O Kr 

Realisationsförluster enligt undantags
Möjlighet 
Orealiserade vinster & förluster i 
Värdepapper 

+ O Kr + 

+ O Kr + 

+ O Kr + 

O Kr - O Kr 

O Kr - O Kr 

O Kr - O Kr 
Aterfäring av orealiserade vinster & 
Förluster i värdepapper - 23 465 kr - 9 927 Kr - 779 263 Kr 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultat
utjämningsreserv 

= 340 601 Kr= 253 688 Kr=- 180 885 Kr 

O Kr- O Kr- O Kr 
Användning av medel från resultat
utjämningsreserv + O Kr + O Kr + O Kr 
Arets Balanskravsresultat = 340 601 Kr= 253 688 kr=- 180 885 Kr 

Vårt resultat är bättre än förväntat 
Det beror på pandemin under året. l princip har alla externa aktiviteter ute i våra 
kommuner ställts in . Vi har ej rest, bott på hotell, besökt mässor eller åkt på 
utbildningar. Därför har kostnaderna för de externa aktiviteterna varit mycket låga 
under året. THiskott har också givits då arbetsgivaravgrtten under mars - juli månad 
endast låg på 11% emot normalt 33 %. Sernesterlöneskuld som ej är förutsägbar 
bidrog också till årets resultat. 

Väsentliga personalförhållanden 
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%. 
Total sjukfrånvaro under 2018 var 2,74% 
Total sjukfrånvaro under 2019 var 0,69%. 
Total sjukfrånvaro under 2020 var 1,01% 

Förväntad utveckling 
• En förbättrad och modernare medieplattform såväl till utseende som till 

funktionalitet. 
• Möjlighet för samtliga kommuner att logga in i vår medieplattform med singel 

sign lösningar som (Skolfederation men även Google och Office 365). 
• Mer teknisk utrustning för fysisk utlåning. 
• Fler utbildningar och information som ges via digitala lösningar. (Teams, 

zoo m). 
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Hässleholm 2021 -03-08. 

Mikael Lind€m 
Verksamhetschef 

Sven-Ingvar Borgquist 
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BOKSLUT 2020-12-31 
för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKANE 



RESUL TATRÄKNING 1(7) 

Not 2020-12-31 2019-12-31 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 g 876 15g g 848 661 
Förmedling AV-utrustning o o 
Övriga intäkter 3 483 163 1 025 280 

Verksamhetens intäkter 10 359 322 10 873 941 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling o o 
Varor och tjänster för verksamheten -302 445 -708 571 
Övriga kostnader -2 166 12g -2 743 310 
Personalkostnader 4 -4 047 257 -4 400 43g 

Verksamhetens kostnader -6 515 832 -7 852 320 

Resultat före avskrivningar 3 843 490 3 021 621 

Av- och nedskrivningar -3 497 982 -2 766 354 

Verksamhetens nettokostnader 345 508 255 267 

Finansiella intäkter & kostnader 

Finansiella intäkter 23 465 g g27 
Finansiella kostnader -4 go7 -1 57g 

ARETS RESUL TAT 364 066 263 615 



BALANSRÄKNING 2(7) 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

5 

6 

7 

2 262 447 2 333 879 

170 549 198 690 

2 432 996 2 532 568 

16 994 
412 170 
625 992 

1 055 156 

10 689 
331 640 
179 677 
522 006 

5 699 011 5 340 255 

6 754 167 5 862 261 

9 187 163 8 394 829 



Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

8 

g 

2020-12-31 

7 047 207 
364 066 

7 411 273 

978 255 
153 701 
643 934 

1 775 890 

9 187 163 

4 666 611 
1 550 000 

3(7) 

2019-12-31 

6 783 592 
263 615 

7 047 207 

507 597 
163 852 
676 174 

1 347 623 

8 394 830 

4 601 260 
1 580 000 



KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHElEN 
Arets resultat 
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
Investering i immateriella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

2020-01-01 2019-01-01 
2020-12-31 2019-12-31 

364 066 263 615 
3 497 982 2 766 354 

3 862 048 
-533 150 

o 
428 267 

-104 883 

3 757165 

-84 995 
-3 313 416 
-3 398 411 

358 754 

5 340 255 
5 699 011 

3 029 969 
467 779 

o 
-1 061 457 

-593 678 

2 436 291 

-150 451 
-3 002 994 
-3 153 445 

-717 153 

6 057 408 
5 340 255 

4(7) 



Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 3 år 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperiod en. 

5(7) 



NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 övriga intäkter 

Erhållna bidrag för personal 
Övriga intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
övriga personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år) 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nytljandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

2020-12-31 

6 454 754 
3 421 405 
9 876 159 

2020-12-31 

2020-12-31 

118 886 
364 277 
483163 

3017512 
754 366 
243 443 
190 727 

41 830 
-200 622 

4 047 257 

2020-12-31 

3 
6 
9 

7 217 301 
3313416 

o 
-3 332104 
7198613 

-4 883 422 
-3 384 847 
3 332104 

-4 936165 
2 262 447 

2020-12-31 

3 år 

1 024 352 
84995 

o 
-342 175 
767172 

-825 662 
-113135 
342175 

-596 622 
170 549 

6 (7) 

2019-12-31 

6 142 900 
3 705 761 
9 848 661 

2019-12-31 

126102 
899178 

1 025 280 

2019-12-31 

3 075 363 
971 572 
268 889 
225 303 
64 709 

-205 395 
4 400439 

2019-12-31 

3 
6 
9 

4 214 307 
3 002 994 

o 
o 

7 217 301 

-2154 954 
-2 728 468 

o 
-4 883 422 
2 333 879 

2019-12-31 

3 år 

873 900 
150 451 

o 
o 

1 024 351 

-787 775 
-37 887 

o 
-825 661 
198 690 



Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Företagsförsäkring 
Filmabonnemang 
Lokalhyra 
Licenser/avtal 
Övriga kostnader 

Not 8 Eget kapital 

Ingående balans 
Arets resultat 
Utgående balans 

Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 
Revisionskostnad 
Varav förtroendevald revisor 
Övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda avtalsintäkter 

2020-12-31 

22 248 
o 

161186 
436 763 

5 795 

625 992 

2020-12-31 

7 047 207 
364 066 

7 411 273 

2020-12-31 

374 051 
80 000 

6 000 
30 000 

159 883 
643 934 

7 (7) 

2019-12-31 

21 960 
o 

157 717 
o 
o 

179 677 

2019-12-31 

6 783 592 
263 615 

7 047 207 

2019-12-31 

435 493 
60 000 

6 000 
180 681 

o 
676174 



STATISTIK 2020 
2020-01-01 - 2020-12-31 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKANE 

MEDIA SKANE 

Bilaga 1 



JIV 
MEDIA SKANE 

Sammanfattning statistik 2020. 

l första delen av statistikredovisningen redovisas den traditionella utlåningen av 

strömmande media och fysiska lån. l andra delen redovisas statistik för de digitala 
läromedlen som vi har i vår mediakatalog och som lärare och elever strömmar hem 

direkt ifrån mediekatalogen. 

Inför 2020 avslutade två kommuner sina avtal med förbundet trots detta och trots att 

vi under stor del av året haft pandemi så når vi rekord l vår traditionella utlåning av 
strömmande media och fysiska lån. 

Räknar vi in även de digitala läromedlen så har vi en total utlåning som överstiger 
1 000 000 (1 010 1533) utlåningar under 2020. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

AV Media Skåne l Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm l Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000- 0943 

Webb: avmediaskane.se l E-post: kontakt@avmediaskane.se 



statistik för streaming och utlån 2020 

Kommun Teknik Boklådor Museif. Temalådor DVD Stream UR Stream AVM 

Bromölla 13 127 18 2g 32 4180 g 702 

Båstad 21 214 10 33 22 6 436 12 172 

Hässleholm 207 854 32 151 305 1g 328 42 720 

Klippan 10 105 15 5 31 524g 11 1g8 

Os by 4 g g 15 7 44 5 643 12 448 

Perstorp 1 50 1 11 3 g56 5 3g2 

Simrishamn 34 126 12 go 16 4 460 g 667 

Tornelilla 2 g4 4 32 17 4 544 g 647 

Åstorp 3 55 6 15 30 4 652 g 561 

Ängelholm 32 220 14 1g 87 16 077 32 44g 

Örkelljunga 25 121 10 25 45 4 413 g 137 

Ö Göinge 8 135 7 16 30 4 gg8 g 487 

Eslöv 17 152 21 144 31 8 4g4 21 8Qg 

Hörby g 7g 10 31 38 6 374 14 Q3g 

Hö ör 8 102 13 3g 5 333 10 077 

Kristianstad 100 36g 85 70 283 33 Q1g 67 goo 

Kävlinge 20 60 

Laholm 1 12 

Landskrona 1g 133 

Lund 5 43 3 26g 462 

Sjöbo 263 623 

statfanstorp 3 12 607 2 330 

Svalöv 1g 106 16 25 30 2 187 5223 

Sölvesborg 8 581 1 525 

518 3 054 275 709 1 111 141 103 297 773 

Sammanställt av Martin Sarkar och Anna Söderstjerna 210120 

AVM lnfo = Informationstillfälle om vår verksamhet (se bilaga) 

AVM Utb =Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv (se bilaga) 

Summa AVM lnfo 
14101 

18 908 

63 597 3 
16 613 1 

18 260 

9 411 

14405 2 
14 340 

14 322 

48 898 
13 776 

14 681 

30 668 1 

20 580 

15 572 

101 826 1 

80 

13 
152 

782 

886 

2 952 

7 606 
2114 

444 543 8 

AVM Utb 

2 

14 

2 

8 

5 
1 

2 

24 

1 

59 

TOTALT 
14103 

18 908 

63 614 

16 614 

18 262 

9 419 

14412 
14 341 

14 322 

48898 

13 776 

14683 

30 669 

20 580 

15 572 

101851 
80 

13 

152 

782 

886 

2 952 

7 607 

2114 

444 610 

LÄRA NÄRA 

LÄRA NÄRA 

LÄRA NÄRA 

LÄRA NÄRA 



Jämförelse av utlån fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2020 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Bromölla 2 767 2 876 1 430 6 727 6 272 7 514 7 367 9 366 10 324 10 446 11 641 11 827 14 103 
Båstad 2 833 3 828 5 198 7 839 6 777 7 451 8 023 8 603 10 649 11 543 15 884 17 791 18 908 

Eslöv 2 043 2 734 4 374 6 668 13 965 12 047 14 857 16 309 18 862 20 284 23 374 26 151 30 669 
Hässleholm 13 317 15 188 20 846 30 220 33 370 37 120 45 115 44 579 46 472 49 359 52 461 49 875 63 614 
Hörby 1 924 2 854 4 360 6 524 7 694 7 708 7 818 8 523 10 621 12 933 19 342 19 980 20 580 
Hö ör 1 531 2 208 4 320 6 750 7 618 8 646 10 566 9 885 11 125 11 671 11 679 13 727 15 572 
Klippan 3 723 4674 5 503 8 376 9 361 8 234 9 571 10 060 11 386 13 761 14 941 15 760 16 614 

Kristianstad 13 998 16 325 22 724 37 244 43 534 46 819 48 876 51 376 61 322 66 998 75 393 81 405 101 851 

Kävlinge 75 317 441 1 020 1 631 4420 8 750 11 002 22 789 23 207 80 
Laholm 3 698 4 324 6 143 9 369 13 300 13 709 15 066 21 449 15 329 16 303 19 206 19 694 13 
Landskrona 112 153 149 177 49 205 204 152 

Lund 520 693 1 014 1 012 983 782 

Malmö 26 341 
Os by 4 280 5 496 6 927 9 376 11 226 11 101 14 027 13 355 12 709 12 747 15 903 17 091 18 262 

Perstorp 2 119 2 570 3 448 4490 5 925 5 038 5 911 5 331 6 099 6 678 7 105 7 876 g 419 

Simrishamn 3 437 3 630 4674 8 215 10 793 9 763 8 907 7 774 9 964 8 728 10 688 12 401 14 412 

Sjöbo 428 466 383 369 518 1 245 1 237 886 

statfanstorp 194 980 1 237 1 391 2 151 2 708 3 746 3 986 2 952 

Svalöv 607 1 345 2 240 3 065 3 419 4 793 6 169 5 320 5 937 6 153 6 614 7 607 

sölvesborg 464 851 874 1 301 1 551 829 694 1 567 1 877 1 281 1 279 2 114 

Tomeliila 1 664 1 818 2 922 7 404 10 292 10 096 10 864 10 553 11 020 12 150 11 521 13 507 14 341 

Astorp 4 259 4 850 5 928 9 273 10 801 10 618 11 200 10 051 9 189 12 233 13 151 13 008 14 322 

Ängelholm 6 024 7 294 12 512 17 471 20 548 23 455 22 975 26 491 29 326 33 800 39 691 44 217 48 898 

Örkelljunga 2 247 2 788 4147 6 203 6 319 7 163 8 744 9 239 9 796 8 529 10 255 10 642 13 776 

Östra Göinge 4 159 5 475 7 375 9 495 10 859 9 873 9 102 9 822 10 744 10 563 14 569 14 828 14 683 

S:a kommuner 74 023 90 003 127 802 195 075 233 655 243 865 268 098 286 492 313 990 342172 403 235 427 290 444 610 

Övriga 4 564 6 263 7 501 9 880 14 611 1 
Totalt 78 587 96 266 135 303 204 955 248 266 243 865 268 098 286 492 313 991 342 172 403 235 427 290 444 610 
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2018 2019 2020 
Antal användare totalt 8 241 6 651 9 111 
Antal inloggningar totalt 35 410 33 275 

Skapade produktioner i : 
Cartoonist 12 134 10 979 16 036 
Mindomo 4 274 4129 4 881 
MovieEditor* 1 894 
AudioEditor 773 1 852 
Ljudinspelningar 25572 20 960 34 899 

Totalt 43 874 36 841 57 668 

* Integrerad i Cartoonist fr.o.m. 2019 



k i kora 
statistik för Kikora 

Antal lösta uppgifter i Kikara 

2019 2020 
Kommun Antal Kommun Antal 
Bromölla 615 Bromölla 4 010 
B åstad 15 848 B åstad 42 301 
Hässleholm 32 944 Hässleholm 26 314 
Hörby 160 474 Hörby 79 411 
Hö ör 1 010 Hö ör 27 578 
Klippan 5 786 Klippan 390 
Kristianstad 104 969 Kristianstad 84102 
Os by 42 295 Os by 16 618 
Perstorp 43 Perstorp 1 723 
Simrishamn 854 Simrishamn 3 252 
Tornelilla 38 086 Tomeliila 44260 
As torp OAstorp 2 477 
Ängelholm 44 584 Ängelholm 48 891 
Örkelljunga 1 029 Örkelljunga 2 658 
Ö Göinge 44437 Ö Göinge 94 351 

SUMMA 492 974 SUMMA 478 336 



2016 2017 2018 2019 2020 
6 820 7 129 7 039 8 304 6427 

statistiken visar tota lt antal inloggningar i Muzzy Club 



JIV 
MEDIA SKAN E 

Intäkter 
Konto Vht K st l Namn 

3011 Avg. medlemskom. 

3021 Avg. andra kom. 

31 71 Avtal övr. aktörer 

Summa intressentintäkter 

311 1 4 41 Läromedelsmässan 

3111 4 43 Kurser och konferenser 

Kurser, mässor och kont. 

3113 Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 % 

Förkomna böcker 

3111 8 80 Försäljning videoproduktion 

Videoproduktion 

3973 Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin 

Uthyrning av AV-utrustning 

3986 Sjuklöne kompensation 

3988 Erhållna bidrag personal 

Personal 

3520 Försäljning av porto m.m. 

3740 Öresutjämning 

3131 Övriga Intäkter 

Övriga Intäkter 

4999 Ankomstregistrering 

Summa intäkter 

l 

Budget 2020 

6 454 754 

3 260 785 

504 480 

10 220 019 

o 
10 000 

10 000 

9 000 
9 000 

o 
o 

1 000 

1 000 

120 000 

120 000 

100 

10 
100 

210 

o 
10 360 229 

Prognos 2020 

6 454 754 

3 421 405 

349 516 
10 225 675 

o 
4 250 

4 250 

1 750 

1 750 

o 
o 

7 050 

7 050 

1 767 

118 886 

120 653 

o 
-55 

o 
55 

o 
10 359 323 

Bilaga 2 
Helårsprognos 
2021-03-15 

Ut fall t.o.m december 

6 454 754 

3 421 405 

349 516 

10 225 675 

o 
4 250 

4 250 

1 750 

1 750 

o 
o 

7 050 

7 050 

1767 

118 886 

120 653 

o 
-55 

o 
-55 

o 
10 359 323 



2 

VERKSAMHETSKOSTNADER 
Ovriga kostnader 
6570 Bankkostnader -2 000 -3 200 -3135 

6110 Kontorsmaterial -2 500 -2 100 -2 095 
6210 Telekommunikation (Leasing Trafik) -50 500 -48 500 -48 368 
6212 Mobiltelefon 1 000 o o 
6250 Postbefodran -45 000 -48 500 -48 344 

5710 Frakter transporter & försäkr vid varudistrib -3 000 -2 750 

6520 Kopieringskostnad -39 000 -36 200 -36 165 

6521 Övrig administration -150 000 -237 000 -236 824 

6580 Övriga måltidskostnader -100 o o 
6980 90 91 Föreningsavgifter & Övriga kostnader -129 -2 500 -2 425 

Administration -288 229 -381 000 -380106 

5611 Distribution Drivmedel -32 000 -26 000 -25 134 

5612 Distribution Skatt & försäkring -15 000 -16 000 -15 813 

5613 Distribution Rep & underhåll -15 000 -25 500 -25 203 

5615 Leasing personbilar -80 000 -78 639 

5619 Distribution Övrigt (Hyrbil) -75 000 -13 452 -13 452 

Distribution -137 000 -160 952 -158 241 

6310 Företagsförsäkringar -26 000 -22 000 -21960 

Försäkringar -26 000 -22 000 -21 960 

5410 Förbrukningsinventarier -2 000 -2 500 -2 315 

Förbrukningsinventarier -2 000 -2 500 -2 315 

541 1 Korttidsinventarier -3 år. -15 000 -36 500 -36 596 

5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. -70 000 -190 000 -184 259 

5420 IT Mjukvaror -22 000 -30 000 -29 921 

Varaktiga inventarier < 3 år -107 000 -256 500 -250 776 



3 

5800 Hotell, biljett och övriga resekostnader -45 000 -11 000 -10 707 

5890 Övriga resekostnader o o o 
5831 Kost och logi i Sverige o o o 
5832 Kost och logi i utlandet o o o 

Hotell, lo.gi, biljett och övriga resekostnader -45 000 -11 000 -10 707 

5900 Marknadsföring/representation -60 000 -11 000 -10 737 
Marknadsföring/representation -60 000 -11 000 -10 737 

5010 Lokalhyra/el, vatten mm -715 000 -730 000 -728 897 

5090 Övriga lokalkostnader -88 000 -83 500 -83 510 

6370 Bevakning -40 000 -41 200 -41272 

Lokalkostnader -843 000 -854 700 -853 679 

6555 Konsultarvoden, konferens o o o 
6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -50 000 -27 000 -27 000 

6560 Serviceavgifter til l branschirganisationer -9 460 -9 460 
Personalför:stärkningar konsultarv. Etc. -50 000 -36460 --36 460 

6540 Extern kom petens IT -550 000 -174 000 -173 955 

6230 Datakommunikation -90 000 -65 000 -64 057 

6420 Ersättningar till revisor -100 000 -202 000 -201925 

6590 övriga externa kostnader -22 000 o o 
8970 Tidn, tidskrifter & facklitteratur o o o 

Externa tjänster, IT, rev mm -762 000 -441 000 -439 937 

6411 6 60 Övriga kostnader politiker -12 000 -1 200 -1207 

6982 Föravg, ej avdragsgilla -2 000 o o 
Övriga kostnader politiker -12 000 -1 200 -1 207 

Summa övriga kostnader -2 332 229 -2 178 3121 -2 166 125j 

l l 
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Kostnader Varor & tjänster för rörelsen 
4010 4 41 Kostnader Läromedelsmässan o o o 
4010 4 43 Kostnader kurser och konferenser -20 000 -35 000 -34 562 

4010 Inköp av varor och material o 
Kurser, mässor och kont. -20 000 -35 000 -34 562 

6351 Kundförluster o o o 
Kostnader Kundförluster o o o 

4310 2 21 Mediainköp Undervisningsfilm 1 050 Licenser o -662 -662 
4310 2 23 Mediainköp Böcker o -180 000 -179 230 

4310 2 24 Mediainköp Data, Multimedia -1 000 o o 
4310 2 25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning -10 000 -52 000 -51326 

Mediainköp -11 000 -23.2 662 -231 218 

4310 8 80 Mediainköp tillvalstjänster 1 060 Licenser o o o 
Tillvaltjänster o o o 

4320 3 31 Förbrukning Undervisningsfilm -1 000 -10 200 -10 157 

4320 3 33 Förbrukning Böcker -5 000 -20 000 -18 704 

4320 3 35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning o -2 400 -2 362 

4320 3 37 Förbrukning Övrigt -7 000 -5 500 -5 442 

4010 7 70 Förbrukning Videoproduktion o o o 
Förbrukning -13 000 -38 100 -36 665 

Summa kostnader varor & tjänster -44 000 -305 762 -302 445 



s 

KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 
7010 Löner till kollektivanställda 

7082 Semesterlöner till kollektivanställda -57 000 -56 905 

7090 Förändring av semesterlöneskuld 30000 188 367 
7210 Personal löner -3 100 000 -2 630 000 -2 627 935 
7281 Sjuklöner till tjänstemän -8 500 -8 582 
7285 Semesterlöner till tjänstemän -525 000 -522 677 
7290 Förändring av semesterlöneskuld -45 000 31 545 31545 
7448 Gottgörelse pensionsstiftelsen 284 000 284 000 
7500 Sociala & andra avgifter enligt lag & avtal -35 500 -35 145 
7510 Personal sociala avgifter -990 000 -783 000 -782 913 
7530 Särskild löneskatt 9 817 9 817 
7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen -80 000 o o 
7519 Förändringar soc. Avg. löneskuld* -15 000 12 044 12 044 
7410 KPA-försäkring -9 500 -622 -622 
7411 Premier för koll pensionsförsäkring -80 000 o o 
7460 Pensionsutb. KPA -285 000 -234 000 -233 618 
7570 AMF-försäkring -500 -3 564 -3 564 

Löner personal --4 60S 000 -.3 909 780 -3 746 188 

7321 Personalens traktamenten, skattefria -6 500 -2 000 -1908 
7322 Personalens traktamenten, sk. pliktig -8 000 o o 
7323 Skattefria Uti traktamenten -5 500 o o 
7331 Resor, skattefria -4 000 -5 000 -4 980 

7332 Resor, skattepliktiga -3 000 -15 000 -14 438 

Reskostnader personal -27 000 -22 000 -21 326 

7470 Pension förvaltningsavgift -8 800 -9 500 -9 203 

7610 Kompetensutveckling -75 000 -22 000 -21534 

7620 Friskvård -35 000 -49 000 -48 580 

7699 Övriga kostnader (Teambuilding) -10 000 -10 000 -9 700 

övriga personalkostnader -120 000 -90 500 -89 017 
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7220 Arvoden politiker -225 000 -1 91 000 -190 727 
7331 6 60 Resor skattefria politiker -25 000 o o 
7332 6 60 Resor skatteplitktiga politiker -20 000 o o 
7510 6 60 Sociala avgifter politiker -60 000 o o 

Kostnader politiker -330 000 -191 000 -190 727 

Summa personalkostnader -5 082 000 ·4 213 280 -4 047 258 

7838 Periodisering Film -2 840 000 -2 028 302 -2 015 354 
7832 Avskrivning inventarier o -38 312 -29 528 
7831 Avskrivning: Digital utrustning o -124 500 -123 274 

7839 Periodisering digitala läromedel o -1 329 826 -1 329 826 
Aterbetalning minusresultat -60 000 o o 
Avskrivningar -2 900 000 -3 520 940 -3 497 982 

Finasieila poster 

8468 Värdeförändring bank o 23465 23 465 
8390 Reavinst (fonder) o o o 
8400 Räntekostnader -2 000 o o 
8423 Räntekostn för skatter och avg o -4 903 -4 903 

Resultat o 136 126 364 075 
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Reglemente för kommunalförbundet AV Media Skåne. 

§ 1 Direktionen skall : 

leda kommunalförbundets verksamhet i enlighet med 3 § ändamål och 
uppgifter i förbundsordningen. 

samordna planeringen av förbundets verksamhet och ekonomi samt 
besluta om budget för förbundet 

ta erforderliga initiativ för det administrativa utvecklingsarbetet. 

leda förbundets målstyrningsprocess i syfte att åstadkomma en effektiv 
planering och samordning av förbundets åtagande och arbete. 

bevaka att inkomster inflyter i rätt tid och vidta de åtgärder som är 
påkallade för indrivning av till betalning förfa11na fordringar. 

besluta om attester och utanordningar samt att efter granskning låta 
verkställa utbetalningar. 

före mars månads utgång godkänna årsredovisningen för föregående 
verksamhetsår. 

besluta om anstånd med betalning eller avskrivning av förbundets 
fordringar. 

besluta om delegationsbestämmelser. 

själva eller genom ombud inför och utom domstol överlämna till prövning 
och avgörande samt föra talan i mål och ärenden som faller inom 
verksamhetsområdet. 

i övrigt handha förvaltningen av förbundets angelägenheter som inte har 
uppdragits åt annan. 

§ 2 Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Minst fyra 
sammanträden per år skall hållas. Sammanträde skall även hållas när 
ordföranden eller minst en tredjedel av direktionens ledamöter begär det. 

Vid sitt första sammanträde i ny mandatperiod skall direktionen inom sig 
utse ordförande och vice ordförande samt tre ledamöter som skall ingå i 
AU (arbetsutskottet). 

Kallelse till sammanträde skall ombesörjas av ordföranden eller under 
dennes överinseende. Vid förfall för ordföranden ombesörjes kallelse av 
vice ordföranden, eller vid förfall för denne av den till åldern äldste av 
direktionens ledamöter. 
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Kallelse med uppgift om tid och plats för sammanträdet samt angivande 
av ärenden som skall behandlas, skall skickas tillledamöterna och 
ersättarna samt annan som direktionen medgett rätt att närvara vid 
sammanträdet, minst en vecka före sammanträdesdagen , om inte annat 
påkallas av omständigheter. 

Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträdet eller del därav, skall 
den som utfärdat kallelsen underrättas. Det ankommer på ledamoten att 
tillljänstgöring inkalla sin ersättare. 

§ 3 Det ål igger ansvarig tjänsteman 

att närmast under direktionen och i enlighet med förbundets ändamål ha 
Inseende över förbundets förvaltning och ekonomiska intressen samt ta 
erforderliga initiativ i dessa avseenden. 

att befrämja erforderlig samverkan mellan direktionen och i 
förekommande fall beredningar. 

att externt företräda förbundet, om direktionen inte för särskilt fall 
beslutar annorlunda. 

att tillse att direktionens ärenden behandlas utan dröjsmål. 

Reviderat reglemente för direktionen är godkänt vid 
direktionsmöte 2021-03-08. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 129 Dnr. KS 2020/492, NKIF 2021/41

Begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om 
medel till extra stöd för föreningslivet

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid begär 1 miljon kronor i extra medel att 
fördela till föreningslivet för barn och unga år 2021, som stöd under den pågående 
coronapandemin.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från kommunledningen, daterat den 24 maj 2021
• Protokollsutdrag NKIF den 17 maj 2021
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, daterat den 10 maj 2021

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids driftbudget 2021 att 
fördela till föreningslivet för barn och unga år 2021, som stöd under den pågående 
coronapandemin, samt

att finansiering sker genom minskning av årets resultat i motsvarande mån.

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd Ekonomi och kvalitet
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/492
Ytterligare dnr: NKIF 2021/41
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-24

Begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om 
medel till extra stöd för föreningslivet

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid begär 1 miljon kronor i extra medel att förde-
la till föreningslivet för barn och unga år 2021, som stöd under den pågående coro-
napandemin.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från kommunledningen, daterat den 24 maj 2021
• Protokollsutdrag NKIF den 17 maj 2021
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, daterat den 10 maj 2021

Utredning
Nämnden föreslår att det extra stödet fördelas till de barn- och ungdomsföreningar 
som under 2019 erhållit kommunalt lokalt aktivitetsstöd, det s.k. LOK stödet. Stö-
det ska betalas ut enlig en fördelningsnyckel som baseras på utfallet av det kommu-
nala lokala aktivitetsstödet för år 2019.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att tillskjuta nämnden för kultur, 
idrott och fritids driftsbudget 1 miljon kr i extra medel att fördela enligt framtagen 
modell för år 2020. Kommunfullmäktige beslutade dock att inte tillskjuta ytterligare 
en miljon kr att fördela under 2021. I utredningen från kommunledningen bedöm-
des såväl pandemins som ekonomins utveckling vid det tillfället vara alltför osäker, 
bland annat eftersom kommunfullmäktige vid det tillfället inte hade fattat beslut 
om budget för år 2021. 

När nämnden för kultur, idrott och fritid nu väcker ärendet igen behövs ett nytt 
ställningstagande i kommunfullmäktige. I den ekonomiska prognosen för april 
framgår att:
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Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november innebar ett budgeterat resultat på 37,3 mnkr för 
den skattefinansierade verksamheten. Efter det har kommunfullmäktige tagit ett antal beslut som 
innebär ett minskat budgeterat resultat. Besluten avser: Utökat löneutrymme 2021 4,5 mnkr, 
Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar 0,4 mnkr, Stöd till besöksnäringen under Coronapan-
demin 3,2 mnkr. Det budgeterade resultatet är nu därför 29,2 mnkr. 

Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 67,8 mnkr för den skattefinansierade 
verksamheten, vilket är 38,6 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvi-
kelsen för nämnderna är -24,9 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande 
poster är +63,5 mnkr.

Om förslaget från nämnden för kultur, idrott och fritid ska bejakas så föreslår 
kommunledningen att finansiering ska ske genom att minska resultatet år 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids driftbudget 2021, 
samt

att finansiering sker genom minskning av årets resultat i motsvarande mån.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Servicestöd Ekonomi och kvalitet
• Nämnden för kultur, idrott och fritid



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 37 Dnr. NKIF 2021/41, KS 2020/492

Extra pandemistöd till föreningslivet med inriktning 
mot barn- och unga

Ärendebeskrivning
Kultur och stad föreslår extra ekonomisk kompensation till föreningslivet för barn- 
och unga på grund av pandemin under 2021. Kompensationen föreslås betalas ut 
enligt en fördelningsnyckel som baseras på utfallet av det kommunala lokala 
aktivitetsstödet för år 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad 10 maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2020
Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2020
Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 27 oktober 2020
Nämndens för kultur, idrott och fritid beslut den 19 oktober 2020 
Krisledningsnämndens beslut den 2 september 2020

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Peter Björkqvist redogör för ärendet. 

Yrkande
Susanne Jönsson (S), Mats Sahlin (SD), Ulf Mattsson (C), Johnny Hagman (M), 
Christina Hanstål (M), Tina Chervén (KD), Daniel Coloka (S) och Susanne 
Resmark (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur-, idrott och fritid beslutar

att godkänna förslag på fördelning och finansiering av extra anslag till förenings-
     livet för barn och unga 2021,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för 
      kultur, idrott och fritids driftbudget 2021. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar vidare

att justera paragrafen omedelbart. 

Beslutet ska expedieras till
Kultur och stad
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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Enhetschef
Peter Björkqvist
468952
peter.bjorkqvist@engelholm.se

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid
Diarienummer: NKIF Dnr.
Ytterligare dnr: KS 2020/492
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-10

Extra pandemistöd till föreningslivet med inriktning 
mot barn- och unga 

Ärendebeskrivning
Kultur och stad föreslår extra ekonomisk kompensation till föreningslivet för barn- 
och unga på grund av pandemin under 2021. Kompensationen föreslås betalas ut 
enligt en fördelningsnyckel som baseras på utfallet av det kommunala lokala aktivi-
tetsstödet för år 2019.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande extra föreningsstöd Kultur och stad 10 maj 2021
Beslut i KF 23 november 2020
Beslut KS 11 november 2020
Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 27 oktober 2020
Beslut i nämnden för kultur, idrott och fritid 19 oktober 2020                              
Beslut i krisledningsnämnden att utreda extra föreningsstöd 2 september 2020

Utredning
Den 2 september 2020 beslutade krisledningsnämnden att ge  nämnden för kultur, 
idrott och fritid i uppdrag att utreda förutsättningarna för att stötta föreningslivet i 
Ängelholms kommun på grund av deras utmaningar i samband med pandemin. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutade den 19 oktober 2020 att godkänna 
extra stöd till föreningslivet  enligt framtagen modell och föreslår till kommunfull-
mäktige att tillskjuta 1 mnkr i extra anslag för 2020 samt 1 mnkr för 2021.

Den framtagna modellen innebar följande fördelning:
LOK stöd 570 000kr
Studieorganisationer 140 000kr
Pensionärs- och handikappföreningar   50 000kr
Kultur, Hembygd, Museer, IFO 240 000kr
Totalt   1 000 000kr
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Kommunfullmäktige beslutar den 23 november att tillskjuta nämnden för kultur, 
idrott och fritids driftsbudget 1 miljon kr i extra medel att fördela enligt framtagen 
modell för år 2020. KF beslutade dock att inte tillskjuta ytterligare en miljon kr att 
fördela under 2021. Då den pågående pandemin fortsatt har betydande negativa 
ekonomiska effekter för föreningslivet väljer nämnden för kultur, idrott och fritid 
att väcka ärendet på nytt.

Föreningslivet har en stor betydelse för Ängelholm kommuns invånare och dess 
utveckling och välmående. På grund av pandemin har regeringen, folkhälsomyndig-
heten och det regionala smittskyddet infört ett antal restriktioner som har haft på-
verkan på föreningslivet även under 2021. Minskade intäkter från sponsorer, bil-
jettintäkter, kioskförsäljning samt träningsavgifter har fortsatt bidragit till ekono-
miska utmaningar för föreningslivet. 

Hos barn, unga och ledare är det utmanande att upprätthålla intresset för träning 
när möjligheten att tävla och spela i olika serier kraftigt har reducerats på grund av 
restriktionerna. 

Då smittspridningen fortfarande är stor och utmanande för samhället och fram-
förallt sjukvården är det svårt att sia om pandemins utveckling under 2021. Även 
om pandemin mattas av och restriktionerna lättar kvarstår effekterna för förenings-
livet som behöver kraft och energi att ta igen det man förlorat.

Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår att föreningslivet kompenseras även 
för år 2021. Då barn- och unga är en prioriterad målgrupp är förslaget, till skillnad 
från förslaget 2020, att 1 miljon kronor enbart fördelas till de barn- och ungdoms-
föreningar som under 2019 erhållit kommunalt lokalt aktivitetsstöd, det s.k. LOK 
stödet. 

Kompensationen föreslås betalas ut enlig en fördelningsnyckel som baseras på ut-
fallet av det kommunala lokala aktivitetsstödet för år 2019.

Genom att stimulera och uppmuntra föreningslivet för barn- och unga i pandemiti-
der vill kommunen visa sin uppskattning till alla de ideella krafter som lägger 
många timmar av sin fritid på att organisera meningsfulla fritidsaktiviteter för kom-
munens barn- och unga. Genom at fortsätta erbjuda en rik och varierad fritid för 
så många som möjligt uppfyller kommunen även intentionerna i barnkonventionen 
och en del av de Globala målen i Agenda 2030.
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Förslag till beslut
Nämnden för kultur-, idrott och fritid föreslås besluta 

att godkänna förslag på fördelning och finansiering av extra anslag till förenings-
     livet för barn och unga 2021

att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för 
      kultur, idrott och fritids driftbudget 2021

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Peter Björkqvist
Enhetschef bad, idrott och friluftsliv

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Ekonomienheten
• Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 130 Dnr. KS 2020/171

Svar på motion från Susanne Jönsson (S) - Nytt 
kulturhus i det nya Stationsområdet

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion om att 
förutsättningarna för att uppföra ett kulturhus på stationsområdet ska utredas.

I motionen skriver de att Ängelholm behöver en plats där teater., dans, musik och 
annan konst kan mötas och erbjudas att ta del av i modern tappning.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021.

• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat 11 maj 2021

• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020

• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 26 
november 2020.

• Motion från Susanne Jönsson (S) daterad 18 mars 2020

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (anse motionen besvarad) från följande: 
Hannes Petterson (M) och Patrik Ohlsson (SD).

Bifall till motionen från Lars Nyander (S).

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ledamot som vill anse motionen besvarad röstar JA;

Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Johan Wifralius (SD), 
Ola Carlsson (M), Göran Larsson (M), Karl-Erik Asp (M) och 
Hannes Petterson (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S).

Således har kommunstyrelsen beslutat att avse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

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

”Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut, bifall till 
motionen. Vi vill att ett nytt kulturhus ska planeras och byggas i stationsområdet. 
Gärna  tillsammans med det kommande nya stadshuset. Vi är inte nöjda med svaret 
som säger att frågan ska diskuteras i ett antal arbetsgrupper.

Denna motion bör man bemöta med ett bifall eller ett avslag. Antingen vill man att 
ett kulturhus ska etableras i stationsområdet eller så vill man inte det.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 100 Dnr. KS 2020/171

Svar på motion från Susanne Jönsson (S) - Nytt 
kulturhus i det nya Stationsområdet

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion om att 
förutsättningarna för att uppföra ett kulturhus på stationsområdet ska utredas.

I motionen skriver de att Ängelholm behöver en plats där teater., dans, musik och 
annan konst kan mötas och erbjudas att ta del av i modern tappning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat 11 maj 2021

• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020

• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 26 
november 2020.

Motion från Susanne Jönsson (S) daterad 18 mars 2020

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.

Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C) 
yrkar bifall till förslaget till beslut, dvs. att anse motionen besvarad.

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

JA-röster: Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD) och 
Liss Böcker (C)

NEJ-röst: Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars Nyander (S).

”Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut, bifall till 
motionen. Vi vill att ett nytt kulturhus ska planeras och byggas i stationsområdet. 
Gärna  tillsammans med det kommande nya stadshuset. Vi är inte nöjda med svaret 
som säger att frågan ska diskuteras i ett antal arbetsgrupper.

Denna motion bör man bemöta med ett bifall eller ett avslag. Antingen vill man att 
ett kulturhus ska etableras i stationsområdet eller så vill man inte det.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/171
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-11

Svar på motion från Susanne Jönsson (S) om nytt kul-
turhus i det nya stationsområdet

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion om att förutsätt-
ningarna för att uppföra ett kulturhus på stationsområdet ska utredas.

I motionen skriver de att Ängelholm behöver en plats där teater., dans, musik och 
annan konst kan mötas och erbjudas att ta del av i modern tappning.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat 11 maj 2021

• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020

• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 26 
november 2020.

Motion från Susanne Jönsson (S) daterad 18 mars 2020

Utredning
Det finns många idéer och önskemål på vad som kan komma att inrymmas i sta-
tionsområdet och i det nya Stadshuset. Projektgrupperna för det nya Stadshuset 
samlar in de olika idéerna och önskemålen och kommer att ta ställning till dem un-
der arbetets gång.

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutade den 14  maj 2020 att föreslå pro-
jektgrupperna för nya Stadshuset att undersöka möjligheterna att tillgodose Kultur-
skolans lokalbehov samt en framtida scen, i det nya stadshuset. Detta beslut inne-
bär ett nytt förslag om hur behovet av kulturlokaler och scener ska tillgodoses. Ar-
betet med Stadshusets innehåll och utformning kommer att fortgå ännu en tid, och 
i detta arbete kommer motionens intentioner att beaktas och utredas. 
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Motionen föreslås därför besvaras med hänvisning till nämndens beslut och på-
gående arbete med stadshusets framtida utformning och innehåll.

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

att anse motionen besvarad

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 92 Dnr. NKIF 2020/96

Placering av kulturskolans verksamheter samt scen i 
det nya stadshuset

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid, föreslår att  
Kulturskolans verksamhet ska inrymmas i ett nytt Stadshus. Även en scen bör 
placeras i byggnaden med syfte att förstärka Stadshusets potential att verka som 
mötesplats även kvällstid och under helgerna. Det finns flera samordningsvinster 
med att integrera fler behov än enbart kommunens administration. Olika aspekter 
bör därför belysas i en programskrivning för att ge de bästa förutsättningar för ett 
nytt Stadshus med fler användningsområde och som fungerar långt in i framtiden.  

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag från Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, 
   idrott och fritid daterat den 26 november 2020

Yrkande
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S) och Tina Chervén (KD) yrkar bifall till 
förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att föreslå styr-och projektgrupperna för nya Stadshuset att undersöka 
möjligheterna att tillgodose Kulturskolans lokalbehov, samt en framtida scen, i det 
nya Stadshuset.

Beslutet ska expedieras till
• Styr- och projektgruppen för Stadshuset
• Kultur och stad
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Ordförande
Charlotte Engblom
0431-870 000
Charlotte.engblom@liberalerna.se

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid
Diarienummer: NKIF 2020/96
Typ av dokument: Ordförandeförslag
Datum: 2020-11-26

Ordförandeförslag avseende Kulturskolans integration 
i nytt Stadshus

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid, föreslår att  
Kulturskolans verksamhet ska inrymmas i ett nytt Stadshus. Även en scen bör 
placeras i byggnaden med syfte att förstärka Stadshusets potential att verka som 
mötesplats även kvällstid och under helgerna. Det finns flera samordningsvinster 
med att integrera fler behov än enbart kommunens administration. Olika aspekter 
bör därför belysas i en programskrivning för att ge de bästa förutsättningar för ett 
nytt Stadshus med fler användningsområde och som fungerar långt in i framtiden.  

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag från Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, 

idrott och fritid daterat den 26 november 2020

Utredning
Ängelholms kommun står inför uppgiften att bygga ett helt nytt Stadshus som ska 
ersätta den karaktäristiska byggnaden av Sten Samuelsson från 1975. Under de dry-
ga 45 år som nuvarande Stadshus har varit i bruk, står det klart att de behov som 
fanns i mitten av 70-talet är delvis annorlunda jämfört med dagens behov. Att re-
dan nu försöka identifiera både befintliga och framtida behov för att därigenom 
skapa flexibla lösningar borde vara angeläget vid framtagandet av programskriv-
ningen. 

Förutom att kommunorganisationens administration behöver nya lokaler finns 
andra identifierade lokalbehov. Det gäller framför allt Kulturskolan verksamhet, 
som sedan flytten från Parkskolan 2012, inte haft möjlighet att bedriva sin under-
visning i fullt ut ändamålsenliga lokaler. Utifrån att Tingshuset haft färre och mind-
re ytor än exempelvis Parkskolan har verksamheten haft nästintill obefintliga möj-
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ligheter att utveckla och bredda sin verksamhet. Detta är något som bör beaktas 
för framtiden.

En annan central fråga för Ängelholms kulturliv de senaste decennierna har varit 
behovet av en scen. Genom att tillföra Ängelholm en professionell scen tillgodoses 
såväl Kulturskolans behov, som behovet av en arena för scenkonsten. Något som 
det fria kulturlivet efterfrågat under ett flertal år. 

Genom att samla flera verksamheter kan positiva effekter uppnås:

 Nyttjandegraden för byggnaden ökar
 En cafeteria kan bedrivas en mer kostnadseffektiv med fler aktiviteter i 

huset under både dag- och kvällstid samt under helgen.  
 Genom att flera verksamheter samlas under samma tak kan det nya 

Stadshuset bli en naturlig mötesplats för både kommunens invånare 
och besökare.

 Närheten till buss-och järnvägsstation underlättar både för Kulturskolans 
elever såväl som för publik och vriga besökare. 

I programskrivningen av ett kommande Stadshus bör därför flera behov beaktas 
för att hitta en lösning som gynnar fler. Förutom att Stadshuset ska rymma kom-
munens administration i form av arbetsplatser för både tjänstemän och förtroende-
valda bör mötesrum och scen kunna erbjudas  det civila samhället och kulturaktö-
rers under kvällar och helger. Genom att tillsätta en arbetsgrupp med bred repre-
sentation, och med ett arbetssätt som inhämtar inspiration från andra kommuner 
och som tillvara tar tidigare utredningar i frågan, ges de bästa förutsättningar att 
bygga ett Stadshus som kommer att vara en naturlig mötesplats och resurs lång tid 
framöver.

Genom att säkerställa att fler perspektiv och behov tillvaratas vid planering av ett 
kommande Stadshus stärks förutsättningarna för både en hållbar utveckling och att 
barnkonventionens intentioner tillvaratas .

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar
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att föreslå styr-och projektgrupperna för nya Stadshuset att undersöka möjligheter-
na att tillgodose Kulturskolans lokalbehov, samt en framtida scen, i det nya Stads-
huset.

Charlotte Engblom
Ordförande NKIF

Beslutet expedieras till:
• Styr- och projektgruppen för Stadshuset
• Kultur och stad
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Sociald lokraterna 
FRAJVITIDSPARTIET l ÄNGELHOLM 

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-03-15 

Nytt kulturhus i det nya stationsområdet. 

Ett rikt och välorganiserat kulturliv är en viktig ingrediens i en vähnående kommun. Kultur är en 
social investering som ökar livskvaliten hos och för medborgarna och samtidigt minskar klyftorna i 
samhället. 

Kulturens egenvärde och de positiva effekter som en satsning på området skulle innebära är stora. 

Ängelholm behöver en plats där teater., dans, musik och annan konst kan mötas och erbjudas att ta 
del av i modern tappning, ett nytt Kulturhus. 

En bra plats för detta är stationsområdet. Området är centralt och har god tillgänglighet för både den 
som cyklar och de gående. Dessutom ftnns goda möjligheter till kollektivtrafik. 

Vi vill att Ängelholms kommun ska kunna erbjuda ett rikt kulturliv för alla. 

Vi Socialdemokrater yrkar därför: 

Att: förutsättningarna för att uppföra ett kulturhus på stationsområdet utreds. 

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

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 131 Dnr. KS 2018/499, NKIF 2019/148

Svar på motion från Charlotte Engblom m.fl. (L) om 
en riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, Eva Kullenberg och Eric Sahlvall har inkommit med en 
motion daterad den 15 juni 2018. Liberalerna föreslår genom motionärerna att 
kommunen snarast ska undersöka utrustningsbehov och placering för att en 
fullvärdig kulturscen i Ängelholm som kan stå färdig inom de närmsta åren.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021.

• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 11 maj 2021

• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020.

• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 
daterat 26 november 2020.

• Motion från Charlotte Engblom (L), Eva Kullenberg(L), och Eric Sahlvall (L), 
inkommen den 15 juni 2018

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Eric Sahlvall (L).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen för besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 101 Dnr. KS 2018/499, NKIF 2019/148

Svar på motion från Charlotte Engblom m.fl. (L) om 
en riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, Eva Kullenberg och Eric Sahlvall har inkommit med en 
motion daterad den 15 juni 2018. Liberalerna föreslår genom motionärerna att 
kommunen snarast ska undersöka utrustningsbehov och placering för att en 
fullvärdig kulturscen i Ängelholm som kan stå färdig inom de närmsta åren.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 11 maj 2021

• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020.

• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid 
daterat 26 november 2020.

• Motion från Charlotte Engblom (L), Eva Kullenberg(L), och Eric Sahlvall (L), 
inkommen den 15 juni 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att anse motionen för besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2021-05-11 
Diarienummer: KS 2018/499
Ytterligare dnr: NKIF 2019/148
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Svar på motion från Liberalerna om en riktig scen uti-
från kulturföreningarnas behov

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, Eva Kullenberg och Eric Sahlvall har inkommit med en mo-
tion daterad den 15 juni 2018. Liberalerna föreslår genom motionärerna att kom-
munen snarast ska undersöka utrustningsbehov och placering för att en fullvärdig 
kulturscen i Ängelholm som kan stå färdig inom de närmsta åren.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 11 maj 2021

• Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid 14 december 2020.

• Ordförandeförslag från ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid date-
rat 26 november 2020.

• Motion från Charlotte Engblom (L), Eva Kullenberg(L), och Eric Sahlvall (L), 
inkommen den 15 juni 2018

Utredning
Det finns många idéer och önskemål på vad som kan komma att inrymmas i sta-
tionsområdet och i det nya Stadshuset. Projektgrupperna för det nya Stadshuset 
samlar in de olika idéerna och önskemålen och kommer att ta ställning till dem un-
der arbetets gång.

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutade den 14  maj 2020 att föreslå pro-
jektgrupperna för nya Stadshuset att undersöka möjligheterna att tillgodose Kultur-
skolans lokalbehov samt en framtida scen, i det nya stadshuset. Detta beslut inne-
bär ett nytt förslag om hur behovet av kulturlokaler och scener ska tillgodoses. Ar-
betet med Stadshusets innehåll och utformning kommer att fortgå ännu en tid, och 
i detta arbete kommer motionens intentioner att beaktas och utredas. 
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Motionen föreslås därför besvaras med hänvisning till nämndens beslut och på-
gående arbete med stadshusets framtida utformning och innehåll.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige

att anse motionen för besvarad.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Malin Lundberg 
Kanslichef

Beslutet expedieras till:
Motionären
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 92 Dnr. NKIF 2020/96

Placering av kulturskolans verksamheter samt scen i 
det nya stadshuset

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid, föreslår att  
Kulturskolans verksamhet ska inrymmas i ett nytt Stadshus. Även en scen bör 
placeras i byggnaden med syfte att förstärka Stadshusets potential att verka som 
mötesplats även kvällstid och under helgerna. Det finns flera samordningsvinster 
med att integrera fler behov än enbart kommunens administration. Olika aspekter 
bör därför belysas i en programskrivning för att ge de bästa förutsättningar för ett 
nytt Stadshus med fler användningsområde och som fungerar långt in i framtiden.  

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag från Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, 
   idrott och fritid daterat den 26 november 2020

Yrkande
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S) och Tina Chervén (KD) yrkar bifall till 
förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att föreslå styr-och projektgrupperna för nya Stadshuset att undersöka 
möjligheterna att tillgodose Kulturskolans lokalbehov, samt en framtida scen, i det 
nya Stadshuset.

Beslutet ska expedieras till
• Styr- och projektgruppen för Stadshuset
• Kultur och stad
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Ordförande
Charlotte Engblom
0431-870 000
Charlotte.engblom@liberalerna.se

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid
Diarienummer: NKIF 2020/96
Typ av dokument: Ordförandeförslag
Datum: 2020-11-26

Ordförandeförslag avseende Kulturskolans integration 
i nytt Stadshus

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid, föreslår att  
Kulturskolans verksamhet ska inrymmas i ett nytt Stadshus. Även en scen bör 
placeras i byggnaden med syfte att förstärka Stadshusets potential att verka som 
mötesplats även kvällstid och under helgerna. Det finns flera samordningsvinster 
med att integrera fler behov än enbart kommunens administration. Olika aspekter 
bör därför belysas i en programskrivning för att ge de bästa förutsättningar för ett 
nytt Stadshus med fler användningsområde och som fungerar långt in i framtiden.  

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag från Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, 

idrott och fritid daterat den 26 november 2020

Utredning
Ängelholms kommun står inför uppgiften att bygga ett helt nytt Stadshus som ska 
ersätta den karaktäristiska byggnaden av Sten Samuelsson från 1975. Under de dry-
ga 45 år som nuvarande Stadshus har varit i bruk, står det klart att de behov som 
fanns i mitten av 70-talet är delvis annorlunda jämfört med dagens behov. Att re-
dan nu försöka identifiera både befintliga och framtida behov för att därigenom 
skapa flexibla lösningar borde vara angeläget vid framtagandet av programskriv-
ningen. 

Förutom att kommunorganisationens administration behöver nya lokaler finns 
andra identifierade lokalbehov. Det gäller framför allt Kulturskolan verksamhet, 
som sedan flytten från Parkskolan 2012, inte haft möjlighet att bedriva sin under-
visning i fullt ut ändamålsenliga lokaler. Utifrån att Tingshuset haft färre och mind-
re ytor än exempelvis Parkskolan har verksamheten haft nästintill obefintliga möj-
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ligheter att utveckla och bredda sin verksamhet. Detta är något som bör beaktas 
för framtiden.

En annan central fråga för Ängelholms kulturliv de senaste decennierna har varit 
behovet av en scen. Genom att tillföra Ängelholm en professionell scen tillgodoses 
såväl Kulturskolans behov, som behovet av en arena för scenkonsten. Något som 
det fria kulturlivet efterfrågat under ett flertal år. 

Genom att samla flera verksamheter kan positiva effekter uppnås:

 Nyttjandegraden för byggnaden ökar
 En cafeteria kan bedrivas en mer kostnadseffektiv med fler aktiviteter i 

huset under både dag- och kvällstid samt under helgen.  
 Genom att flera verksamheter samlas under samma tak kan det nya 

Stadshuset bli en naturlig mötesplats för både kommunens invånare 
och besökare.

 Närheten till buss-och järnvägsstation underlättar både för Kulturskolans 
elever såväl som för publik och vriga besökare. 

I programskrivningen av ett kommande Stadshus bör därför flera behov beaktas 
för att hitta en lösning som gynnar fler. Förutom att Stadshuset ska rymma kom-
munens administration i form av arbetsplatser för både tjänstemän och förtroende-
valda bör mötesrum och scen kunna erbjudas  det civila samhället och kulturaktö-
rers under kvällar och helger. Genom att tillsätta en arbetsgrupp med bred repre-
sentation, och med ett arbetssätt som inhämtar inspiration från andra kommuner 
och som tillvara tar tidigare utredningar i frågan, ges de bästa förutsättningar att 
bygga ett Stadshus som kommer att vara en naturlig mötesplats och resurs lång tid 
framöver.

Genom att säkerställa att fler perspektiv och behov tillvaratas vid planering av ett 
kommande Stadshus stärks förutsättningarna för både en hållbar utveckling och att 
barnkonventionens intentioner tillvaratas .

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar
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att föreslå styr-och projektgrupperna för nya Stadshuset att undersöka möjligheter-
na att tillgodose Kulturskolans lokalbehov, samt en framtida scen, i det nya Stads-
huset.

Charlotte Engblom
Ordförande NKIF

Beslutet expedieras till:
• Styr- och projektgruppen för Stadshuset
• Kultur och stad



Ängelholms l ·~ormnun 
Kund~änst 

2018 -06- 1 5 

Motion 

Till Kommunfullmäktige i Ängelholm 

Liberalerna 

Ängelholm är värd en riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov 

2014 fanns långt framskridna planer för ett nytt Kulturstråk i Ängelholm. Efter tre år 
av gediget förarbete, där politiken, föreningar, kommuninvånare och förvaltning 
lagt sina synpunkter, såg det äntligen ut som att Ängelholm skulle få en riktig 
kulturscen. 

Nu blev det inte så. Och inte heller nu, fyra år senare, när biblioteket äntligen ska 
renoveras blir det ingen etablerad kulturscen i Ängelholm. 

Detta är anmärkningsvärt, både med tanke på kommunens storlek och hur stort 
behovet är av en scen för såväl alla de kulturföreningar som är aktiva i Ängelholm 
som kommunens väletablerade Kulturskola. 

Liberalerna föreslår därför 

Att kommunen snarast (i samarbete med kulturföreningar, Kulturskolan och 
arrangörer) undersöker utrustningsbehov och placering för en fullvärdig kulturscen i 
Ängelholm som kan stå färdig inom de närmaste åren. 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 122 Dnr. KS 2021/228

Lönerevision 2021, fördelning av avsatta medel

Ärendebeskrivning
Avtalsförhandlingarna för 2021 är nu slutförda för samtliga avtalsområden. 
Servicestöd har arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån 
de ökade lönekostnaderna per nämnd och huvuduppdrag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20
• Bilaga fördelning lönerevisionen 2021

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Ola Carlsson (M).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fördela medlen för lönerevisionen 2021 till nämnder och huvuduppdrag för 
budget 2021 enligt bilaga,

att finansiera fördelningen genom att ianspråkta kommunstyrelsens reserv för 
lönerevision om 28 024 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att återstående 2 458 tkr som saknas för att finansiera lönerevisionen belastar 
kommunens budgeterade resultat för 2021.

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

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/228
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-20

Lönerevision 2021, fördelning av avsatta medel

Ärendebeskrivning
Avtalsförhandlingarna för 2021 är nu slutförda för samtliga avtalsområden. Ser-
vicestöd har arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån de 
ökade lönekostnaderna per nämnd och huvuduppdrag.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20
• Bilaga fördelning lönerevisionen 2021

Utredning
Löneökningarna för samtliga anställda gäller från och med 2021-04-01. Arvodesök-
ningarna för de förtroendevalda följer riksdagens grundarvode och gäller från och 
med 2021-01-01. Arvoden till uppdragstagare är också uppräknade från och med 
2021-01-01.

I fördelningen ingår löneökningarna för budgeterad månadsavlönad personal i den 
skattefinansierade verksamheten. Ingen budgetkompensation för timlöner har 
skett. Som en konsekvens av de ökade personalkostnaderna justeras även de inter-
na ersättningarna mellan nämnderna.

Den totala löneökningsreserven som finns under kommunstyrelsen uppgår till 
28 024 tkr. När beräkningarna för den ordinarie lönerevisionen är gjorda återstår 
det 356 tkr av reserverade medel.

Utöver den ordinarie lönerevisionen så kommer arbetstagare inom Lärarnas sam-
verkansråds avtalsområde att få 2 000 kr som ett engångsbelopp utbetalt i juni må-
nad. Engångsbeloppet proportioneras med hänsyn till arbetstagarens sysselsätt-
ningsgrad. Engångsbeloppet beror på en överenskommelse mellan arbetsgivare och 
arbetstagare där man tagit bort en paragraf i avtalet som under vissa omständighe-
ter har gett rätt till ett lönetillägg. Den totala engångskostnaden för kommunen 
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uppgår till 2 814 tkr inklusive sociala avgifter. Eftersom det återstår 356 tkr i reser-
ven från den ordinarie lönerevisionen saknas 2 458 tkr. Engångsbeloppet är inte ni-
våhöjande för kommande år och därför är förslaget till beslut att de 2 458 tkr fi-
nansieras genom att de belastar budgeterat resultat för år 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fördela medlen för lönerevisionen 2021 till nämnder och huvuduppdrag för 
budget 2021 enligt bilaga,

att finansiera fördelningen genom att ianspråkta kommunstyrelsens reserv för lö-
nerevision om 28 024 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att återstående 2 458 tkr som saknas för att finansiera lönerevisionen belastar kom-
munens budgeterade resultat för 2021.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
• Samtliga nämnder



Bilaga fördelning lönerevisionen 2021 (tkr)

Effekter på budget 2021 Ordinarie Summa

lönerevision Engångsbelopp lönerevisionen

Kommunfullmäktige 57 0 57

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen, egen verksamhet 70 0 70

Lärande och familj 662 61 723

Kommunledning och Servicestöd 1 219 0 1 219

Kommunövergripande/finansiering 0 0 0

Summa Kommunstyrelse 1 951 61 2 012

Familje- och utbildningsnämnd 14 576 2 700 17 276

Nämnden för omsorg och stöd 8 718 0 8 718

Samhällsbyggnadsnämnd 1 174 0 1 174

Nämnden för kultur, idrott och fritid 820 53 873

Miljö- och tillståndsnämnd 292 0 292

Överförmyndarnämnd 80 0 80

Summa driftbudget/plan 27 668 2 814 30 482

Avsatt under kommunstyrelsen 28 024

Differens -2 458
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/76
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-04

Finansiering av planprogram för Fridhem

Ärendebeskrivning
Den 5 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att ett planprogram ska tas fram för 
Fridhemsområdet. Planprogrammet beräknas kosta 700 tkr.

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag KS den 5 maj 2021, § 99
• Tjänsteutlåtandet daterat 2021-06-04

Utredning
Finansiering av planprogrammet genom en minskning av årets resultat är ett beslut 
som ska fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås därför rätta det-
ta genom att lämna ett förslag till kommunfullmäktige om finansiering.

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

att 700 000 kr tillförs Kommunstyrelsen – Mark- och exploatering för planprogram 
för Fridhemsområdet, 

att finansiering sker genom en minskning av kommunens budgeterade resultat år 
2021 med 700 000 kronor.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef
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Beslutet expedieras till:
• Budgetchef

&;;l Ängelholms 
f;i kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 99 Dnr. KS 2021/76

Planuppdrag planprogram Fridhem Ängelholm

Ärendebeskrivning
Fridhem är den största nya stadsdelen i Ängelholm och därmed ett betydelsefullt 
exploateringsområde. Inför fortsatt planering och genomförande föreslås 
planenheten ansvara för att tillsammans med berörda ta fram ett planprogram som 
tydligt beskriver helhet och ambitionsnivå med området. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021.

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 9 mars 2021

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram planprogram för 
Fridhemsområdet, 

att finansiering om 700 000 kr tillförs Kommunstyrelsen – Mark- och 
exploatering, samt

att finansiering sker genom att minska kommunens resultat i motsvarande mån.

Beslutet ska expedieras till
HU Samhälle
Planenheten
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/584
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-07

Ändring av tomtpris Jordgubbsfältet i Munka Ljungby- 
etapp 3

Ärendebeskrivning
Inom Munka Ljungby 3:11 återstår ett område för 40 nya villatomter enligt gällan-
de 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 
hösten 2021.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att fastställa nytt tomtpris 
för villatomter inom Jordgubbsfältet. Tomtpriserna fastställdes inklusive anlägg-
ningsavgift för Vatten och avlopp (VA). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2021
• Protokollsutdrag KF den 22 februari § 37

Utredning
Det nu gällande tomtpriset för villatomter inom Jordgubbsfältet är 695 000 kronor 
inklusive anläggningsavgift för VA. VA-avgiften skiljer sig något åt mellan tomter-
na och varierar med storlek på byggnation om tomtarea. I genomsnitt beräknas 
VA-avgiften uppgå till ca 95 000 kr exkl. moms. 

Det finns risk att kommunen med nuvarande hantering drabbas av omvänd moms-
skyldighet om både tomtpris och VA-anslutning faktureras vid ett och samma till-
fälle. Därför föreslås att kommunfullmäktige fastställer ett nytt tomtpris på Jord-
gubbsfältet i Munka Ljungby till 600 000 kronor exklusive anslutningsavgift för 
VA.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Jordgubbsfältet till 600 000 kronor 
exklusive anläggningsavgift för VA.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Mark- och exploateringschef
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Kommunfullmäktige
2021-02-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 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 695 000 kronor inklusive anläggningsavgift för VA. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 februari 2021, § 19
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021.
• Tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2020.
• Kartskiss
• Exploateringskalkyl

Yrkande
Robin Holmberg (M), Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom 
Carlsson (L), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD) och Susanne Sandström (V) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Linda Persson (KD) och Jim Brithén (EP) yrkar att tomtpriset ska vara 595 000 
kronor. 

Proposition och omröstning
Ordföranden Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på de båda framlagda 
förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för Linda Perssons m.fl. förlag. Omröstningen utfaller med 46 JA-röster 
mot 4 NEJ-röster. En ledamot avstår från att rösta. Se omröstningslista 1. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Jordgubbsfältet till 695 000 kronor 
inklusive anläggningsavgift för VA.

Reservation
Jim Brithén (EP) reserverar sig skriftlig mot beslutet: ”EP reserverar sig för eget 
förslag, som också var tjänsteförslaget (595000:-). Vi anser att de jämförelser som 
görs med privata tomtförsäljningar inte är relevanta alls.”

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten. 
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Omröstningslista 1
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ AVSTÅR
Robin Holmberg                          (M)       1
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       1
Christina Hanstål                       (M)       1
Tomas Fjellner (M)       Per Skantz 1
Ingela Sylwander                        (M)       1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       Göran Larsson 1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Alf Carlsson 1
Cornelis Huisman (M)       1
Johnny Hagman (M)       1
Karl-Erik Asp                           (M)       1
Susanne Resmark (M)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       1
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       1
Eric Sahlvall                           (L)       1
Anita Rosén (L)       Linus Eriksson 1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      1
Lars Nyander                            (S)       1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Johan Wifralius                         (SD)      1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      Niklas Andersson 1
Mats Sahlin (SD)      Bo Salomonsson 1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      1
Måns Irhammar (EP)      Lazze Ohrberg 1
Inger Rengstedt (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 46 4 1



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(5)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

MEX-ingenjör
Annika Andersson
468981
Annika.Andersson3@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/71
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-09

Markanvisningsavtal avseende del av Ängelholm 
5:16 för byggnation av grundskola, Fridhem

Ärendebeskrivning
Planarbete pågår för att möjliggöra byggnation av en grundskola inom Ängelholm 
5:16 på Fridhemsområdet. 

Under år 2020 har Kommunen genom Mark- och exploateringsenheten och Fastig-
hetsenheten fört diskussioner med Famera Fastigheter AB ”Exploatören” avseen-
de byggnation av grundskola. Exploatören har för avsikt att bygga, äga och förvalta 
en grundskola för ca 600 elever för uthyrning till Internationella Engelska skolan i 
Sverige AB ”Verksamhetsutövaren”.

I framtaget markanvisningsavtal har Kommunen och Exploatören enats om riktlin-
jer och förutsättningar för exploatering av skoltomten samt villkor för framtida 
marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. 

Markanvisningsavtalet är villkorat av att ett 20-årigt hyresavtal tecknas mellan Ex-
ploatören och Verksamhetsutövaren. Markanvisningen är även villkorad av att 
kommunfullmäktige fattar beslut om ersättning för lokalkostnader. I annat fall 
upphör markanvisningsavtalet att gälla utan rätt till ersättning för någon part.

Målsättningen är att skolverksamheten ska öppna i augusti 2024. Köpeskillingen 
för skoltomten är 13,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 4 mars 2021
 Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Famera Fastigheter AB
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Utredning
Bakgrund
Med bakgrund av att Kommunen har behov av ytterligare grundskolor pågår en 
planprocess för att ta fram en detaljplan som möjliggör byggnation av en grund-
skola för ca 600 elever inom Fridhemsområdet (Dnr: PL 18-0015, KS 2018/641 
SBN 2019/262) Detaljplanen har varit på samråd under november år 2020. För-
väntat antagande av detaljplanen är våren år 2022. 

Kommunen har genom Mark- och exploateringsenheten och Fastighetsenheten 
fört diskussioner med Exploatören som tillsammans med Internationella Engelska 
skolan önskar etablera sig i Ängelholms kommun. Exploatören och Verksamhets-
utövaren är överens om huvuddragen i hyresvillkoren. Ett hyresavtal håller på att 
arbetas fram vilket ska avse 20 år och väntas undertecknas under våren 2021 efter 
att markanvisningsavtal för skoltomten tecknats. 

Målsättningen är att en skolverksamhet, årskurs F-9, ska öppna i augusti 2024. För 
att starta en fristående skola krävs tillstånd från skolinspektionen. Tillstånden är 
tidsbegränsade och gäller under två år från beslutsdatum. Eftersom den planerade 
skolstarten är augusti 2024 kan verksamhetsutövaren ännu inte ansöka om tillstånd 
från skolinspektionen.

Exploatör 
Famera Fastigheter har sitt säte i Växjö. Det är ett familjeägt bolag som utvecklar, 
äger och förvaltar fastigheter för främst bostäder och lokaler. Bolaget kommer utö-
ver aktuell exploatering i Ängelholms kommun även att nyproducera en grundskola 
till Internationella Engelska skolan i Norrtälje som ska stå färdig år 2023. Se även 
presentation av Exploatören i bilaga 6 till markanvisningsavtalet. 

Skoltomten och byggnad för grundskola
Markanvisningen avser del av Ängelholm 5:16, vilken i lagakraftvunnen detaljplan 
utgörs av kvartersmark för grundskola för ca 600 elever. Omfattning av kvarters-
marken i detaljplanens samrådshandlingar redovisas i kartan nedan. 
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Exploatören och Verksamhetsutövaren har tagit fram en konceptbyggnad i två 
plan som de har för avsikt att uppföra, se Bilaga 5 till markanvisningsavtalet. 
Underlaget är inte färdigprojekterat och kan komma att ändras. Dialog ska ske med 
Kommunen och Stadsarkitekt vid framtagande av bygglovhandlingar för skolbygg-
nad och utemiljö. 

Idrottshall
Verksamhetsutövaren är skyldig att tillse att det finns lokaler för att bedriva idrotts-
undervisning. Vid etablering i andra kommuner har verksamhetsutövaren tecknat 
avtal med en exploatör om att uppföra idrottshall för verksamhetens behov. Kom-
munledningen har informerat verksamhetsutövaren om de pågående planerna för 
utveckling av Ängelholms Arenastad. Kommunens avsikt är att den skola som eta-
bleras på Fridhemsområdet ska använda den kommande multisportarenan i Ängel-
holms Arenastad för sin idrottsundervisning. Att uppföra en mindre idrottshall för 
verksamhetens behov på skolans område ligger därmed inte i kommunens intresse. 
Verksamhetsutövaren är införstådda med kommunens inställning och är positiv till 
att bedriva sin idrottsundervisning i en multisportarena i Ängelholms Arenastad.
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Markanvisningsavtal
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsätt-
ningar för framtida marköverlåtelse av skoltomten. Exploatören får under en tid av 
1,5 år ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och slutligt för-
värv. 

Exploatören och verksamhetsutövaren har undertecknat ett 20-årigt hyresavtal för 
perioden 2024-08-01 till och med 2044-07-31. Avtalet är en förutsättning för att 
markanvisningen fortsatt ska gälla.

Senast den 30 november 2021 ska även beslut om lokalersättning ha fattats i kom-
munfullmäktige, efter ansökan från Verksamhetsutövaren.  I annat fall upphör 
markanvisningsavtalet att gälla utan rätt till ersättning för någon part. 

En markanvisningsavgift om 680 000 kronor, motsvarande fem (5) procent av kö-
peskillingen, ska betalas senast 14 dagar efter att återgångsvillkor i markanvisnings-
avtalet uppfyllts.  

En förutsättning för att upprätta köpeavtal är att lagakraftvunnet bygglov förelig-
ger. Vidare ska hyresavtal fortsatt föreligga mellan Exploatören och Verksamhets-
utövaren. Verksamhetsutövaren ska även ha godkänts av Skolinspektionen. 

Kommande marköverlåtelse
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall inom 1,5 år från 
tecknandet av markanvisningsavtalet regleras i ett köpeavtal. 

Som återgångsvillkor i kommande köp gäller att Exploatören inom 9 månader från 
dagen då köpeavtalet upprättas ska ha påbörjat byggnation inom fastigheten. Med 
påbörjad byggnation avses gjutning av grundläggningsplattan eller motsvarande 
konstruktionsarbeten. 

Köpeskillingen för Fastigheten är 13 600 000 kronor. Värdeutlåtande för byggrätt 
avseende grundskola inom Ängelholm 5:16 har tagits fram av Svefa AB och har ut-
gjort underlag för att ta fram köpeskillingen, se Bilaga 2 till markanvisningsavtalet. 
Köpeskillingen är beräknad utifrån den byggrätt som krävs för ca 600 elever. Kö-
peskillingen ska därför inte justeras utifrån den areal som tomten slutligt får efter 
beslutade riktlinjer för friyta.
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Om Exploatören inte färdigställer byggnationen genom godkänd slutbesiktning se-
nast 2024-07-30 utgår ett vite om 50 000 kr per påbörjad månad tills det att skol-
byggnaden godkänts vid slutbesiktning. 

Om kostnaderna för sanering av eventuella markföroreningar överstiger 100 000 
kronor svarar kommunen för de överskjutande kostnaderna.  

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

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Famera Fastigheter AB   

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förläng-
ning av markanvisningsavtalet

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeav-
tal avseende del av Ängelholm 5:16 under förutsättning att det är i linje 
med de villkor som anges i markanvisningsavtalet

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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Markanvisningsavtal avseende del av Ängelholm 5:16 för 

byggnation av grundskola 

mellan Ängelholms kommun, org. nr 212000-0977, (”Kommunen”) och  

Famera Fastigheter AB , org nr: 559029-3774 (”Exploatören”)  

Kommunen och Exploatören kallas nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”. 

  

1 § Bakgrund 

Med bakgrund av att Kommunen har behov av ytterligare grundskolor pågår en planprocess för att ta 

fram en detaljplan inom Fridhemsområdet i Ängelholm som möjliggör byggnation av en grundskola 

för 600 elever. Detaljplanen har varit på samråd under november 2020. Förväntat antagande av 

detaljplanen är våren år 2022.  

Kommunen har fört diskussioner med Exploatören som tillsammans med Internationella Engelska 

skolan i Sverige AB ”Verksamhetsutövaren” önskar etablera sig i Ängelholms kommun. Exploatören 

och Verksamhetsutövaren är överens om huvuddragen i hyresvillkoren. Ett hyresavtal håller på att 

arbetas fram vilket ska avse 20 år och väntas undertecknas under våren 2021 efter att 

markanvisningsavtal för skoltomten tecknats.  

Målsättningen för parterna är att en skolverksamhet, årskurs F-9, ska öppna i augusti 2024.  

Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram riktlinjer för areal friyta som ska finnas för skolor 

och förskolor. Riktlinjerna väntas beslutas under våren 2021. Utifrån antagna riktlinjer kommer ytorna 

för skoltomten att inarbetas i planarbetet varför tomten kan komma att ändra storlek och utformning 

från detaljplanens samrådshandlingar.  

 

2 § Syfte 

Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för 

exploatering av fastigheten. Genom markanvisningsavtalet anges också de förutsättningar som gäller 

för att markanvisningen ska fullföljas med en marköverlåtelse. 

3 § Markanvisning och giltighet 

Markanvisningen avser del av Ängelholm 5:16 vilken i lagakraftvunnen detaljplan utgörs av 

kvartersmark för grundskola för ca 600 elever, ”Fastigheten”. Nuvarande omfattning av 

kvartersmarken i pågående detaljplans samrådshandlingar redovisas i karta, Bilaga 1.  

Markanvisningen innebär att Exploatören, under en tid av 1,5 år från och med att avtalet undertecknats 

av båda parter, har ensamrätt att förhandla med Kommunen om exploatering och slutligt förvärv av 

Fastigheten.  

Senast den 31 maj 2021 ska undertecknat 20-årigt hyresavtal mellan Exploatören och 

Verksamhetsutövaren föreligga. Tecknat hyresavtal mellan Exploatören och Verksamhetsutövaren 

kommer att ligga till grund för beslut i kommunfullmäktige om ersättning för faktiska lokalkostnader 

till Exploatören. Senast den 30 november 2021 ska beslut om ersättning ha fattats i 

kommunfullmäktige. I annat fall upphör markanvisningsavtalet att gälla. Kommunen kan i vissa 

fall medge förlängning av ovan angivna tider för markanvisningen.  
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Köpeavtal ska upprättas när lagakraftvunnet bygglov har erhållits. Om en sådan överlåtelse inte har 

skett mellan parterna senast vid ovan angiven tid upphör detta avtal att gälla såvida Kommunen inte 

medgett en förlängning. En förutsättning för förlängning är att Exploatören aktivt drivit projektet och 

förseningen inte beror på Exploatören.  

 

Om förseningen beror på att detaljplan för området inte vunnit laga kraft, att handläggningstiden vid 

bygglov är längre än 10 veckor eller på att överklagande av bygglov inkommit, ska förlängning ske. 

Kommunen har rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om det är uppenbart att 

Exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid 

markanvisningen, eller om Kommunen och Exploatören inte kan komma överens om villkoren för en 

marköverlåtelse. Huvuddragen i kommande marköverlåtelse framgår nedan. Markanvisningsavtalet är 

till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någon part om detta avtals giltighet löpt ut eller om 

Kommunen på ovan angivna grunder häver detta avtal eller återtar markanvisningen.  

Exploatören äger rätt att på egen bekostnad utföra undersökning inom fastigheten omgående från och 

med att avtalet undertecknats av båda parter. 

Fastigheten ska bebyggas med grundskola för ca 600 elever. Exploatören och Verksamhetsutövaren 

har tagit fram en konceptbyggnad i två plan som de önskar uppföra, se Bilaga 5. Underlaget är inte 

färdigprojekterat och kan komma att ändras. Dialog ska ske med Kommunen och Stadsarkitekt vid 

framtagande av bygglovhandlingar för skolbyggnad och utemiljö.  

Markanvisningsavgift 

Villkor för att markanvisningen ska fortsätta att gälla är att hyresavtal föreligger senast den 31 maj 

2021 och att kommunfullmäktige fattar beslut om ersättning för lokalkostnader senast den 30 

november 2021. Om villkoren uppfylls ska Exploatören, senast 14 dagar efter att villkoren är 

uppfyllda, till Kommunen betala en markanvisningsavgift motsvarande fem (5) procent av 

köpeskillingen (680 000 kr). Summan ska sedan tillgodoräknas som del av betalningen av den totala 

köpeskillingen när köpet fullbordas. Om markanvisningen inte leder till överlåtelse av fastigheten har 

kommunen ändå rätt att behålla markanvisningsavgiften om det beror på omständigheter som 

Exploatören råder över.  

 

4 § Förutsättningar för att markanvisningsavtalet ska fullföljas med marköverlåtelse 

Förutsättningar för att upprätta köpeavtal är att erforderliga lov, såsom bygglov, för genomförande av 

skolbyggnadsprojektet har erhållits och vunnit laga kraft. Vidare ska hyresavtal fortsatt föreligga 

mellan Exploatören och Verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren ska ha godkänts av 

Skolinspektionen. Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall regleras i ett 

köpeavtal.  

5 § Kommande marköverlåtelse  

Nedan anges huvuddragen av de villkor som parterna är överens om ska ingå i kommande köpeavtal. 

Efter utredningar och bygglovsprocess kan villkoren dock komma att ändras och behöver anpassas 

utifrån då rådande förutsättningar. Om Kommunen ensidigt påfordrar förändringar av villkor i 

förhållande till vad som anges nedan och om sådana förändringar är en betydande nackdel för 

Exploatören och parterna inte kan nå en överenskommelse (och således köpeavtal inte tecknas) ska 

kommunen i sådant fall inte ha rätt att behålla markanvisningsavgiften utan denna ska återbetalas till 

Exploatören. 
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Återgångsvillkor 

Som återgångsvillkor i kommande köpeavtal gäller att Exploatören inom 9 månader från dagen då 

köpeavtalet upprättas ska ha påbörjat grundläggning. Med påbörjad grundläggning avses gjutning av 

grundläggningsplattan eller motsvarande konstruktionsarbeten. Tidsförläning kan medges av 

Kommunen när särskilda skäl föreligger.  

Tillträde 

Tillträde och slutlig betalning sker vid upprättande av köpebrev när grundläggningen påbörjats. 

Exploatören kan därefter söka lagfart. Exploatören får från att köpeavtal tecknats till tillträdesdagen 

disponera Fastigheten för att påbörja grundläggningsarbeten.  

Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är 13 600 000 kronor.  

Värdeutlåtande för byggrätt avseende grundskola inom Ängelholm 5:16 har tagits fram av Svefa AB 

och har utgjort underlag för att ta fram köpeskillingen, se Bilaga 2.  

 

I köpeskillingen ingår inte eventuella anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el etc.  

 

Handpenning 

Exploatören ska utöver markanvisningsavgiften erlägga tio (10) procent av köpeskillingen  

(1 360 000 kronor) som handpenning inom en månad från att köpeavtalet är undertecknat. Såväl 

markanvisningsavgift som handpenning enligt denna punkt ska anses utgöra handpenning enligt 

köpeavtalet. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant vid upprättande av köpebrev. 

Handpenningen återbetalas inte i det fall köpet inte fullbordas och detta beror på omständigheter 

Exploatören råder över.  

 

Vite 

Om Exploatören inte färdigställer byggnationen genom godkänd slutbesiktning senast 2024-07-30, 

och detta inte beror på förhållanden utom Exploatörens kontroll, utgår ett vite om 50 000 kr per 

påbörjad månad tills det att skolbyggnaden godkänts vid slutbesiktning. Första vitet ska anses förfallet 

den sista dagen i den månad tidsfristen löper ut.  

 

Om Exploatören hindras att färdigställa byggnationen på grund av hinder utanför Exploatörens 

kontroll ska Exploatören ha rätt till erforderlig förlängning av tidsfristen för utfallande av vite enligt 

ovan. Exempel på sådana situationer är försening av pågående detaljplan, överklagad detaljplan, om 

Exploatören inte beviljas bygglov enligt detaljplan, eller att beviljat bygglov överklagas.  

 

Övriga villkor och kostnader 

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Exploatören har möjlighet att fram till köpeavtal träffas tillträda 

fastigheten för vidare undersökning. 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken 

och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande allmän platsmark till följd 

av Exploatörens arbeten inom kvartersmarken. Kostnader för eventuella utredningar, 

tomtuppfyllnader, bortschaktning av jordmassor, grundförstärkningar, pålning och bullerskydd m.m. 

betalas av Exploatören.  
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Exploatören ansöker om och bekostar bygglov, lagfart samt samtliga anslutningsavgifter för VA, el, 

opto och övrig teknisk försörjning. Efter överenskommelse med Kommunen kan anslutningsavgiften 

för VA läggas till som en del i köpeskillingen.   

Utan Kommunens medgivande får inte Exploatören överlåta fastigheten innan byggnationen godkänts 

vid slutbesiktning. 

Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för att avstycka skoltomten efter att detaljplan 

för området vunnit laga kraft. Förrättningskostnaderna ska betalas av Kommunen.  

Geoteknik  

En översiktlig geoteknisk utredning har tagits fram under planarbetet, se Bilaga 3. Undersökningarna 

har utförts under förutsättning att byggnaderna ska uppföras utan källarplan då grundvattennivåerna är 

höga i området. Exploatören utför och bekostar detaljerade geotekniska utredningar på Fastigheten. 

Exploatören ska även bekosta grundläggningsarbete oavsett rådande geotekniska förutsättningar.  

Markföroreningar  

En miljöteknisk undersökning har tagits fram under planarbetet, se Bilaga 4. Resultat från utförda 

undersökningar visar generellt på en låg föroreningsgrad i marken inom planområdet. Kompletterande 

miljötekniska undersökningar väntas ske under planarbetet men kan också behöva utföras när 

placering och utformning av skolan har fastställts.  

Ca 600 meter norr om planområdet har gasfickor med metangas upptäckts i samband med exploatering 

inom fastigheten Handbollen 1. Genom utredningar har gasfickan avgränsats men det kan komma att 

ställas krav på vidare utredningar och utlåtanden från sakkunnig i samband med bygglov.  

I det fall kompletterande utredningar krävs som inte är nödvändiga för planarbetet ska de utföras och 

bekostas av Exploatören. 

Om föroreningar upp till nivå för känslig markanvändning (KM) skulle finnas inom Fastigheten i en 

koncentration som kräver sanering, svarar Exploatören för utredning, schaktarbeten, sortering och 

transporter upp till 100 000 kronor. Exploatören ska samråda med kommunen innan saneringsarbete 

påbörjas. Om kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar kommunen för de 

överskjutande kostnaderna.   

 

I de fall arkeologiska förhållanden eller fynd påträffas inom Fastigheten som hindrar användningen 

enligt gällande detaljplan ansvarar Kommunen för att dessa hanteras enligt de krav som ställs från 

Länsstyrelsen. Kommunen svarar för de arkeologiska kostnaderna. 

 

Inom Fridhemsområdet finns kända bestånd av Jätteloka. Del av Fastigheten har nyttjats som 

cricketplan som klippts under säsong. Förekomsten av Jätteloka inom området är därför inte känd och 

undersöks av kommunen under år 2021 och 2022. I det fall Jätteloka finns i anslutning till Fastigheten 

kan krav komma att ställas i köpeavtalet på hur massor från Fastigheten ska hanteras.  

 

7 § Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.  
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8 § Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören utan Kommunens skriftliga samtycke. Detta gäller även 

till bolag inom samma koncern. Exploatören har dock rätt att vid tecknande av kommande 

överlåtelseavtal anvisa annat helägt dotterbolag inom sin koncern som köpare.  

9 § Tvist 

Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

___________________  

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

 

Ängelholm 2021- Ängelholm 2021- 

För Ängelholms kommun För Famera Fastigheter AB 

 

______________________ _________________________ 

Namnförtydligande: Namnförtydligande:  

 

Bilagor 

Bilaga 1. Kartskiss  

Bilaga 2. Värdeutlåtande, del av  Ängelholm 5:16 

Bilaga 3. PM - Geoteknisk och miljöteknisk undersökning  

Bilaga 4. MUR - Geoteknisk och miljöteknisk undersökning 

Bilaga 5. Utformning skolbyggnad 

Bilaga 6. Famera Fastigheter - presentation 



  Bilaga 1 

Kartskiss över området som markanvisningsavtalet omfattar, del av Ängelholm 5:16  

 

Illustrationsplan i pågående detaljplans samrådshandlingar. Rödmarkerat område avser den del av 

Ängelholm 5:16 som i samrådshandlingarna utgör kvartersmark för grundskola   



 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Byggrätt avseende skola och förskola inom 

del av Ängelholm Ängelholm 5:16 
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Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr.: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av byggrätt avseende förskola och skola inom del av Ängelholm Ängelholm 5:16. 

 

Källa: Metria, Eniro 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Ängelholms Kommun, genom Annika Andersson.  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Ängelholms Kommun.  

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde.  

Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag inför eventuell försäljning.  

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-04-15. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur 

värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade 

bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 
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Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr.: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är 

oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar för värdering av byggrätt 

Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar 

utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören-/erna förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom 

kvartersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän platsmark ingår, det vill 

säga att de inte kommer att belasta köparen-/arna av marken. Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte 

i det bedömda värdet.  

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er, inklusive kostnader för 

detaljplan, förutsätts regleras i exploaterings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Särskilda förutsättningar 

Värderingen utgår vidare från följande särskilda förutsättningar: 

• Laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål.   

Värderingsunderlag 

En översiktlig besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-02-27 av Thomas Green.   

Uppdragsgivaren har tillhandahållit följande uppgifter: 

• Kommande byggnation; typ av verksamhet, belägenhet, uppskattad tomtstorlek, antal elever.  

Uppgifter om genomförda markanvisningar och försäljningar av mark och byggrätter har inhämtats genom 

lagfarna register, kommunala protokoll och/eller från företrädare på respektive kommun. 

Vidare har offentliga uppgifter och statistik från Bolagsverket, fastighetsregistret, SCB med flera inhämtats 

och bearbetats som underlag för analysen.   

2. Värderingsobjekt 

Läge och omgivning 

Värderingsobjektet är beläget inom Fridhem i södra Ängelholm.  

Omgivningen utgörs huvudsakligen av ett koloniområde (norr) och idrott/rekreation (söder, öster). Väster om 

värderingsobjektet finns ett större bostadsområde. Offentlig och kommersiell service finns i de mer centrala 

delarna av Ängelholm, inom ca 1,5 – 2,0 kilometer. 

Allmänna kommunikationer finns i form av buss med hållplats på ca 300 meters avstånd (Espehögsgatan, 

Ishallen). Väg 107 finns på ca 2 kilometers avstånd, med av-/påfart till E6/E20 på ca 6 kilometers avstånd. 
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Beskrivning av marken 

Tomten utgörs i huvudsak av oexploaterad gräsyta.  

Eventuell befintlig bebyggelse och övriga anläggningar inte beaktats (inom del av värderingsobjektet finns 

möjligen ett mindre koloniområde samt modulbyggnader). Marken förutsätts vara avriven och klar för 

exploatering.  

Tomtarean bedöms till ca 25 500 kvadratmeter.  

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Rättsliga förhållanden 

I bilaga återfinns utdrag ur fastighetsregistret (avser hela fastigheten Ängelholm Ängelholm 5:16).  

Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

• Eventuella inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Förutsättningarna för eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter har inte utretts. 

Eventuella arrenden och dylikt har inte beaktats.  

I värderingen förutsätts att det inte finns några belastande rättigheter av betydelse för genomförbarheten av, 

och för ekonomin i, en exploatering av värderingsobjektet. 

Planförhållanden 

Värderingen utgår från laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål, nuvarande planförhållande har inte 

beaktats.  

Ängelholms Kommun förutsätts vara huvudman för eventuell allmän platsmark. 

Planerad byggnation 

Enligt uppdragsgivaren planeras för: 

- Förskola, 6 avdelningar, inom en tomt om ca 8 500 kvadratmeter 

- Grundskola, F-6, ca 600 elever, inom en tomt om ca 17 000 kvadratmeter 
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3. Marknadsförutsättningar    

Marknadsförutsättningar – Förskola / Skola 

Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på 

fastighetsmarknaden. Direktavkastningskraven har sjunkit under senare år. Trots den goda utvecklingen 

bedöms det fortfarande finnas viss potential, om än begränsad, för ytterligare press nedåt på 

avkastningskraven. 

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under 

senare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och vissa 

kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än i 

fastighetsägande).  

För mindre enheter är det vanligt med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också bedriver 

verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet det 

viktiga, inte driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför lokaler direkt till 

den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  

Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 

att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 

renodla beståndet (privata aktörer).  

På lång sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsutvecklingen 

och barnkullarnas storlek i närområdet. Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan 

komma att leda till ett minskat intresse för skol-/förskolefastigheter, och särskilt för objekt med hyresgäster 

från privat sektor. Denna typ av politisk risk är svår för investerare att hantera.  

Inslaget av privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är också förknippad med viss risk. 

För investerare är det att föredra om verksamheten bedrivs i offentlig regi (stabil aktör, ingen hyresrisk, ingen 

politisk risk).  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare begränsar hyresmarknaden då dessa 

lokaler därmed inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så kallade 

internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor.  

Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på lokalernas anpassning till 

aktuell verksamhet (funktionalitet), genomförda investeringar, hyresavtalets löptid och ansvars-

/kostnadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, med mera. Marknaden är inte lika 

konjunkturberoende som för kommersiella lokaler i övrigt. Några betydande upp- eller nedgångar på 

hyresmarknaden är därmed svåra att notera. 

Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara mycket låg. Risk för långsiktiga vakanser 

uppkommer främst om lokalerna inte längre är ändamålsenlig för aktuell verksamhet. Då blir möjlig 

alternativanvändning av stor vikt. Då lokalerna ofta är uppförda direkt för aktuell verksamhet, eller 

specialanpassade i efterhand, kan kostnaderna för omställning till annan verksamhet vara betydande. 

Efterfrågan på privatmarknaden vad gäller byggrätt för skola/förskola är relativt begränsad, trots det stora – 

och växande – intresset för denna typ av fastigheter (avser då det färdigställda projektet). En viktig faktor är 

huruvida det finns ett fastställt projekt/hyresavtal kopplat till själva byggrätten.  
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Storlek, tomt 

För skola/förskola finns verksamhetsspecifika krav på ”friyta”; att tomten ska inrymma möjlighet till lek, 

rekreation samt fysisk/pedagogisk aktivitet. Boverket har riktlinjer om 30 kvm/barn i skola respektive 40 

kvm/barn i förskola. Därmed finns det i praktiken ett krav på ”obligatorisk” tomtarea (som givetvis även måste 

beakta själva byggnaden, eventuella komplementbyggnader, p-platser för personal, m.m.).  

Tillkommande tomtarea utgör emellertid ett mervärde; dels p.g.a. förutsättningarna för lek/rekreation, dels då 

det möjliggör utvecklingsmöjligheter för verksamheten (något som kan vara en viktig parameter, särskilt för 

nyetablerade verksamheter inom stadsdelsområden där det är svårt att prognostisera efterfrågan på sikt). 

Betalningsvilja för tillkommande tomtarea bedöms också vara kopplad till närområdets karaktär. Med lek- och 

rekreationsmöjligheter i nära anslutning till fastigheten kan detta nyttjas ”gratis” inom verksamheten 

(fastighetens mikroläge kan då motivera ett något högre värde/pris, se nedan).  

Tillkommande tomtarea är förknippad med vissa merkostnader i samband med exploatering, och i löpande 

tillsyn & skötsel. Då tillkommande tomtarea sannolikt utgörs av enkla lek- och rekreationsytor torde dessa 

merkostnader emellertid vara så pass låga att de utgör avgörande parameter vid investeringsbeslut. 

Sammantaget bedöms det som rimligt med ett lägre pris för tillkommande (mindre kvalitativ) tomtarea jämfört 

med den ”obligatoriska” (kvalitativa) tomtarean.  

Storlek, antal elever 

Fastigheter för skola/utbildning utgör ett attraktivt investeringssegment på fastighetsmarknaden, med god 

efterfrågan även inom mindre delmarknader (som Ängelholm).  

Storlek är en viktig parameter (avser då i praktiken byggnadens storlek då det förutsätts att det finns 

erforderlig tomtarea för verksamhetens behov/krav).  

Förenklat kan sägas:  

- Stora enheter: Rationella (relativt) förvaltningsenheter, ofta med långa hyresavtal (15-20 år), vilket 

utgör attraktiva investeringsobjekt för aktörer med fokus på långsiktigt kassaflöde.  

Det stora investeringsintresset återspeglas till viss del på marknaden för mark/byggrätt då de stora, 

privata (kapitalstarka) aktörerna satsar allt mer på projektutveckling och nyproduktion.  

Intresset för mark/byggrätt är emellertid knutet till att det (inför förvärv eller villkorat därav) tecknas 

ett hyresavtal med Ängelholms Kommun (mest fördelaktigt) eller med en privat aktör (bör då vara en 

etablerad aktör, som Internationella Engelska Skolan eller dylikt).  

- Små enheter: Marknaden utgörs i huvudsak av lokala aktörer, såväl investerare som 

verksamhetsutövare/hyresgäst (ofta egenanvändare). Investeringens storlek är emellertid vanligen 

otillräcklig för att attrahera de kapitalstarka, nationella aktörerna.  

Mindre aktörer har vanligen relativt begränsad betalningsvilja-/förmåga, något som återspeglas på 

marknaden för mark/byggrätt. Projektet utgör en betydande risk (myndighetskrav, försening, 

överskriden budget, m.m.). 

Sammantaget bedöms det finnas en något högre betalningsvilja-/förmåga för mark/byggrätter där det finns 

avsikt att uppföra ett stort projekt. Betalningsvilja-/förmåga är emellertid främst knuten till ett (eventuellt) 

hyresavtal. Mark/byggrätt för skola/förskola/idrott förvärvas inte ”på spekulation”, oavsett storlek.   
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Ändamål, skola/förskola 

- Skola: Stort investeringsintresse, dock till stor del beroende på förvaltningsobjektets storlek (se 

ovan). Såväl lokala som regionala och nationella aktörer är intressenter på mark/byggrätt. 

- Förskola: En ”lokal” marknad, vanligen med relativt små enheter, (se ovan). I huvudsak lokala 

aktörer, varar flertalet egenanvändare, är intressenter på mark/byggrätt. 

- Idrott: Klart begränsad marknad, nischade aktörer. Få intressenter på mark/byggrätt.   

Sammantaget bedöms det finnas en något högre betalningsvilja-/förmåga för mark/byggrätter för skola, 

jämfört med förskola (som i sin tur har högre betalningsvilja-/förmåga jämfört med idrott).  

Som ovan gäller emellertid att mark/byggrätt för skola/förskola/idrott inte förvärvas ”på spekulation”, oavsett 

ändamål. Betalningsvilja-/förmåga är knuten till efterfrågan, och framför allt till ett (eventuellt) hyresavtal. 

Läge 

Den traditionella lägesfaktorn (indelning A-/B/-C-läge) vad gäller lokaler – och därmed för mark/byggrätt – för 

skola/förskola/idrott är av mindre vikt såtillvida det finns ett tillräckligt stort ”kundunderlag” inom närområdet 

(som t.ex. inom eller i anslutning till bostadsområde). 

Ett centralt läge är inte nödvändigtvis är att föredra, ett mer ”lantligt” läge kan till och med vara positivt 

(beroende på verksamhet) då detta medför närhet till natur och lek-/rekreationsmöjligheter, enklare parkering 

o.d. Särskild hänsyn måste därför tas till mikroläge, som närhet till fritids-/rekreations-/idrottsmöjligheter, 

”klustereffekt” med likartade verksamheter, allmänna kommunikationer, med mera.    

Betalningsvilja-/förmåga främst är knuten till ett (eventuellt) hyresavtal så mark/byggrätt för 

skola/förskola/idrott inte förvärvas ”på spekulation”. Ett långt hyresavtal (15-20+ år) vilket i princip är norm vid 

nyproduktion av skola/förskola), säkerställer ett stabilt, långsiktigt kassaflöde vilket medför att lägesfaktorn 

nedprioriteras.  

Vidare ”utjämnar” skolpengen till viss del skillnader i betalningsvilja-/förmåga mellan olika delmarknader. 

En viktig parameter är eventuell alternativanvändning; att aktuell mark/byggrätt kan inbringa ett högre pris 

om detaljplan möjliggör bostäder (det är inte ovanligt att detaljplan möjliggör såväl skola/förskola som 

bostäder inom en fastighet).  

Sammantaget bedöms läget inte vara en betydande faktor vad gäller betalningsvilja-/förmåga för 

mark/byggrätter för skola/förskola förutsatt att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag inom närområdet.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Under 2019 – 2028 väntas befolkningen i Ängelholm öka med 4 850 invånare (förutsatt erforderlig 

bostadsproduktion, uppskattningsvis 2 000 nya bostäder). I takt med befolkningstillväxt är det av stor vikt att 

det även investeras i teknisk och social infrastruktur (vård/skola/omsorg). Såväl barn/ungdomar (0-20 år) som 

äldre (80+ år) väntas öka. Därmed torde det finnas god efterfrågan, såväl vad gäller nya lokaler för 

skola/förskola som för olika typer av särskilda boende (sannolikt finns även ett visst behov av att 

renovera/modernisera äldre, icke-ändamålsenliga lokaler inom befintligt bestånd.    

Inom värderingsobjektet planeras för såväl grundskola som förskola, något som medför en viss positiv 

”synergieffekt”. 
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En tomtarea om ca 25 500 kvadratmeter bedöms vara tillräcklig om man ser till värderingsobjektet som helhet 

(om än med begränsade möjligheter till vidareutveckling). Vid en eventuell uppdelning på ”delobjekt” – skola 

respektive förskola – kan emellertid noteras att skoltomten är i minsta laget. 

Skola 600 elever à 30 kvm => ”friyta” om 18 000 kvm + byggnation och kompletterande 

anläggningar, på en planerad tomt om 17 000 kvm 

Förskola  6 avd. à 15-20 barn à 40 kvm => ”friyta” om 3 600 – 4 800 kvm + byggnation och 

kompletterande anläggningar, på en planerad tomt om 8 500 kvm 

Boverkets riktlinjer är dock endast riktlinjer. Det kan noteras att det inom Fridhem finns kompletterade lek-

/idrotts-/rekreationsmöjligheter som kan nyttjas inom respektive verksamhet, något som därmed medför att 

respektive tomt kan nyttjas mer rationellt. Vidare kan möjligen vissa funktioner, som till exempel parkering, 

”samnyttjas” vilket även detta medför att respektive tomt kan nyttjas mer rationellt.  

Beaktat storlek och ändamål för värderingsobjektet som helhet bedöms det som mindre sannolikt att köpare 

är en egenanvändare (såtillvida det inte är Ängelholmslokaler eller annat av Ängelholms Kommun helägt 

bolag). Därmed begränsas marknaden något, men om det inför försäljning (eller villkorat därav) tecknats ett 

hyresavtal med Ängelholms Kommun torde det finnas ett stort intresse från såväl regionala som nationella 

aktörer. En eventuell uppdelning av värderingsobjektet på skola respektive förskola torde medföra ett ökat 

intresse för förskolan. 

4. Exploateringsförutsättningar 

Inom värderingsobjektet planeras för: 

- Förskola, 6 avdelningar, inom en tomt om ca 8 500 kvadratmeter 

- Grundskola, F-6, ca 600 elever, inom en tomt om ca 17 000 kvadratmeter 

Värderingen utgår från laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål.  

Vid en kommande exploatering kan såväl lokalgator som den tekniska infrastrukturen i övrigt komma att 

behöva byggas ut för att möjliggöra byggnation inom kvartersmark (=värderingsobjektet). Ängelholms 

Kommun förutsätts vara huvudman för allmän platsmark (fördelningen av kostnader mellan kommun och 

fastighetsägare/exploatör förutsätts regleras i exploateringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen; 

det bedömda värdet förutsätter att kostnader för allmän platsmark ingår). 

Parkering (erforderlig besöks- och personalparkering för verksamhetens behov) förutsätts ske inom 

kvartersmark. 

Det förutsätts att det inte finns några riksintressen, arkeologiska eller geotekniska förhållanden eller dylikt 

som påverkar genomförbarheten i en kommande exploatering. Vidare förutsätts marken vara fri från 

eventuella miljöbelastningar. I värdebedömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund av 

miljöbelastning (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Eventuell befintlig bebyggelse och övriga anläggningar har inte beaktats, marken förutsätts vara avriven och 

klar för exploatering.  

Markens lämplighet för exploatering bedöms därmed översiktligt som god vilket tillsammans med 

värderingsobjektets egenskaper i övrigt sannolikt innebär att kostnaderna i samband med en kommande 

exploatering blir förhållandevis normala.   
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5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 

görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement kan 

användas en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick 

minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan 

bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerheter och i huvudsak får ses som 

kontrollmetod.  

För mark och byggrätter för olika typer av allmänt ändamål, som skola/förskola, bedöms emellertid 

exploateringskalkylen vara av mindre betydelse på grund av de särskilda marknadsförutsättningarna. Vidare 

gäller att eventuella hyresavtal ofta tecknas på 15 – 25 år där hyran fastställs utifrån den totala 

investeringskostnaden, inklusive markförvärv, vilket ger ett visst cirkelresonemang. Värderingen utgår 

därmed endast från ortsprismetoden.  

6. Värdering  

Ortsprismetod 

Försäljningar av mark och byggrätter för skola/förskola är relativt ovanliga, en naturlig följd av att det uppförs 

förhållandevis få objekt av denna typ. Dessutom har en stor del av senare års utbyggnad av lokaler för 

skola/förskola/idrott (inklusive pågående/planerade projekt) skett på mark som innehas av kommunerna.  

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter och råmark med bebyggelseförväntningar för 

skola/förskola/idrott i Ängelholm sedan 2015-01-01.  

Ortsprisunderökningen omfattar: 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 210 (småhusenhet, tomtmark). 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 310 (hyreshusenhet, tomtmark). 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 810 (specialenhet, tomtmark). 

- Obebyggda enheter (feltaxerade objekt) av fastigheter med typkod 823 (vård), 824 (bad/sport/idrott) 

och 825 (skola).  

- Kommunala markanvisningar-/försäljningar.  
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Skola / Förskola – Ängelholm 

En försäljning av intresse är:  

 

Några andra lagfarna försäljningar eller kommunala markanvisningar-/överlåtelser av ”fristående” objekt för 

skola/förskola har, såvitt känt, inte gjorts i Ängelholm.  

Det är inte ovanligt att detaljplan, åtminstone i stora exploateringsområden, möjliggör skola/förskola 

”integrerat” med bostads-/kontorsfastighet (då vanligen en lokal i bottenplan inom fastigheten). Några 

lagfarna försäljningar eller kommunala markanvisningar-/överlåtelser av ”integrerade” objekt för 

skola/förskola har, såvitt känt, inte gjorts i Ängelholm.  

Vidare kan detaljplan inom nya grupphusområde möjliggöra såväl ”bostäder” som ”skola/förskola”, men där 

köparen har för avsikt att endast uppföra bostadsbyggnation. Som exempel på detta kan nämnas Envibo 

AB:s förvärv i sept-18 av fastigheterna Ängelholm Loddan 1 och 2 (Ärrarps Ängar). Detaljplan möjliggör 

”bostäder och förskola”, men köparen har för avsikt att uppföra ett friliggande småhus inom respektive tomt.  

Tomtmark för verksamhetsfastigheter – Ängelholm  

Som ett ”lägsta-värde” har det även bedömts intressant att se till försäljningar av mark för olika lager-/industri-

/verksamhetsändamål (det har noterats försäljningar av mark för skola/förskola/idrott där pris likställts med 

kommunens pris för verksamhetsmark, dock inte i Ängelholm). 

Under de senaste 3 åren har det, efter gallring med avseende på ett tydligt intresseförhållande mellan köpare 

och säljare, endast skett 14 lagfarna försäljningar av lager-/industriändamål (avser typkod 411) inom 

Ängelholms kommun.  

Priserna varierar inom ett stort intervall, men i huvudsak ca 100 – 300 kr/kvm tomtarea.  

Vad gäller försäljningar gjorda av Ängelholms Kommun (som bedöms vara de mest tillförlitliga) har priserna 

i huvudsak legat inom ett intervall om ca 100 – 250 kr/kvm tomtarea (med ett genomsnitt kring 175 kr/kvm).  

Försäljningar mellan två privata aktörer har skett till priser som i huvudsak ligger klart högre än ovanstående 

intervall. I detta sammanhang måste emellertid särskilt beaktas att det kan vara svårt att tillförlitligt fastställa 

vad som ingått i köpet, till exempel vad gäller nedlagda markarbeten och andra investeringar (som säljaren 

förväntas få ersättning för). 

Köpare är i huvudsak lokala aktörer, sannolikt i syfte att uppföra byggnation för den egna verksamheten.  

Ängelholms Kommun har mark till försäljning inom Åkerslund till priser om 200 kr/kvm och i Munka Ljungby 

till 100 kr/kvm.   

  

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Ängelholm Räfsan 3 nov-18
DP: Skola/Vård/Bostäder.

(Förskola, 4 avd).
AB Ängelholmslokaler 6 865 258
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Skola / Förskola – Öresunds- och Helsingborgsmarknaden 

På grund av det begränsade ortsprismaterialet har även inkluderats objekt inom (huvudsakligen) Öresunds- 

och Helsingborgsregionen i övrigt sedan 2015: 

Till kända noteringar hör: 

 

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Höganäs Stubbarp 34:24 feb-20
DP: Skola, 2 vån, max 1 800 kvm BYA.

(Förskola, 6 avd, 100 elever)
SBB 6 230 506

Laholm Potatisen 1 jan-20
DP: Skola, 1 vån.

(Förskola, 4 avd, kommunal regi)

Kommunfastigheter i 

Laholm
2 670 400

Lund Östra Torn 27:2, del av 2020
DP: Skola/Förskola. 

(F-9, 450 elever, privat aktör)
- 16 200 1 235

Helsingborg Närlunda 

Västra 2, del av
jun-19

DP: Skola, Vård, Centrum.

(Förskola, 120 elever)
Helsingborgs Stad 4 928 548

Svedala Svedala 306:34 jun-19
DP: Skola/Förskola/Idrott.

(Förskola, 140-160 elever, kommunal regi)
Kunskapsporten 9 605 416

Kristianstad Näsby 35:4, 

Näsby 35:47
jan-19

DP: Förskola.

(Privat aktör)

Kristianstad Barnomsorg 

AB
3 250 475

Eslöv Stehag 5:80 dec-18
Pågående DP: Förskola.

(Förskola, 100-135 elever)
Eslövs Kommun 3 045 518

Vellinge Östra Grevie 41:1, 

del av
nov-18

Pågående DP: Förskola.

(Förskola, kommunal regi)
Vellinge Kommun 4 281 251

Laholm Skummeslöv 12:122 nov-18
DP: Skola/Bostäder/Kontor/Vård. 

(Förskola, 60 elever, privat aktör)
Curahill 4 000 525

Kristianstad Degeberga 

26:60
okt-18

DP: Bostäder (småhus).

(Förskola, privat aktör)

Montessoriförskolan i 

Degeberga
1 134 353

Vellinge Hököpinge 68:5, del 

av
sep-18 Pågående DP: Skola + Sport/Kultur/Fritid Vellinge Kommun 35 000 385

Båstad Hemmeslöv 5:25 sep-18
DP: Skola/förskola, Bostäder.

(Förskola, 5 avd, privat aktör)

Båstad Hemmeslöv 

Fastighets AB
4 000 714

Hässleholm Intendenten 6 aug-18
DP: Skola, 2 vån.

(Kommunal regi)
Hässleholms Kommun 10 171 471

Klippan Nejlikan 19 jun-18
DP: Skola/Förskola. 

(Förskola, 8 avd, kommunal regi)
Klippans Kommun 9 989 200

Lund Sandby 64:1, 

del av
nov-17

FÖP: "En för social service och barnomsorg 

strategiskt lämplig placering".
Lunds Kommun 16 500 273

Staffanstorp Stora Uppåkra 

12:302
nov-17

DP: Skola.

(Förskola, 90-95 elever, kommunal regi)
Hemsö 2 996 900

Staffanstorp Stanstorp 6:1, 

del av
maj-17

DP: Skola/Förskola. 

(F-9, ca 700 elever, kommunal regi)
Hemsö 15 000 1 000

Helsingborg 

Prisman 4
okt-16

DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 8 avd, 100 elever, privat aktör)
Midroc 2 976 1 196

Helsingborg 

Tenoren 1
sep-16

DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 108 elever, privat aktör)
Brinova 2 804 1 027

Helsingborg Havsmannen 1 sep-16
DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 80 elever, privat aktör)
Göran Ström Fastigheter 2 249 1 201

Lomma Lomma 11:325 jun-16
DP: Skola/Bostäder/Kontor.

(Förskola, 8 avd, kommunal regi)
Lomma Kommun 11 956 920

Staffanstorp Stora Uppåkra 

12:303
jun-16

DP: Skola/Idrott.

(Skola/Förskola, F-6+idrott, kommunal regi)
Hemsö 15 900 797

Landskrona Borstahusen 

1:8-9
nov-15

DP: Skola/Idrott.

(Skola, privat aktör)
Hemsö 22 900 200

Helsingborg Klövholmen 1 maj-15
DP: Förskola/Skola.

(F-6, 140 elever, privat aktör)
Klövholmen Fastighets AB 4 444 833

Helsingborg Berga 1:8, del 

av
mar-15

DP: Förskola.

(Förskola, 5 av, 80 elever, privat aktör)
Göran Ström Fastigheter 2 250 1 000
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Vad gäller ”integrerade” objekt kan främst noteras markanvisningar-/överlåtelser inom utvecklings-

/omvandlingsområden som Malmö, Hyllie och Malmö, Västra Hamnen. Någon uppdelning av pris har, såvitt 

känt, då inte skett med avseende på de olika ändamålen. 

Generellt 

Utöver ovanstående noteringar har uppgifter från Svefas tidigare genomförda värderings- och analysuppdrag 

samt annan känd, men inte offentlig information, beaktats i värdebedömningen.  

Vid markanvisningar utgår priserna generellt från ”projekterad/planerad” byggrätt vilket inte nödvändigtvis 

sammanfaller med den i detaljplanen tillåtna byggrätten. Vad gäller tomtmark för skola/förskola är det 

emellertid av mindre vikt då pris ofta utgår från tomtarea, snarare än möjlig BTA (särskilt vad gäller 

”fristående” objekt).  

Priserna ovan avser laga kraftvunnen detaljplan (eller förutsätter att detaljplan vinner laga kraft). 

Fastigheterna/objekten avser, såvitt känt (och då inte annat anges), ”byggklar mark” där det inte tillkommer 

några ytterligare kostnader för köparen (som gatukostnadsersättning eller dylikt). Då specifika villkor i 

exploaterings-/markanvisningsavtal inte är kända förutsätts att kostnads- och ansvarsfördelningen mellan 

kommun och exploatör följer den normala (jämför ”Grundförutsättningar för värdering av byggrätt” i avsnitt 1 

ovan). 

För priser fastställda i markanvisningsavtal gäller att dessa generellt indexeras (Fastighetsprisindex, 

Entreprenadindex eller dylikt) fram till faktisk överlåtelse. 

Resultat 

Urvalet relevanta objekt i Ängelholm är klart begränsat, men ser man till noteringarna inom Öresunds- och 

Helsingborgsregionen kan i huvudsak noteras: 

Tomtarea ca 200 – 1 250 kr/kvm tomtarea, genomsnitt kring 640 kr/kvm tomtarea 

BTA ca 1 400 – 3 200 kr/kvm BTA, genomsnitt kring 2 250 kr/kvm BTA 

I princip samtliga noteringar ovan utgår från pris i kr/kvm tomtarea. För de objekt där 

planerad/faktisk bebyggelse är känd, eller rimligen kan antas baserat på tillgängliga 

uppgifter, kan tomtmarkspriserna emellertid räknas om till prisintervallet ovan.   

Antal barn ca 15 000 – 35 000 kr/barn, genomsnitt kring 27 500 kr/barn 

Avser verksamheter där antalet barn/elever är känt eller rimligen kan antas (vad gäller 

förskoleverksamheter används ett nyckeltal om 15-20 barn/avdelning)  

Den stora prisskillnaden kan sannolikt till viss del förklaras av att det är stor skillnad i hur pass rationellt de 

olika tomterna utnyttjas, det vill säga hur stor bebyggelse som uppförs i relation till tomten i övrigt. 

Vidare bör man ha i åtanke att säljaren inte nödvändigtvis har ett ”vinstmaximerande” syfte vid försäljningen 

av tomtmark för skola/förskola (till exempel då säljaren är en kommun och etablering av en skola/förskola 

kan ses som en nödvändighet för att möjliggöra övrig exploatering inom området).  
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Beaktat det begränsade jämförelsematerialet är det svårt att se någon tydlig trend vad gäller prisutveckling. 

Marknaden för samhällsfastigheter (vård/skola/omsorg) har emellertid utvecklats starkt under senare år och 

beaktat den demografiska utvecklingen torde detta, åtminstone till viss del, ”spilla över” på marknaden för 

byggrätter. Vidare har det noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl offentliga som privata aktörer, att 

åsätta mark för skola/förskola ett rimligt marknadsvärde. Inom flera delmarknader bedöms detta leda till högre 

priser än vad som tidigare noterats.  

Flertalet noteringarna ovan avser förskola med 4-8 avdelningar. Urvalet skola/förskola med >400 elever är 

klart begränsat, men noterade priser ligger inom den övre delen av ovanstående intervall (avser såväl kr/kvm 

tomtarea, som kr/barn).  

Vad gäller tomtmark för skola/förskola bedöms lägesfaktorn vara av mindre vikt såtillvida det finns ett 

tillräckligt ”kundunderlag” i närområdet, vilket det bedöms finnas i Fridhem/Ängelholm.  

Värderingsobjektet utgör ett för den lokala marknaden stort objekt, men kan medföra ett stort intresse från 

regionala/nationella aktörer.  

Vidareutvecklingsmöjligheterna inom värderingsobjektet bedöms som begränsade, men inom Fridhem finns 

kompletterade lek-/idrotts-/rekreationsmöjligheter. 

Ortsprismetoden bedöms därmed sammantaget – för värderingsobjektet som helhet – ge ett värde kring 

700 – 800 kr/kvm tomtarea. 

Med en tomtarea om ca 25 500 kvadratmeter motsvarar detta ca 17 850 000 – 20 400 000 kronor.    

Möjligheten att avyttra byggrätter för skola/förskola ”på spekulation” bedöms emellertid som starkt 

begränsade. Värdebedömningen ovan förutsätter därmed att tomten säljs till en egenanvändare (privat aktör 

eller Ängelholms Kommun) alternativt att det inför försäljning har tecknats ett långt hyresavtal (minst 15 år) 

med en etablerad operatör.  

Exploateringskalkyl 

För mark och byggrätter för olika typer av allmänt ändamål, som skola/förskola/idrott, bedöms 

exploateringskalkylen inte vara tillämpbar (specifika marknads-/exploateringsförutsättningar, mark/byggrätt 

förvärvas inte ”på spekulation”, d.v.s. med kommersiella förutsättningar som t.ex. bostäder eller 

kontor/handel).  

Vidare gäller att eventuella ”externa” hyresavtal ofta tecknas på åtminstone 15 – 20 år där hyran fastställs 

utifrån den totala investeringskostnaden, inklusive markförvärv (och vinst/risk), vilket medför ett visst 

cirkelresonemang.  

  



2020-04-15 Ordernummer: 172564   

Byggrätt avseende förskola inom del av Ängelholm Ängelholm 5:16 

 

14 (14) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr.: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetod    ca 700 – 800 kr/kvm tomtarea  

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet – 

byggrätter för förskola inom del av Ängelholm Ängelholm 5:16 – vid värdetidpunkten till: 

 

 750 kr/kvm tomtarea 
Sjuhundrafemtio kronor per kvadratmeter tomtarea 

 

Vilket, beaktat en tomtstorlek om 25 500 kvadratmeter, motsvarar ett totalt värde om 19 125 000 

kronor.   

Uppdelning på olika ändamål 

Vid en uppdelning på skola respektive förskola bedöms det som rimligt med marknadsvärde enligt följande:  

- Skola 800 kr/kvm tomtarea, motsvarande ca 13 600 000 kronor (17 000 kvadratmeter) 

- Förskola 650 kr/kvm tomtarea, motsvarande ca 5 525 000 kronor (8 500 kvadratmeter) 

OBS. I denna bedömning förutsätts att respektive tomt är av tillräcklig storlek för den planerade verksamheten 

(med avseende på riktlinjer för ”friyta” och dylikt).  

 

 

 

Malmö 2020-04-15 

                                                    

Thomas Green     
Civilingenjör Lantmäteri     
av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare  
 

Bilagor 

Bilaga Utdrag ur fastighetsregistret 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 5:16 2019-03-05 2019-03-04 11:56 2020-02-28
Nyckel: 120727167
UUID: 909a6a60-9230-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Ängelholm

ADRESS
Adress
Anemonstigen 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9
Asterstigen 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8
Blåklockestigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1-9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
Floxstigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1-9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
Hyacintstigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1-9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Konvaljstigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1-9, 21
Kullavägen 5, 51
Lavendelstigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1-9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Mistelstigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1-9, 20, 21, 23, 25
Pionstigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1-9, 20, 22, 24
Vallörtstigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1-9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
Ytterstigen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1-9, 21, 23, 25, 27, 29
262 53 Ängelholm
Kullavägen 81, 83, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 85H, 85J, 85K
262 54 Ängelholm

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6234281.7 367138.3
2 6233794.3 366627.4

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt
Anmärkning: AREALUPPGIFT SAKNAS

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0977
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 ÄNGELHOLM
Övriga fångeshandlingar

1/1 1992-05-05 92/6354

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1182-718.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: VILHMELSFÄLT 2:2 MFL, IDROTTSOMRÅDE FRIDHEM, ÄNGELHOLM 2012-12-06

Laga kraft: 2013-01-09
Genomf. start: 2013-01-10
Genomf. slut: 2018-01-09
Registrerad: 2013-02-26

1292-P212
1292 DP 1055

Stadsplan 1940-10-25
Senast ajourföring: 2019-07-03

1182K-B40

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan 1973-02-06

Senast ajourföring: 2012-09-06
11-ÄNG-450/73

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan 1958-08-15

Senast ajourföring: 2015-09-18
1182K-B121

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan 1947-06-27

Senast ajourföring: 2018-09-07
1182K-B70

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: DELVIS UPPHÄVD(AKT 1292-P97/3)
Detaljplan: DEL AV FASTIGHETEN ÄNGELHOLM 5:16, KOLONIOMRÅDET
FRITIDEN, FRIDHEM

2012-06-25
Laga kraft: 2012-07-20
Genomf. start: 2012-07-21
Genomf. slut: 2017-07-20
Registrerad: 2012-09-20

1292-P207
1292 DP 1051

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
246992-1
Taxeringsdel som avser del av registerfastighet ich ingår i

2017
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TAXERINGSINFORMATON
sammanföring
Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
41 456 000 SEK 41 456 000 SEK 2 kvm
Ingående värden Värde Areal
Tomtmark 41 255 000 SEK
Betesmark 201 000 SEK 5 ha
Övrig mark 4 ha
Samtaxering för registerenheter
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:128
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 5:16
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0977
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 ÄNGELHOLM

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 3241267
Taxvärde Riktvärdeområde Antal lika värderingsenheter
600 000 SEK 1292001 6
Värde före ev. justering Justeringsorsak
600 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
200 kvm Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära

tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Ej avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 16233267
Taxvärde Riktvärdeområde Antal lika värderingsenheter
580 000 SEK 1292001 4
Värde före ev. justering Justeringsorsak
580 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
200 kvm Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära

tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Ej avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 301228776
Taxvärde Riktvärdeområde Antal lika värderingsenheter
2 520 000 SEK 1292001 9
Värde före ev. justering Justeringsorsak
2 520 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
500 kvm Kommunalt/Enskilt

sommarv./Avlopp saknas
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 301126266
Taxvärde Riktvärdeområde Antal lika värderingsenheter
435 000 SEK 1292001 3
Värde före ev. justering Justeringsorsak
435 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
350 kvm Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära

tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Ej avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 301126265
Taxvärde Riktvärdeområde Antal lika värderingsenheter
8 555 000 SEK 1292001 59
Värde före ev. justering Justeringsorsak
8 555 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
350 kvm Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära

tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Ej avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 301126264
Taxvärde Riktvärdeområde Antal lika värderingsenheter
28 565 000 SEK 1292001 197
Värde före ev. justering Justeringsorsak
28 565 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet

Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden

350 kvm Vatten saknas./Avlopp saknas
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TAXERINGSINFORMATON
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Ej avstyckningsbar
Värderingsenhet betesmark 8986267
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
201 000 SEK 5 ha 12045
Värde före ev. justering Beskaffenhet
175 000 SEK (5) 30 % lägre avkastning och

kvalitet, ev. skogsmark i
framtiden

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
254452-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
60000 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0977
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 ÄNGELHOLM

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
728281-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556089-7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG

1/1 Ägare till byggnad å Övriga aktiebolag

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
728282-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556089-7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG

1/1 Ägare till byggnad å Övriga aktiebolag

Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731094-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
58 000 SEK 58 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19550322-6986
Jahrl, Jane
ERRARPSVÄGEN 20 LGH 1103
262 62 ÄNGELHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301128492
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
58 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
32 kvm 30 kvm 12 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2002 2002 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
16 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731181-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
63 000 SEK 63 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19780113-3948
Larsson, Malin
TEGELMÄSTAREGATAN 2 B LGH 1203
262 41 ÄNGELHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301128726
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
63 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
40 kvm 40 kvm
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Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1970 1970 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
21 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731183-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
66 000 SEK 66 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19450529-3748
Kristoffersson, Eva
HÄLSOVÄGEN 11 LGH 1401
252 21 HELSINGBORG

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301128727
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
66 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
38 kvm 38 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1960 1960 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
24 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731186-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
52 000 SEK 52 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19870620-3521
Peciulis, Hanna
NORRA SOCKERBRUKSGATAN 4 D LGH 1503
262 64 ÄNGELHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301128559
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
52 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
32 kvm 30 kvm 10 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1999 1999 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
15 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731259-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
120 000 SEK 120 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19670705-1105
Hedström, Anneli
LYCKORNAS VÄG 18
266 97 HJÄRNARP

1/2 Ägare till byggnad å Fysisk person

19751213-0340
Mortensen, Rose-Marie
TROLLEHOLMSGATAN 11
265 38 ÅSTORP

1/2 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301128652
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
120 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
45 kvm 45 kvm 0 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2014 2014 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
18 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731283-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
55 000 SEK 55 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19820308-3533
Pålsson, Christian
DOKTORSGATAN 10 C LGH 1002
262 52 ÄNGELHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person
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Värderingsenhet småhusbyggnad 301128671
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
55 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
38 kvm 30 kvm 40 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2000 2000 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
13 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731285-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
63 000 SEK 63 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19690310-4112
Rosenskjold, Mikael
MÅSGRÄND 7 LGH 1102
262 41 ÄNGELHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301128674
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
63 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
39 kvm 38 kvm 4 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1954 1954 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
24 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731293-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
51 000 SEK 51 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19600714-3974
Lindskog, Tony
ÖSTANVINDSGATAN 5 F
262 42 ÄNGELHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301128695
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
51 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
35 kvm 35 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2000 2000 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
13 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731346-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
64 000 SEK 64 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19570127-3533
Paulsson, Bo
JÄRNVÄGSGATAN 33 B LGH 1102
262 37 ÄNGELHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301128388
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
64 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
40 kvm 40 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2009 2009 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
12 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
731461-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
68 000 SEK 68 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19820303-3538
Pettersson, Daniel
ÖSTERGATAN 93

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person
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262 33 ÄNGELHOLM
Värderingsenhet småhusbyggnad 301128721
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
68 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
45 kvm 45 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1998 1998 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
15 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
737446-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
66 000 SEK 66 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19590416-1733
Galindo, Oscar
MAJSGATAN 50
262 53 ÄNGELHOLM

1/2 Ägare till byggnad å Fysisk person

19690405-0785
Galindo, Norma
MAJSGATAN 50
262 53 ÄNGELHOLM

1/2 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301473684
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
66 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
38 kvm 38 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1960 1960 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
24 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
737647-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
50 000 SEK 50 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19540622-3585
Åberg, Kerstin
ÅVÄGEN 6
262 61 ÄNGELHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301438338
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
50 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
23 kvm 23 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
2015 2015 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
15 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
738054-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
96 000 SEK 96 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19900103-4256
Berg, Joakim
SOCKERBRUKSGATAN 13 A LGH 1503
262 63 ÄNGELHOLM

1/2 Ägare till byggnad å Fysisk person

19920405-2949
Berg, Martina
SOCKERBRUKSGATAN 13 A LGH 1503
262 63 ÄNGELHOLM

1/2 Ägare till byggnad å Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 301457780
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
96 000 SEK 1292009
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
40 kvm 40 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1990 1990 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
24 Nej Ej avstyckningsbar
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, ÖVRIG BYGGNAD FÖR 2019
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RADIOKOMMUNIKATION (443)
739790-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.
Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
466 000 SEK 466 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556593-4899
HI3G ACCESS AB
BOX 7012
121 07 STOCKHOLM-GLOBEN

1/1 Ägare till byggnad å Övriga aktiebolag

Värderingsenhet industribyggnad värderad enl. produktionskostnadsmetoden 301560643
Taxvärde Justeringsorsak
466 000 SEK
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
2014 2014
Återanskaffningskostnad Nybyggnadskostnad Tillbyggnadskostnad Saneringsmogen
740 000 SEK Nej
Bruttoarea Typ av byggnad Under byggnad

Mast Nej

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Beslut om fastighetsindelning 1928-06-11
Gränsbestämning 1968-01-26 11-STR-434
Ledningsåtgärd 1991-10-31 1182-718
Fastighetsreglering 1996-11-05 1182-1082
Fastighetsreglering 1997-06-25 1292-1149
Fastighetsreglering 2008-12-16 1292-1932
Fastighetsreglering 2017-08-08 1292-2575

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-ÄNGELHOLM STG 321 1991-09-25 1183-927



   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 



 

 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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1 INLEDNING

Föreliggande PM behandlar rekommendationer avseende geoteknik, miljöteknik, grundvatten
och markradon inför det fortsatta detaljplanearbetet för rubricerat objekt. Sammanställning av
resultat i nu utförda undersökningar redovisas i en separat MUR, Markteknisk
undersökningsrapport, daterad 2020-04-30.

PM Planeringsunderlag utnyttjas vid det fortsatta arbetet med detaljplanen för Ängelholm 5:16
och vid översiktlig projektering. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders och
anläggningars utformning är bestämd bör geotekniska och miljötekniska uppgifter och
rekommendationer, som överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas samt
kompletteras med ytterligare undersökningar.

2 OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Ängelholms kommun utfört en översiktlig geoteknisk och
miljöteknisk undersökning inom och i angränsning till fastigheten Ängelholm 5:16, som ligger
vid Fridhem i den södra delen av Ängelholm, se figur 1.

Figur 1. Översiktskarta över Ängelholm och flygfoto över undersökningsområdet vars
ungefärliga läge är rödmarkerat. Kartan och flygfotot är hämtade från Google Maps. För en
detaljerad lokalisering av utförda undersökningspunkter, se ritning 100G1101 i MUR.

Det aktuella området avgränsas mot nordväst av Kullavägen, mot sydväst av en idrottsplats och
mot nordost av Ytterstigen och ett koloniområde.

Storskaligt är markytan inom undersökningsområdet relativt plan med inmätta nivåer vid utförda
undersökningspunkter som varierar mellan +7,4 och +10,2.

Markytans beskaffenhet varierar inom undersökningsområdet. Centralt förekommer en stor
öppen gräsyta, med ett dike i dess norra del som går i nordost-sydvästlig riktning. Norr, väster
och söder om den öppna ytan finns områden med större träd och tät uppvuxen vegetation.
Områden med tät vegetation förekommer framför allt i nordväst utmed Kullavägen, samt i
undersökningsområdets södra del. Inom undersökningsområdet finns även delområden med
mindre buskar och sly, samt grusade ytor och vägar.
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Norr om den öppna gräsytan centralt inom området finns ett mindre koloniområde med mindre
byggnader och staket där man bland annat hyser olika fjäderfän. Delar av dessa byggnader har
rivits, men rivningsrester finns kvar inom området. Utmed vägen som går parallellt med
idrottsplatsen finns byggnader som nyttjas som tillfälligt boende. Vid det sydvästra hörnet av
undersökningsområdet finns bostadshus och en träningsanläggning.

För utförd undersökning har Tony Bohman har varit beställarens kontaktperson. För Tyréns har
Johan Striberger varit uppdragsansvarig och teknikansvarig avseende geoteknik. Karin Kockum
har varit teknikansvarig avseende miljöteknik. Intern granskning har utförts av Hans Wennerberg
(geoteknik) och Jessica Toft (miljöteknik).

3 ÄNDAMÅL

Utförd undersökning syftar till att översiktligt klargöra de geotekniska, hydrogeologiska samt
miljötekniska förutsättningarna samt markradonhalterna inom undersökningsområdet för
planerade objekt, samt att bedöma om området är lämpligt för planerad markanvändning med
avseende på geotekniska och miljötekniska förhållanden som underlag för det fortsatta
detaljplanearbetet.

4 UNDERLAG

Följande underlag har nyttjats vid framtagande av föreliggande PM:

[1] MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik och miljöteknik. Detaljplan för
Ängelholm 5:16, Ny Skola, upprättad av Tyréns 2020-04-30.

[2] Skiss som redovisar typ av objekt som planeras att byggas, erhållen av beställaren 2020-
02-05.

[3] Information gällande planerade byggnadshöjder och djup för planerat magasin och
ledningar per mail från beställaren 2020-02-14.

[4] Grundvattennivåer i mars och april, som hämtats från https://www.sgu.se 2020-04-01
samt 2020-04-23.

[5] PM avseende möjligheterna och lämpligheten i att anlägga en idrottsplats på Kulltorps
avslutade avfallsupplag i Ängelholm (utkast Tyréns 2015-09-24).

[6] Teknisk PM Geofysik, Kulltorpsdeponin (Tyréns 2015-12-08).

[7] Kontrollprogram Kulltorpsdeponin (NSR 2014-01-10).

[8] Sammanställning av provtagningar Kulltorp f.d. soptipp (NSR 2016-02-01).

[9] E-post 2020-03-16 från miljökontoret i Ängelholms kommun angående tänkbara
föroreningskällor inom och intill planområdet.

[10]Ängelholm, Fridhem, Handbollen 1, PM: Markmiljö Avseende påträffade
markföroreningar (PQ Geoteknik & Miljö AB 2019-11-06).

[11]Rapport ”Fridhem, Ängelholms kommun, Översiktlig geoteknisk undersökning”,
upprättad av Flygfältsbyrån 2008-02-28.
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5 STYRANDE DOKUMENT

Tabell 1. Styrande dokument avseende geoteknik och hydrogeologi.

Dokument

Eurokod 7, 1997

TK Geo 13 och TR Geo 13 ver. 2.0

AMA Anläggning 17

IEG Rapport 2:2008 Rev 3.0. Tillämpningsdokument Grunder

Svensk byggtjänst 2015. Schakta säkert – En säkerhet vid
schaktning i jord

6 PLANERAD BYGGNATION

I det pågående detaljplanearbetet planeras en skola, tre punkthus, vägar, en pumpstation med
tillhörande VA-ledningar och ett dagvattenmagasin att byggas inom undersökningsområdet. I
figur 2 redovisas de planerade lokaliseringarna av objekten. Notera att dess slutliga lägen och
grundläggningsnivåer inte var fastställda vid tidpunkten för nu utförd undersökning.

Figur 2. Lokalisering av planerade objekt enligt [2].

Punkthusen planeras att byggas i 4-5 våningsplan och skolan planeras att byggas i 2
våningsplan. Ingen av byggnaderna avses byggas med källare. Pumpstationen planeras
grundläggas ca 4 m u m y, och dagvattenmagasinet planeras med ett djup om ca 2 m. VA-
ledningarna mellan pumpstationen och dagvattenmagasinet har vid utförd undersökning
förutsatts hamna på ett djup mellan 2 och 4 m.
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7 GEOTEKNISKA OCH HYDROGEOLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

7.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Jordlagerföljden inom undersökningsområdet utgörs av humusjord eller humushaltig sand på
finkorniga jordlager av siltig lera, lerig silt med ställvisa förekomst av finsand och sand, som
främst påträffas i den norra delen av undersökningsområdet.

Ytligt förekommande jordlager utgörs av humusjord som ofta är sandig eller lerig, alternativt av
humushaltig sand. De ytligt förekommande jordlagren med organiskt innehåll har en mäktighet
som varierar mellan 0,4 och 0,7 m. I ett antal undersökningspunkter är mäktigheten 0,2-0,3 m.

I den norra delen av undersökningsområdet påträffas ett lager av finsand och sand under de
humushaltiga jordlagren ner till ett djup som varierar mellan 4,4 och 5,6 m u my. I övriga
undersökningspunkter där sand eller finsand förekommer under de ytliga jordlagren påträffas
denna ner till mellan 0,7 och 1 m u my, lokalt ner till 2 m u my i undersökningspunkt 20T06.
Förekommande finsand och sand påvisar utifrån nu utförda CTP-sonderingar en lös
lagringstäthet i ytligt förekommande jord, som med djupet övergår till en medelfast eller fast
lagringstäthet.

Under finsanden och sanden noteras finkorniga jordlager i samtliga undersökningspunkter ner
till avslutade provtagningar. De finkorniga jordlagren utgörs av växellagrad siltig lera, lerig silt,
silt eller lera. Utförda provtagningar har avslutats på djup som varierar mellan 2 och 6 m u my.
Förekommande kohesionsjord påvisar huvudsakligen en hög odränerad skjuvhållfasthet. Silten
som utvärderats som en friktionsjord på grund av dränerande egenskaper har huvudsakligen en
lös lagringstäthet, som lokalt är medelfast. För fullständig redovisning avseende påträffade
jordarter, materialtyp och tjälfarlighetsklass, se bilaga 1 i MUR.

7.2 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Vid utförda skruvprovtagningar noterades fria vattenytor i 11 av 15 st undersökningspunkter. De
fria vattenytorna påträffades på djup som varierar mellan 0,6 och 2,3 m u my, vilket motsvarar
nivåer mellan +8,0 och +6,1, se ritningarna 100G1191 och 100G1192 i MUR.

I installerade grundvattenrör har grundvattennivåer kontrollerats i samband med
installationstillfället, samt vid upp till två ytterligare tillfällen med ca 1 veckas mellanrum.
Uppmätta grundvattennivåer redovisas i tabell 2 samt på ritningarna 100G1191 och 100G1192 i
MUR. Grundvattnets dominerande flödesriktning bedöms vara riktad mot väster, men uppmätta
nivåer tyder på en lokal sydostlig flödesriktning inom den nordöstra delen av planområdet.

Tabell 2. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör.

Undersöknings-
punkt

Marknivå Spetsnivå
Uppmätt grundvattennivå

2020-03-25 2020-03-30 2020-04-07

20T01 +10,2 +5,3 +7,9 - +7,9

20T03 +9,9 +5,8 +7,9 - +7,9

20T05 +7,8 +3,1 +7,2 +7,1 +7,1

20T09 +7,8 +5,1 +6,2 +6,1 +6,1

20T10 +7,4 +2,7 +6,5 +6,7 +6,7

20T13 +8,7 +4,0 +7,4 - +7,2

Notera att grundvattenytan inte är statisk, utan fluktuerar under året. Normalt påträffas de
högsta grundvattennivåerna i södra Sverige under februari-mars, medan motsvarande lägsta
nivåer infaller under oktober-november. Vid tidpunkten för undersökningen var
grundvattennivåerna inom regionen över de normala till nära de normala i små magasin för
perioden på året [4].
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7.3 MARKRADON

Markradon har mätts i undersökningspunkterna 20T01 och 20T03. Mätningarna påvisar
markradonhalter på upp till 1,2 kBq/m3, se bilaga 7 i MUR.

8 MILJÖTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

8.1 INVENTERING OCH INVENTERINGSRESULTAT

8.1.1 INLEDNING

Inför upprättande av provtagningsplanen studerades underlag som erhållits från beställaren,
flygbilder från 1950-1960-talen och geologiskt kartmaterial. Vidare kontaktades miljökontoret i
Ängelholms kommun för information om tänkbara föroreningskällor inom och intill
planområdet. Från miljökontoret erhölls underlagsmaterial [5] - [10].

8.1.2 RESULTAT

Av flygbilder från 1950-1960-talen framgår att stora delar av planområdet tidigare varit
jordbruksmark och att en gård rivits i den sydöstra delen av planområdet, se figur 3.

Inom ett mindre koloniområde inom den nordöstra delen av planområdet bedrivs sedan 30-40 år
en småskalig fjäderfäverksamhet, se figur 3. Genom åren har det inkommit diverse klagomål till
miljökontoret på denna verksamhet gällande bland annat nedskräpning, eldning och
gödselhantering.

Strax väster om planområdet, inom idrottsplatsområdet, finns ett gammalt avfallsupplag
(Kulltorpsdeponin), som var i drift mellan 1930-1966. Upplaget användes för deponering av
hushålls- och industriavfall. Inför byggnation av idrottsplatsen övertäcktes avfallsupplaget. Det
finns ett kontrollprogram [7] med provtagning av ytvatten uppströms och nedströms den fd
deponin samt av dräneringsvatten inom den fd avfallsupplaget. Kontrollprogrammet omfattar
analys av fysikaliska och kemiska parametrar samt metaller. Resultat från kontrollprovtagningen
under 2014-2015 visar bland annat att konduktivitetsvärdena i dräneringsvattnet inom deponin
varierar mellan ca 60 och 180 mS/m, kloridhalten ligger i intervallet ca 50-250 mg/l och halten
ammoniumkväve mellan ca 1 och 6 mg/l. Värden för ytvattnet uppströms och nedströms det fd
avfallsupplaget ligger generellt lägre än de för dräneringsvattnet inom det fd deponiområdet [8].

Figur 3. Översiktskarta (från Eniro) med lägen för vissa verksamheter.

Fd gårdsbyggnad

Brandövningsplats

Mindre koloniområde med
fjäderfäverksamhet

HandelsträdgårdFd avfallsupplag

som idag är

idrottsplats
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Cirka 300 meter sydost om planområdet finns en handelsträdgård och en brandövningsplats
ligger ca 500 meter sydost om planområdet, se figur 3.

Miljökontoret anger även [9] att det finns en handelsträdgård som ligger sydväst om och en
bilvårdsanläggning som ligger ca 600 meter nordost om undersökningsområdet. Dessa två
verksamheter bedöms inte kunna påverka föroreningssituationen inom planområdet.

Vidare har miljökontoret informerat om att det ca 650 meter nordost om planområdet har
påträffats gasfickor med metan, som eventuellt är naturlig gas [9]. Det finns även obekräftade
uppgifter om gasfickor på Vilhelmsfält, som ligger söder om planområdet.

8.1.3 TÄNKBARA FÖRORENINGSKÄLLOR

Baserat på inventeringsresultaten bedöms följande verksamheter och aktiviteter kunna utgöra
tänkbara föroreningskällor inom planområdet:

· Eventuella rivningsrester, som kan vara förorenade av främst av metaller och PAH, inom
markområdet för den fd gårdsbyggnaden.

· Inom koloniområdet med fjäderfän bedöms jord och grundvatten kunna vara förorenade
av främst PAH, metaller och petroleumämnen. Det kan inte uteslutas av verksamheten
kan ha använt bekämpningsmedel.

· Påverkan på grundvattnet inom planområdet från eventuell föroreningsspridning, av
främst närsalter, metaller och petroleumämnen, via grundvattnet från det fd
avfallsupplaget (nuvarande idrottsplats) strax väster om planområdet.

· Stora delar av planområdet har tidigare varit jordbruksmark och det kan inte uteslutas
att det inom dessa markområden kan finnas bekämpningsmedelsrester i ytliga jordlager.

· Grundvattnet inom planområdet kan ha förorenats genom föroreningsspridning, främst
av bekämpningsmedelsrester och petroleumämnen, via grundvattnet från
handelsträdgården som ligger sydost om planområdet.

· Föroreningsspridning av bland annat PFAS via grundvattnet från brandövningsplatsen till
grundvattnet inom planområdet kan inte helt uteslutas. Med beaktande av avståndet till
övningsplatsen, och att den troliga strömningsriktningen på grundvattnet inte är riktad
mot planområdet, bedöms dock risken för denna föroreningsspridning som liten.

· Eventuella fyllnadsmassor kan vara diffust förorenade av främst metaller och PAH.

Vid upprättande av provtagningsplanen har placering av punkter och val av laboratorieanalyser
anpassats efter tänkbara föroreningskällor och planerad markanvändning. Provtagningsplanen
översändes till miljökontoret i Ängelholms kommun för synpunkter innan fältarbetet utfördes
och omfattning av laboratorieanalyser på grundvattenprov justerades något efter dessa
synpunkter. Innan jordprover skickades för laboratorieanalys lämnade miljökontoret synpunkter
på föreslagna laboratoranalyser. Några enstaka justeringar av laboratorieanalyser gjordes utifrån
miljökontorets önskemål.

8.2 JÄMFÖRVÄRDEN

Riktvärden för jord är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar
föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av
markanvändning; Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM)
(Naturvårdsverket rapport 5976, 2009 rev 2016). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt
beaktas kan riktvärden för KM eller MKM användas, se tabell 3.
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Tabell 3. Kriterier för bedömning av val av generella riktvärden för mark (Naturvårdsverket,
2009).
Skyddsobjekt KM MKM
Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse Deltidsvistelse

Markmiljön på området
Skydd av markens ekologiska
funktion

Begränsat skydd av
markens ekologiska
funktion

Grundvatten
Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m
nedströms området
skyddas

Ytvatten
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Skydd av ytvatten, skydd
av vattenlevande,
organismer

För den framtida planerade markanvändning med avseende på bostäder och skola bedöms, vid
en inledande bedömning av miljö- och hälsorisker, Naturvårdverkets generella riktvärden för
känslig markanvändning (KM) vara tillämpliga att använda vid jämförelse med uppmätta halter.
För markområden som planeras för vägar, pumpstation och damm bedöms i detta inledande
skede de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM) vara tillämpliga att
använda. För nuvarande markanvändning bedöms de generella riktvärdena för MKM vara
tillämpliga att använda.

För jämförelse av uppmätta halter i grundvatten används främst SGUs bedömningsgrunder för
grundvatten (SGU-rapport 2013:01) och SPIs rekommendation (Efterbehandling av förorenade
bensinstationer och dieselanläggningar, SPI 2010) avseende exponeringsvägen ”ångor i
byggnader” och spridningsvägen ”ytvatten”, vilka bedöms vara tillämpliga för planområdet.
Vidare används Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (SLVFS 2011:3), den så kallade
”Holländska listan” (2009). För PFAS används preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen
(PFAS) i mark och grundvatten (SGI Publikation 21).

8.3 RESULTAT AV UTFÖRDA FÄLTMÄTNINGAR OCH LABORATORIEANALYSER

Till detta PM tillhörande MUR, Markteknisk undersökningsrapport, daterad 2020-04-30 redovisas
i bilagor sammanställningar av resultat från utförda fältmätningar (bilaga 3) samt
laboratorieanalysresultat tillsammans med jämförvärden (bilaga 4 och 5) och analysrapporter
(bilaga 8 och 9).

Lägen för provtagningspunkter framgår av ritning 100G1101 i MUR.

8.3.1 JORD

Under provtagningen av jord noterades inga anmärkningar som tyder på markföroreningar,
varken via lukt eller synintryck.

Laboratorieanalysresultaten för jord har sammanställts och jämförs med Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009), se bilaga 4 i MUR.

I jordprov från undersökningspunkterna 20T01 (0,0-0,5 m) och i ett samlingsprov SP
20T07+20T08 (0,0-0,5 m) påvisas halter av PAH H överskridande Naturvårdsverkets generella
riktvärde för känslig markanvändning (KM), men under riktvärdet för mindre känslig
markanvändning (MKM). Även en halt av PAH M överskridande KM-riktvärdet, men under
riktvärdet för MKM, har uppmätts jordprov i punkt 20T01 (0,0-0,5 m). I övrigt har i de
laboratorieanalyserade jordproverna inga andra halter över riktvärdena för KM påvisats.

8.3.2 GRUNDVATTEN

Grundvattenprov togs från fyra grundvattenrör; 20T05, 20T09, 20T10 samt 20T13.

Vid provtagningstillfället var grundvattnet grönfärgat i punkt 20T05, se figur 3 i MUR. Den
grönfärgade delen var lättare än vattnet (låg ovan vattenytan), hade en ljusgrön färg, stickande
lukt (eventuellt i likhet med lösningsmedel) och en viskositet likt diskmedel.
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Inga fältmätningar utfördes i detta grundvattenprov med anledning av att den grönfärgade
fraktionen kontaminerade lod och slang. Vid provtagningen av de övriga tre grundvattenproven
noterades ingen indikation på förorening via lukt eller synintryck.

Fältmätningar på grundvattnets temperatur, pH-värde, konduktivitet samt redoxpotential
utfördes i fält efter omsättning, med undantag från rör 20T05. Temperaturen i
grundvattenproverna ligger kring 8-9˚C och pH-värdet mellan 7,0 och 7,6. Redoxförhållandena
var negativa i samtliga grundvattenprov (-11 till -63 mV) och konduktiviteten varierade mellan 69
och 159 mS/m, se bilaga 3 i MUR.

Laboratorieanalysresultaten av tungmetaller i grundvattenproven, baserat på klassindelning från
SGU-rapport 2013:01, visar på hög respektive mycket hög halt av arsenik i punkterna 20T09
respektive 20T10. Måttligt hög halt av nickel har konstaterats i grundvattnet i punkterna 20T05
och 20T13. Även en måttligt hög halt av zink har påvisats i grundvattenprovet från punkt 20T10.
I förhållande till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3, är det endast
arsenik i punkt 20T10 som ligger över gränsvärdet. Övriga analysresultat av metaller i de fyra
grundvattenproven ligger på en låg till mycket låg halt i förhållande till använda jämförvärden
eller under laboratoriets rapporteringsgränser, se bilaga 5 i MUR.

Utförda laboratorieanalyser av organiska ämnen i grundvattnet har påvisat en halt av alifater
>C16-C35 i rör 20T05 som överskrider SPIs riktvärde avseende ”spridningsvägen ytvatten” och
en halt av alifater >C10-C12 som överskrider riktvärdet för exponeringsvägen avseende ”ångor i
byggnader”. Vid screeninganalysen av lättflyktiga organiska ämnen påvisades även halter av
etanol, methyl tert-butyl ether (MTBE), tert-Butyl-alcohol, ethyl tert-butyl ether (ETBE) samt 2-
butanol i grundvattenprovet från punkt 20T05, se i slutet av bilaga 9 i MUR. Halten MTBE i
grundvattenprovet från punkt 20T05 ligger under SPIs riktvärden för ”ytvatten” respektive ”ångor
i byggnader”.

Halter av övriga analyserade organiska ämnen ligger alla under jämförvärdena eller under
laboratoriets rapporteringsgränser, se bilaga 5 och bilaga 9 i MUR.

Gällande fysikaliska och kemiska parametrar uppmättes, baserat på SGUs klassindelning, en låg
halt av ammonium och hög halt av klorid i grundvattnet i punkt 20T09.

9 BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN

9.1 JORD

Resultat från utförda undersökningar visar generellt på en låg föroreningsgrad i marken inom
planområdet.

Halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) har endast
påvisats i två analyserade ytliga (0-0,5 m u my) jordprov; inom markområdet för det östra
planerade punkthuset (punkt 20T01) i den norra delen av planområdet, och inom gräsytan inom
den centrala delen (samlingsprov från punkt 20T07-08) av planområdet. Halten av PAH H ligger
inom dessa två delområden över riktvärdet för KM och inom området vid det planerade
punkthuset överskrider även PAH M riktvärdet för KM. Fyllning har inte påträffats i någon av de
15 undersökningspunkterna, se bilaga 1 i MUR. PAH-förekomsten i marken vid punkt 20T01 och
inom gräsytan (punkt 20T07 och 20T08) kan därmed inte bero på diffust förorenade
fyllnadsmassor. Risken för att det inom planområdet finns diffust förorenade fyllnadsmassor
bedöms som liten förutom inom markområdet vid den rivna gårdsbyggnaden i den sydöstra
delen av planområdet och vid befintliga byggnader.

Inga förhöjda föroreningshalter, över riktvärden för KM, har påvisats i marken inom
koloniområdet för fjäderfä. Med tanke på fältiakttagelser av askhögar, rivningsrester mm och de
klagomål som genom åren inkommit till miljökontoret kan det inte uteslutas att det - inom
markområden och djupnivåer som nu inte har undersökts - kan förekomma föroreningshalter
över de generella riktvärdena för KM.

Det är troligt att det inom området där den tidigare gårdsbyggnaden låg, och som planeras för
ett dagvattenmagasin (se figur 3), kan finnas rivningsrester i marken som kan vara förorenade.
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9.2 GRUNDVATTEN

Undantaget grundvattenprov intill koloniområdet med fjäderfä (punkt 20T05) är
föroreningsgraden avseende organiska ämnen låg i grundvattenproven, se bilaga 5 och bilaga 9 i
MUR.

I det grönfärgade grundvattenprovet från rör 20T05 påvisades en halt av alifater >C10-C12 över
SPIs riktvärde för drivmedelsanläggningar avseende exponeringsvägen ”ångor i byggnader”,
samt en halt av alifater >C16-C35 som överskrider riktvärdet för spridningsvägen ”ytvatten”. Vid
screeninganalysen påvisades ett antal andra föreningar (se kapitel 8.3.2), bland annat etanol och
MTBE. Baserat på fältintryck och påvisade ämnen är det tänkbart att den grönfärgade vätskan
kan utgöras av någon form av etanoldrivmedel (eventuellt E85). Varken vid skruvprovtagningen
samt rörinstallationen i punkt 20T05 den 24-25 mars, eller vid det geotekniska
laboratoriearbetet av jordprover från provpunkten, noterades några syn- eller luktintryck som
indikerade på förorening. Vid grundvattenprovtagning fem dagar senare noterades en tydlig
föroreningspåverkan i grundvattenprovet, se kapitel 8.3.2 och figur 3 i MUR. Detta gör att det är
troligt att någon har hällt i den grönfärgade vätskan i röret under perioden mellan
jordprovtagningen och grundvattenprovtagningen.

Enstaka förhöjda till höga metallhalter (arsenik, nickel och/eller zink) har påvisats i samtliga
grundvattenprov. Påvisades metallhalter i grundvattnet kan inte kopplas till markföroreningar vid
utförda provpunkter inom planområdet, och arsenikhalter i dräneringsvattnet i utförd
kontrollprovtagningen för det närliggande avfallsupplaget ligger betydligt lägre [8]. Då det inte
är aktuellt med dricksvattenuttag inom planområdet utgör de förhöjda metallhalterna i
grundvattnet inga hälsorisker för planerad markanvändning.

I grundvattenprovet från rör 20T09, som ligger strax norr om det fd avfallsupplaget, uppmättes
en hög kloridhalt. Detta skulle kunna tyda på en viss påverkan genom spridning via grundvattnet
från det fd avfallsupplaget. Påvisad halt av ammoniumkväve i grundvattenprovet i rör 20T09 är
dock låg. Detta tillsammans med att den dominerande flödesriktningen för grundvattnet bedöms
vara riktad mot väster, gör att föroreningspåverkan från det fd avfallsupplaget på grundvattnet
inom planområdet bedöms som begränsad.

9.3 BEDÖMNING AV EFTERBEHANDLINGSBEHOV

I detaljplanearbetet ska, utifrån föroreningssituationen, en bedömning göras om marken går att
göra lämplig för planerad markanvändning och tydliggöra om det kan komma att krävas
efterbehandlingsåtgärder avseende föroreningar i mark och grundvatten inför planerad
byggnation inom planområdet.

Av resultat från nu gjorda undersökningar går det inte att bedöma omfattning av tänkbara
efterbehandlingsåtgärder inför planerade byggnations- och anläggningsarbeten.

Baserat på resultat utförda undersökningar bedöms risken som stor att det inför planerad
markanvändning kan föreligga ett efterbehandlingsbehov inom följande delområden:

· Intill koloniområdet med nuvarande fjäderfäverksamhet med avseende på det
påträffade petroleumförorenade grundvattnet, och troligen även av förorenade ytliga
jordlager inom vissa delområden inom koloniområdet.

· Med tanke på påvisade PAH-halter över riktvärden för KM i ytliga jordlager, kan det inte
uteslutas att vissa efterbehandlingsåtgärder kan komma behöva utföras inom vissa
mindre delområden inom planerade markområden för bostäder och skola.

Vid anläggandet av dagvattenmagasinet kommer en urschaktning av massor att ske ner till ca
två meter under markytan. I samband med denna urschaktning kommer eventuella förorenade
rivningsmassor från den tidigare gårdsbyggnaden att kunna separeras och omhändertas efter
föroreningsgrad.

Markföroreningar som kan komma behöva efterbehandlas, bedöms ligga ytligt och kan åtgärdas
med en enkel schaktsanering. Risken för att markföroreningar av tekniska skäl måste lämnas
kvar är därmed liten.
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10 REKOMMENDATIONER

10.1 INLEDNING

I kapitel 10.2-10.9 lämnas översiktliga rekommendationer avseende grundläggning och
anläggande av planerade objekt, schakt- och fyllningsarbeten, grundvattensänkning, anläggning
av hårdgjorda ytor samt bedömning av efterbehandlingsåtgärder och hantering av massor
baserat på nu utförd översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning.

Kompletterande undersökningar måste utföras när placering och utformning av framtida
byggnation har fastställts.

10.2 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER

Utifrån nu utförda undersökningar bedöms grundläggningsförhållandena för planerad
byggnation som relativt goda, då de dominerande jordlagren huvudsakligen påvisar en hög
odränerad skjuvhållfasthet.

Grundläggning av planerad byggnation enligt [2] och [3] bedöms, under förutsättning att lerans
förkonsolideringstryck kontrolleras under kompletterande undersökningar vid lägen där de
tyngre konstruktionerna i 4-5 våningsplan planeras, kunna utföras på frostfritt djup på naturligt
lagrad jord utan innehåll av organiskt material med exempelvis platta på mark (se vidare
information i kapitel 11).

Notera att undersökningarna utförts under förutsättning att byggnaderna ska uppföras utan
källarplan. Vid grundläggning med källare måste källarplanet utföras vattentätt på grund av
rådande grundvattennivåer, framför allt vid planerat läge för skolbyggnaden där uppmätta
grundvattennivåer ligger 0,7-1,4 m under befintlig markyta.

10.3 ANLÄGGANDE AV LEDNINGAR

Anläggande av ledningar inom undersökningsområdet bedöms utifrån nu utförd undersökning
inte behöva utföras med förstärkt ledningsbädd. Beroende på slutliga nivåer för ledningar kan
temporära grundvattensänkningar erfordras vid schaktningsarbetena

10.4 ANLÄGGANDE AV DAGVATTENMAGASIN

I anslutning till undersökningspunkt 20T13 avses ett dagvattenmagasin anläggas.
Förutsättningarna för att anlägga ett dagvattenmagasin vid detta område är relativt goda då
jordlagren bedöms utgöras av relativt täta jordlager (silt och lera). Däremot har nu uppmätta
grundvattennivåer påträffats 1,3-1,5 m under befintlig markyta. Den höga grundvattennivån
innebär att det kan vara svårt att hantera stora volymer av dagvatten om magasinet inte utförs
helt tätt.

Ett alternativ till att förbättra möjligheten till hantering av större volymer av dagvatten är om
området utformas med ytlig fördröjning av dagvatten genom exempelvis en översvämningsyta,
alternativt att dagvattenmagasinets storlek anpassas till förväntade volymer av dagvatten och
rådande grundvattennivåer.

För en bättre bedömning av förutsättningarna för ett dagvattenmagasin inom det planerade
läget krävs längre mätserier gällande grundvattennivåerna, som vid tillfället för undersökningen
var nära de normala till över de normala för perioden på året enligt [4].

10.5 SCHAKT- OCH FYLLNINGSARBETEN

Jordlager med innehåll av organiskt material ska schaktas ur inför ytlig grundläggning. Vid nu
utförd undersökning har ytliga jordlager påträffats ner till djup som varierar mellan 0,2-0,7 m
inom undersökningsområdet, men kan lokalt förekomma på större djup inom området. Störst
risk för organiska jordar finns vid lågpunkter i terrängen.

Påförda fyllnadsmassor rekommenderas att utgöras av materialtyp 2 eller bättre.

Schaktarbeten bedöms kunna utföras med slänt. Baserat på nu utföra undersökningar bedöms
grunda schaktslänter med obelastade släntkrön kunna utföras säkert i lutning 1:1,5 i
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förekommande friktionsjordar, och i lutning 1:1 i förekommande lera. Angivna släntlutningar
förutsätter att urschaktning sker till som lägst 0,5 m ovan grundvattennivån, alternativt att
grundvattnet avsänks till 0,5 m under lägsta schaktbottennivån innan schakten tas ut.

Vid utrymmesbrist som föranleder att erforderliga släntlutningar inte kan hållas, till exempel vid
det djupare grundläggningsarbetet av pumpstationen i undersökningsområdets sydvästra del,
kan en stödkonstruktion (spont) komma att bli aktuellt.

Inom undersökningsområdet förekommer siltiga jordlager. Schaktarbeten i dessa
rekommenderas inte att utföras under perioder med kraftig nederbörd då siltiga jordar är
erosions- och flytbenägna vid vattenöverskott. Vid schakt under ogynnsamma förhållanden kan
jordlagrens egenskaper förändras drastiskt till det sämre, varför terrasser måste skyddas mot
vatten vid avlastning. Om terrasser i siltiga jordlager förstörs ska utskiftning av materialet
utföras.

Alla schakt- och fyllningsarbeten ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17. Vid
schaktarbeten ska föreskrifter och rekommendationer i ”Schakta säkert – En säkerhet vid
schaktning i jord” följas. Överskottsmassor, som körs bort från området, ska hanteras och
omhändertas utifrån föroreningsgrad av godkända mottagare.

10.6 GRUNDVATTENSÄNKNING

Vid grundläggning nära eller under rådande grundvattennivå, vilket utifrån nu uppmätta
grundvattennivåer kommer bli aktuellt inom delar av undersökningsområdet, ska grundvattnet
succesivt avsänkas till en slutlig nivå motsvarande minst 0,5 m under lägsta schaktbottennivå.
Detta bedöms kunna utföras i förekommande friktionsjord med lämpligt utformade
filterförsedda pumpgropar/pumpbrunnar inom schakten, som även omhändertar tillrinnande yt-
och sjunkvatten. Vid schakt i siltiga jordlager rekommenderas att vacuumsugspetsar används för
att undvika materialtransport.

10.7 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Under förutsättning att jordlager med innehåll av organiskt material schaktas ur inför
anläggande av hårdgjorda ytor enligt kapitel 10.5, utgörs ytliga jordlager inom
undersökningsområdet huvudsakligen av materialtyp och tjälfarlighetsklass 5A/4, alternativt
2/1, beroende på var i området hårdgjorda ytor kommer anläggas, se bilaga 1 i MUR.

Notera att jordlager med innehåll av organiskt material är kompressibla och därmed känsliga för
sättningar vid belastning, till exempel vid anläggande av vägar eller parkeringsytor.

10.8 MARKRADON

Marken bedöms, baserat på utförd undersökning, tillhöra lågriskintervallet. Mätningar under 4
kBq/m3 tyder normalt på att mätvärdena påverkats av något, till exempel vatten. Halterna kan
vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Gränsen för
radonskyddat byggande vid nybyggnation (normalriskmark) går vid 10 kBq/m3.

10.9 FÖRORENINGSSITAUTIONEN OCH EFTERBEHANDLINGSBEHOV

Baserat på resultat utförda undersökningar bedöms föroreningsgraden i mark och grundvatten
generellt vara låg inom planområdet.

Resultat från undersökningen visar på att det inför planerad markanvändning sannolikt kommer
erfordras efterbehandlingsåtgärder avseende det påträffade petroleumförorenade grundvattnet i
rör 20T05. Det är även troligt att efterbehandlingsåtgärder kan behöva utföras av förorenad jord
inom vissa mindre markområden inom koloniområdet med nuvarande fjäderfäverksamhet. Viss
risk finns även att efterbehandlingsåtgärder behövs för ytliga jordlager (ner till ca 0,5 m u my)
inom vissa delområden för markområden som planeras för bostäder och skola.

Förutsatt att hälso- och miljörisker till följd av föroreningssituationen i jord och grundvatten
utreds inom och intill koloniområdet med fjäderfän och i ytliga jordlager inom den norra delen
av planområdet (inom områden för skola och bostäder) - och att dessa delområden vid behov
åtgärdas för att säkerställa människors hälsa och miljö - bedöms planområdet lämpligt för
planerad markanvändning.
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För att uppfylla upplysningsplikten enligt 10 kapitel miljöbalken ska tillsynsmyndigheten
informeras om föroreningssituationen inom området.

11 VIDARE UNDERSÖKNINGAR
Utförd geoteknisk undersökning måste kompletteras med objektspecifika undersökningar när
placering och utformning av framtida byggnation har fastställts, för att ta fram dimensionerande
geotekniska parametrar samt rekommendationer avseende grundläggning.

Kompletterande geotekniska undersökningar föreslås kunna utföras med skruvprovtagning och
CPT-sondering inom lägen för planerade objekt. Vid lägen för tyngre konstruktioner
rekommenderas att skruvprovtagning och sondering kompletteras med kolvprovtagning av
förekommande lera. Från kolvprovtagningen rekommenderas att ödometerförsök utförs på
laboratorium av lera vid lägen för tyngre konstruktioner (punkthusen), i syfte att utreda lerans
förkonsolideringstryck för att säkerställa lämplig grundläggningsmetod.

Vid kompletterande undersökningar rekommenderas även att eventuell förekomst av metangas
inom undersökningsområdet utreds vidare då gasfickor enligt [9] påträffats inom delar av
Ängelholm som ligger nära undersökningsområdet. Vid nu utförd undersökning har förekomst
av metangas inte undersökts, och det har vid utförda fältundersökningar inte noterats något
som föranlett misstanke om förekomst av metan från utförda borrhål.

Vidare föreslås att fortsatta grundvattenmätningar utförs i syfte att erhålla en längre tidsserie,
vilket möjliggör ett bättre underlag för framtag av dimensionerande grundvattennivåer för
planerad byggnation.

För att bättre bedöma efterbehandlingsbehov och kostnader för en eventuell efterbehandling
föreslås, inför planerade byggnation-och anläggningsarbeten, att kompletterande miljötekniska
markundersökningar utförs enligt följande:

· Undersöka föroreningsutbredning och bedöma hälso- och miljörisker avseende det
påträffade petroleumförorenade grundvattnet (rör 20T05) intill koloniområdet med
fjäderfä.

· Kompletterande miljöteknisk markundersökning i ytliga jordlager (ner till ca 1 m u my)
inom koloniområdet med fjäderfä med avseende på främst metaller, PAH och
petroleumämnen. Detta för att bättre bedöma föroreningssituationen i marken och
bedöma efterbehandlingsbehov inom delområdet.

· Kompletterande miljöteknisk markundersökning i ytliga jordlager (ner till ca 1 m u my)
inom markområden som är planlagt med bostäder och skola. Detta för att avgränsa
föroreningsutbredning av främst PAH och bedöma efterbehandlingsbehov.
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1 INLEDNING
En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling som redovisar
omfattning och resultat av utförda geotekniska, miljötekniska och hydrogeologiska
undersökningar samt markradonmätningar.

I föreliggande handling är samtliga nivåer angivna i höjdsystem RH 2000 om inget annat anges.

2 OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Ängelholms kommun utfört en översiktlig geoteknisk och
miljöteknisk undersökning inom och i angränsning till fastigheten Ängelholm 5:16, som ligger
vid Fridhem i den södra delen av Ängelholm, se figur 1.

Det aktuella området avgränsas mot nordväst av Kullavägen, mot sydväst av en idrottsplats och
mot nordost av Ytterstigen och ett koloniområde. Mot sydost avgränsas området av ett område
med större träd och sly samt av bostadsfastigheter och en träningsanläggning.

Figur 1. Översiktskarta över Ängelholm och flygfoto över undersökningsområdet vars
ungefärliga läge är rödmarkerat. Kartan och flygfotot är hämtade från Google Maps. För en
detaljerad lokalisering av utförda undersökningspunkter, se ritning 100G1101.

Tony Bohman har varit beställarens kontaktperson. För Tyréns har Johan Striberger varit
uppdragsansvarig och teknikansvarig avseende geoteknik. Karin Kockum har varit teknikansvarig
avseende miljöteknik, och Jenny Halling har varit handläggare avseende miljöteknik.

Intern granskning har utförts av Hans Wennerberg (geoteknik) och Karin Kockum (miljöteknik).

3 UNDERLAG

Följande material har utgjort underlag inför nu utförd undersökning:

[1] Koordinatsatt grundkarta, erhållen av beställaren 2020-03-06.

[2] Koordinatsatt ritning som visar lägen för planerade objekt, erhållen av beställaren 2020-
03-06.

[3] Skiss som redovisar typ av objekt som planeras att byggas, erhållen av beställaren 2020-
02-05.
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[4] Rapport ”Fridhem, Ängelholms kommun, Översiktlig geoteknisk undersökning”,
upprättad av Flygfältsbyrån 2008-02-28.

[5] Information gällande planerade byggnadshöjder och djup för planerat magasin och
ledningar per mail från beställaren 2020-02-14.

[6] Ledningsunderlag via ledningskollen.se.

[7] Jordarts- och jorddjupskarta från SGU.

Inför utförd undersökning vid framtagande av undersökningsprogrammet har kartmaterialet från
[7] studerats. I kartmaterialet framgår att ytligt förekommande jord utgörs av postglacial
grovsilt/finsand, och jorddjupet skattas till mer än 50 m. I [4] framgår att det inom
undersökningsområdet påträffats sand med lerskikt, lera med sandskikt samt ställvisa jordlager
av sand, torv och humusjord.

4 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Nu utförda undersökningar syftar till att översiktligt klargöra de geotekniska, hydrogeologiska
och miljötekniska förutsättningarna inom undersökningsområdet för planerade objekt, samt att
bedöma om området är lämpligt för planerad markanvändning med avseende på de geotekniska,
hydrogeologiska och miljötekniska förhållandena.

Inom området avses tre punkthus, en skolbyggnad, vägar och en pumpstation med tillhörande
VA-ledning och dagvattenmagasin att byggas. Punkthusen planeras byggas i 4-5 våningsplan och
skolan i 2 våningsplan. Pumpstationen planeras bli ca 4 m djup och dagvattenmagasinet ca 2 m
djupt. Varken skolan eller punkthusen planeras att byggas med källare. I figur 2 framgår
planerade lägen för de olika objekten.

Resultaten från undersökningarna avses att utgöra underlag för det fortsatta detaljplanearbetet
för det aktuella området.

Figur 2. Placering av planerade objekt enligt [3].
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5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande SGF Rapport 1:2013, SGF Rapport 2:2013 samt
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat
beteckningsblad, 2016-11-01.

Tabell 2. Fältundersökningar.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTu/
Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2012/SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/SGF Rapport 1:2013

Markradonmätning Passiv provtagning, SGF Rapport 2:2013

Miljöprovtagning SGF Rapport 2:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Materialtyp AMA Anläggning 17

Tjälfarlighet AMA Anläggning 17

Markradon Utfört av Radonanalys – GJAB i Lund

Miljöanalyser Laboratorium ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

Fria vattenytor i borrhål SGF Rapport 1:2013
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Tabell 5. Miljötekniska markundersökningar, jämförelsevärden för jord och grundvatten.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Bedömningsgrunder Naturvårdsverkets rapport 5976, 2009 rev. 2016

SPI rekommendation – Efterbehandling av förorenade
bensinstationer och dieselanläggningar (2010)

Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3

Pettersson, M., Ländell, M., Ohlsson, Y., Berggren Kleja, D.,
Tiberg, C. (2015) Preliminära riktvärden för högfluorerade
ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Statens geotekniska
institut, SGI Publikation 21, Linköping

Den sk ”Holländska listan” 2009

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om
miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten,
SGU-FS 2013:2.

6 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Storskaligt är markytan inom undersökningsområdet relativt plan med inmätta nivåer vid utförda
undersökningspunkter som varierar mellan +7,4 och +10,2. De högsta marknivåerna är inmätta
utmed Kullavägen i undersökningsområdets nordvästra del, medan de lägsta nivåerna är inmätta
inom undersökningsområdets sydvästra del.

Markytans beskaffenhet varierar inom undersökningsområdet. Centralt förekommer en stor
öppen gräsyta med ett dike i dess norra del som går i nordost-sydvästlig riktning. Norr, väster
och söder om den öppna ytan finns områden med större träd och tät uppvuxen vegetation.
Områden med tät vegetation förekommer framför allt i nordväst utmed Kullavägen, samt i
undersökningsområdets södra del.

Inom undersökningsområdet finns även delområden med mindre buskar och sly, samt grusade
ytor och vägar.

7.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Norr om den öppna gräsytan centralt inom området finns ett antal avgränsade områden med
mindre byggnader och staket. Delar av dessa byggnader har rivits, men rivningsrester finns kvar
inom området.

Utmed vägen som går parallellt med idrottsplatsen finns byggnader som nyttjas som tillfälligt
boende. Vid det sydvästra hörnet av undersökningsområdet finns bostadshus och en
träningsanläggning.

Inom undersökningsområdets finns markförlagda ledningar för el, VA och tele.
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8 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av geotekniska och miljötekniska undersökningar har utförts av Martin
Wiberg och Jenny Halling, Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

· Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30

· Höjdsystem: RH 2000

För de ytligt handgrävda undersökningspunkterna SP1-SP4 har ingen inmätning utförts. Dessa
utgör samlingsprov från fyra ytor, som markerats i ungefärliga lägen på ritning 100G1101.

9 GEOTEKNISKA, MILJÖTEKNISKA OCH
HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

9.1 FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Aktuella fältundersökningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) inklusive miljöprovtagning ca var halvmeter
genom fyllning och till som minst 0,5 m ner i naturligt lagrad jord i 15 st
undersökningspunkter.

· Miljöprovtagning med spade som samlingsprov (Sp) i 4 st undersökningspunkter (ytor).

· CPT-sondering (CPT) i 12 st undersökningspunkter.

· Installation av spårfilm för mätning av markradon (Rn) i 2 st undersökningspunkter.

· Installation av grundvattenrör (Rö) i 6 st undersökningspunkter. Installerade
grundvattenrör utgörs av PEH-rör (Ø=50 mm) med 1 m filterlängd.

· Notering av fria vattenytor i utförda borrhål där det har varit möjligt.

· Mätning av grundvattennivåer i installerade grundvattenrör vid upp till 3 st tillfällen.

· Provtagning av grundvatten i 4 st grundvattenrör.

Undersökningarna har utförts under mars-april 2020.

Fältarbetet har utförts av Martin Wiberg, fältingenjör, Rasmus Nilsson, fältassistent och Jenny
Halling, miljögeotekniker – samtliga från Tyréns AB.

Skruvprovtagning, installation av grundvattenrör och CPT-sondering har utförts med
borrbandvagn av modell Geotech 604. Vid CPT-sondering har Geotech sond nr. 4933 använts.
Sondens kalibreringsprotokoll redovisas i bilaga 6.

Hantering av jordprover avseende geoteknik har utförts enligt SGF Rapport 1:2013. Störda
prover har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar.

Samlingsprov uttogs genom att 4-10 ytliga (0- ca 0,2 m) delprov togs med spade inom en yta på
ca 5-1 500 m2 (se ritning 100G1101) och blandades till ett prov. Provhantering avseende
miljöteknik har utförts i enlighet med SGF Rapport 2:2013. Miljöjordprover har förpackats i
diffusionstäta plastpåsar och förvarats svalt vid provtagning och under transport till
laboratorium.

9.2 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR GEOTEKNIK

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Jordartsbestämning av 94 st prover.

· Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 106 st prover.
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Samtliga uttagna jordprover har fältklassificerats av Martin Wiberg, fältingenjör på Tyréns AB.
Uttagna prover har därefter kontrollerats på Tyréns geotekniska laboratorium i Malmö under
april 2020 av Johan Sandström, geotekniker på Tyréns AB.

Samtliga prover har klassificerats avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA
Anläggning 17. Utförda laboratorieanalyser redovisas i bilaga 1 samt på ritningarna 100G1191-
100G1192.

9.3 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR MILJÖTEKNIK

Utförda laboratorieundersökningar för jord omfattar följande:

· 14 st analyser med avseende på tungmetaller och PAH,

· 6 st analyser med avseende på alifater, aromater och BTEX,

· 3 st analyser med avseende på bekämpningsmedel.

Utförda laboratorieundersökningar för grundvatten omfattar följande:

· 4 st analyser med avseende på tungmetaller,

· 3 st screeninganalyser med avseende på lättflyktiga organiska ämnen,

· 1 st analys med avseende på bekämpningsmedel (43 st),

· 1 st analys med avseende på PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser),

· 1 st analys med avseende på ammonium, ammoniumkväve, klorid samt konduktivitet,

· 1 st analys med avseende på alifater, aromater och BTEX.

Totalt har 16 jordprover och 4 grundvattenprover analyserats på laboratorium. Samtliga analyser
utfördes med ackrediterade analysmetoder av laboratorierna ALS Scandinavia AB samt Eurofins
Environment Testing Sweden AB. Eurofins utförde bekämpningsmedelsanalys för grundvatten
och ALS utförde övriga laboratorieanalyser.

Resultat från utförda laboratorieanalyser är sammanställda i bilaga 4 samt bilaga 5 och
laboratorieanalysrapporter återfinns i bilaga 8 samt bilaga 9.

9.4 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR MARKRADON

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Analys av markradon (Rn) från spårfilm i 2 st undersökningspunkter.

Laboratorieundersökningarna har utförts av Radonanalys – GJAB i Lund under april 2020.
Resultat från utförda laboratorieanalyser redovisas i bilaga 7, se även kapitel 13.2.

10 HÄRLEDDA VÄRDEN

10.1 JORDARTSBESKRIVNING

Jordlagerföljden inom undersökningsområdet utgörs av humusjord eller humushaltig sand på
finkorniga jordlager av siltig lera, lerig silt med ställvisa förekomst av finsand och sand, som
främst påträffas i den norra delen av undersökningsområdet.

Ytligt förekommande jordlager utgörs av humusjord som ofta är sandig eller lerig, alternativt av
humushaltig sand. De ytligt förekommande jordlagren med organiskt innehåll har en mäktighet
som varierar mellan 0,4 och 0,7 m. I ett antal undersökningspunkter är mäktigheten 0,2-0,3 m.

I den norra delen av undersökningsområdet påträffas ett lager av finsand och sand under de
humushaltiga jordlagren, ner till ett djup som varierar mellan 4,4 och 5,6 m u my. I övriga
undersökningspunkter där sand eller finsand förekommer under de ytliga jordlagren påträffas
denna ner till mellan 0,7 och 1 m u my, lokalt ner till 2 m u my i undersökningspunkt 20T06.
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Under finsanden och sanden, noteras finkorniga jordlager i samtliga undersökningspunkter ner
till avslutade provtagningar. De finkorniga jordlagren utgörs av växellagrad siltig lera, lerig silt,
silt eller lera. Utförda provtagningar har avslutats på djup som varierar mellan 2 och 6 m u my.

För fullständig redovisning avseende påträffade jordarter, materialtyp och tjälfarlighetsklass, se
bilaga 1.

10.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Härledda värden för hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel f´ och odränerad
skjuvhållfasthet ) samt deformationsegenskaper (E-modul) från utförda CPT-sonderingar
redovisas i bilaga 2. Jordlager med innehåll av organiskt material har ej utvärderats.

Utvärderingarna har utförts med stöd av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7), TK Geo 13 samt SGI
Information 15.

För silt har ett avdrag på 3° gjorts innan framtagande av härledda värden för inre friktionsvinkel
f´. E-modul för kohesionsjord har utvärderats från härledda värden på . Vid utvärdering av E-
modul har följande samband använts:

E = 250 ∗ .

Effektiva (dränerade) hållfasthetsparametrar för kohesionsjord kan utvärderas empiriskt enligt:

= 0,1 ∗

f′ = 30° 

10.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Vid utförda skruvprovtagningar noterades fria vattenytor i 11 av 15 st undersökningspunkter. De
fria vattenytorna påträffades på djup som varierar mellan 0,6 och 2,3 m u my, vilket motsvarar
nivåer mellan +8,0 och +6,1, se ritningarna 100G1191-100G1192.

I installerade grundvattenrör har grundvattennivåer kontrollerats i samband med
installationstillfället, samt vid 1-2 ytterligare tillfällen. Uppmätta grundvattennivåer redovisas i
tabell 6 samt på ritningarna 100G1191-100G1192.

Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör.

Undersöknings-
punkt Marknivå Spetsnivå

Uppmätt grundvattennivå

2020-03-25 2020-03-30 2020-04-07

20T01 +10,2 +5,3 +7,9 - +7,9

20T03 +9,9 +5,8 +7,9 - +7,9

20T05 +7,8 +3,1 +7,2 +7,1 +7,1

20T09 +7,8 +5,1 +6,2 +6,1 +6,1

20T10 +7,4 +2,7 +6,5 +6,7 +6,7

20T13 +8,7 +4,0 +7,4 - +7,2

10.4 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER - JORD

Under provtagningen av jord noterades inga anmärkningar som tyder på förorenade jordmassor,
varken via lukt eller synintryck.

Laboratorieanalysresultaten för jord har sammanställts och jämförs med Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009), se bilaga 4.

Jordprov i undersökningspunkterna 20T01 (0,0-0,5 m) och SP 20T07+20T08 (0,0-0,5 m) påvisas
en halt av PAH H överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig
markanvändning (KM). Även en halt av PAH M överskridande KM-riktvärdet har påvisats i
jordprov i punkt 20T01 (0,0-0,5 m). I övrigt har i analyserade jordprov inga andra halter över
riktvärdena för KM uppmätts, se bilaga 4.
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10.5 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER – GRUNDVATTEN

Grundvattenprov togs från fyra grundvattenrör: 20T05, 20T09, 20T10 samt 20T13. Vid
provtagningstillfället var grundvattnet grönfärgat i punkt 20T05, se figur 3. Den grönfärgade
delen var lättare än vattnet (låg ovan vattenytan), hade en ljusgrön färg, stickande lukt
(eventuellt i likhet med lösningsmedel) och en viskositet likt diskmedel. Inga fältmätningar
utfördes i detta grundvattenprov med anledning av att den grönfärgade fraktionen
kontaminerade lod och slang. Vid provtagningen av de övriga tre grundvattenproven noterades
ingen indikation på förorening via lukt eller synintryck.

Fältmätningar på grundvattnets temperatur, pH-värde, konduktivitet samt redoxpotential
utfördes i fält efter omsättning, med undantag från punkt 20T05. Från de fältmätningar som
utfördes uppmättes en temperatur i grundvattenproverna på omkring 8-9˚C och ett pH-värde
mellan 7,0 och 7,6. Redoxförhållandena var negativa i samtliga grundvattenprov (-11 till -63 mV)
och konduktiviteten varierade mellan 69 och 159 mS/m. Fullständigt resultat från
fältmätningarna och information om rörinstallationerna redovisas i bilaga 3.

Laboratorieanalysresultaten har sammanställts och jämförs med bedömningsgrunderna som
anges i tabell 5. Sammanställningen redovisas i bilaga 5 och laboratoriets analysrapporter
redovisas i bilaga 9.

Laboratorieanalysresultaten av tungmetaller i grundvattenproven, baserat på klassindelning från
SGU-rapport 2013:01, visar på hög respektive mycket hög halt av arsenik i punkterna 20T09
respektive 20T10. Måttligt hög halt av nickel har konstaterats i grundvattnet i punkterna 20T05
och 20T13. Även en måttligt hög halt av zink har påvisats i grundvattenprovet från punkt 20T10.
I förhållande till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3, är det endast
arsenik i punkt 20T10 som ligger över gränsvärdet. Övriga analyserade metaller i de fyra
grundvattenproven ligger på en låg till mycket låg halt i förhållande till använda jämförvärdena
eller under laboratoriets rapporteringsgränser.

Figur 3. Grundvattenrör 20T05. På bilden syns den grönfärgade vätskan i slangen vid
provtagningen 2020-03-30-
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Utförda laboratorieanalyser av organiska ämnen har påvisat en halt i grundvattnet av alifater
>C16-C35 i rör 20T05 som överskrider SPIs riktvärde avseende ”spridningsvägen ytvatten” och
av alifater >C10-C12 som överskrider riktvärdet för exponeringsvägen avseende ”ångor i
byggnader”. Vid screeninganalysen av lättflyktiga organiska ämnen påvisades även halter av
etanol, methyl tert-butyl ether (MTBE), tert-Butyl-alcohol, ethyl tert-butyl ether (ETBE) samt 2-
butanol i grundvattenprovet från punkt 20T05, se i slutet av bilaga 9.

Halten MTBE i grundvattenprovet från punkt 20T05 ligger under SPIs riktvärden för ”ytvatten”
respektive ”ångor i byggnader”.

Halter av övriga analyserade organiska ämnen ligger alla under jämförvärdena eller under
laboratoriets rapporteringsgränser, se bilaga 5 och bilaga 9.

Gällande fysikaliska och kemiska parametrar uppmättes, baserat på SGUs klassindelning, en låg
halt av ammonium och hög halt av klorid i grundvattnet i punkt 20T09.

10.6 MARKRADON

Markradon har mätts i undersökningspunkterna 20T01 (detektor nr LE 9160) och 20T03
(detektor nr LE 9158). Mätningarna påvisar markradonhalter på upp till 1,2 kBq/m3, se bilaga 7
samt kapitel 13.2.

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

11.1 GENERELLT

På grund av befintliga konstruktioner inom undersökningsområdet har enstaka
undersökningspunkter flyttats något från dess ursprungliga lägen.

På grund av missförstånd utförde laboratoriet extra laboratorieanalyser på jordprover;
petroleumämnen i prov SP 20T07+20T08 (0,0-0,5m) och tungmetaller samt PAH i prov 20T06
(1,0-2,0m). Därför redovisas fler laboratorieanalysresultat än vad som beslutades i samråd med
miljökontoret i Ängelholms kommun.

I det ursprungliga undersökningsprogrammet förutsattes 3 st radonmätningar utföras, och 5 st
grundvattenrör att installeras. Vid upptag av installerat mätdon för markradonmätning i
undersökningspunkt 20T05 var mätdonet förstört, och därmed kunde ingen analys utföras
gällande markradon i den undersökningspunkten.

Vidare har ett extra grundvattenrör installerats i undersökningspunkt 20T09 efter resultat från
den inledande inventeringen med avseende på markmiljö. I övrigt har det inte framkommit
resultat och/eller förändrade förutsättningar som föranlett avsteg från undersökningens
förutbestämda undersökningsprogram.

11.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Genomförda utvärderingar av jordens hållfasthetsegenskaper baseras på empiriska samband,
vilka är framtagna utifrån en specifik jordartssammansättning där homogena egenskaper
föreligger. Naturligt avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation med avseende på
sammansättning och lagringsstruktur, vilket är en konsekvens av geologiska bildningsprocesser.
Därför ska utvärderingen av materialegenskaperna i dessa jordar göras med viss försiktighet.
Extremvärden ska förkastas eftersom de inte antas vara representera den utvärderade jordens
egenskaper i övrigt.

Vid framtagande av härledda värden gällande hållfasthets- och deformationsegenskaper i den
växellagrade leran och silten inom undersökningsområdet har variationen av erhållna spetstryck
och portryck varit styrande för huruvida jordlagren utvärderats utgöra en friktionsjord eller
kohesionsjord.

Uppmätta markradonhalter understiger 4 kBq/m3, vilket enligt utvärderingen i bilaga 5 tyder på
att mätningarna har påverkats av något, till exempel vatten. Halterna kan därför vara högre vid
annan årstid med lägre grundvattennivåer.
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12 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:
www.sgf.net.

Då utförda miljötekniska undersökningar bygger på stickprovstagning kan det inte uteslutas att
föroreningshalter över nu redovisade nivåer kan förekomma inom undersökningsområdet.

I Miljöbalken 10 kapitel avsnitt 11 framgår att den som äger eller brukar en fastighet ska
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening, som kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
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Ängelholms kommun Utfört av: J.Sandström

Geoteknisk laboratorieundersökning, urval miljötekniska analyser Datum: 2020-04-30

Provtabell

Skr, Sp

Borrhål

ID Mtrl.typ Tjälfarl.

20T01 0,0 - 0,5 Mörkbrun sandig HUMUSJORD saHu 6A 3 Metaller, PAH

0,5 - 1,0 brun FINSAND FSa 2 1

1,0 - 2,0 brun FINSAND FSa 2 1

2,0 - 3,0 brun FINSAND FSa 2 1

3,0 - 4,4 grå FINSAND FSa 2 1

4,4 - 5,0 grå något sandig siltig LERA (sa)siCl 5A 4

5,0 - 6,0 grå något sandig siltig LERA (sa)siCl 5A 4

20T02 0,0 - 0,5 mörkbrun sandig HUMUSJORD saHu 6A 3

0,5 - 1,0 brun FINSAND FSa 2 1 Metaller, PAH, alifater, aromater och BTEX

1,0 - 2,0 grå FINSAND FSa 2 1

2,0 - 3,0 grå FINSAND FSa 2 1

3,0 - 4,0 grå FINSAND FSa 2 1

4,0 - 5,0 mörkgrå siltig SAND siSa 4A 3

5,0 - 5,6 mörkgrå siltig SAND siSa 4A 3

5,6 - 6,0 mörkgrå lerig SILT clSi 5A 4

20T03 0,0 - 0,5 mörkbrun sandig HUMUSJORD saHu 6A 3 Metaller, PAH

0,5 - 1,0 brun FINSAND FSa 2 1

1,0 - 2,0 brun FINSAND FSa 2 1

2,0 - 3,0 grå siltig SAND siSa 4A 3

3,0 - 4,0 grå FINSAND FSa 2 1

4,0 - 4,5 mörkgrå FINSAND FSa 2 1

4,5 - 5,0 mörkgrå lerig SILT clSi 5A 4

5,0 - 6,0 mörkgrå lerig SILT clSi 5A 4

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Miljöteknik AnmärkningLaboratorieklassning Eurocode
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Ängelholms kommun Utfört av: J.Sandström

Geoteknisk laboratorieundersökning, urval miljötekniska analyser Datum: 2020-04-30

Provtabell

Skr, Sp

Borrhål

ID Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Miljöteknik AnmärkningLaboratorieklassning Eurocode

20T04 0,0 - 0,4 mörkbrun HUMUSJORD Hu 6B 1
SP 20T04+05 0-0,4:

Metaller, PAH samt DDT med nedbrytningsprodukter.

0,4 - 1,0 brun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

1,0 - 1,4 grå siltig FINSAND siFSa 4A 3

1,4 - 2,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

2,0 - 3,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

3,0 - 3,3 grå något lerig SILT (cl)Si 5A 4

3,3 - 4,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

4,0 - 5,0 grå lerig SILT clSi 5A 4

20T05 0,0 - 0,4 mörkbrun sandig HUMUSJORD saHu 6A 3

SP 20T04+05 0-0,4:

Metaller, PAH samt DDT med nedbrytningsprodukter.

20T05 0-0,4: Alifater, aromater, BTEX

0,4 - 1,0 brun sandig SILT saSi 5A 4

1,0 - 2,0 grå något sandig siltig LERA (sa)siCl 5A 4 Alifater, aromater, BTEX

2,0 - 3,4 grå något sandig siltig LERA (sa)siCl 5A 4

3,4 - 3,6 grå SILT Si 5A 4

3,6 - 4,0 grå lerig SILT clSi 5A 4

4,0 - 4,3 grå SILT Si 5A 4

4,3 - 5,0 grå siltig LERA siCl 5A 4 dylukt
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Ängelholms kommun Utfört av: J.Sandström

Geoteknisk laboratorieundersökning, urval miljötekniska analyser Datum: 2020-04-30

Provtabell

Skr, Sp

Borrhål

ID Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Miljöteknik AnmärkningLaboratorieklassning Eurocode

20T06 0,0 - 0,5 mörkbrun lerig sandig HUMUSJORD clsaHu 6A 3 Metaller, PAH

0,5 - 1,0 brun något sandig LERA (sa)Cl 5A 4

1,0 - 2,0 grå lerig SAND clSa 4A 3 Metaller, PAH, alifater, aromater, BTEX

2,0 - 3,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

3,0 - 4,0 mörkgrå lerig SILT clSi 5A 4

4,0 - 5,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

20T07 0,0 - 0,5 mörkbrun något lerig HUMUSJORD (cl)Hu 6B 1

SP 20T07+08 0-0,5:

Metaller, PAH, alifater, aromater, BTEX samt DDT med

nedbrytningsprodukter.

0,5 - 1,0 ljusbrun något siltig sandig LERA (si)saCl 5A 4

1,0 - 2,3 mörkgrå lerig SILT clSi 5A 4

2,3 - 2,6 mörkgrå SILT Si 5A 4

2,6 - 3,0 mörkgrå siltig LERA siCl 5A 4

20T08 0,0 - 0,5 mörkbrun HUMUSJORD Hu 6B 1

SP 20T07+08 0-0,5:

Metaller, PAH, alifater, aromater, BTEX samt DDT med

nedbrytningsprodukter.

0,5 - 0,8 brun något humushaltig FINSAND (hu)FSa 2 1

0,8 - 1,0 brun något sandig LERA (sa)Cl 5A 4

1,0 - 1,2 brun något sandig LERA (sa)Cl 5A 4

1,2 - 1,5 brun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

1,5 - 2,0 grå lerig SILT clSi 5A 4

2,0 - 2,6 grå siltig LERA siCl 5A 4

2,6 - 3,0 grå SILT Si 5A 4
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Ängelholms kommun Utfört av: J.Sandström

Geoteknisk laboratorieundersökning, urval miljötekniska analyser Datum: 2020-04-30

Provtabell

Skr, Sp

Borrhål

ID Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Miljöteknik AnmärkningLaboratorieklassning Eurocode

20T09 0,0 - 0,2 mörkbrun sandig HUMUSJORD saHu 6A 3

0,2 - 0,7 ljusbrun siltig FINSAND siFSa 4A 3 Metaller, PAH

0,7 - 1,0 brun sandig LERA saCl 5A 4

1,0 - 2,0 grå lerig SILT clSi 5A 4

2,0 - 3,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

20T10 0,0 - 0,3 mörkbrun sandig HUMUSJORD saHu 6A 3

0,3 - 1,0 ljusbrun silitig FINSAND siFSa 4A 3

1,0 - 1,4 grå SILT Si 5A 4

1,4 - 2,2 grå lerig SILT clSi 5A 4

2,2 - 2,6 grå SILT Si 5A 4

2,6 - 3,0 grå lerig SILT clSi 5A 4

3,0 - 4,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

4,0 - 5,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

20T11 0,0 - 0,3 mörkbrun HUMUSJORD Hu 6B 1

0,3 - 1,0 ljusbrun något lerig siltig SAND (cl)siSa 4A 3

1,0 - 1,5 ljusbrun siltig LERA siCl 5A 4

1,5 - 2,0 gråbrun siltig LERA siCl 5A 4

2,0 - 2,4 grå SILT Si 5A 4

2,4 - 3,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

3,0 - 4,0 grå siltig LERA siCl 5A 4
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Ängelholms kommun Utfört av: J.Sandström

Geoteknisk laboratorieundersökning, urval miljötekniska analyser Datum: 2020-04-30

Provtabell

Skr, Sp

Borrhål

ID Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Miljöteknik AnmärkningLaboratorieklassning Eurocode

20T12 0,0 - 0,1 mörkbrun lerig HUMUSJORD clHu 6B 1

0,1 - 1,0 ljusbrun FINSAND FSa 2 1

1,0 - 2,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

2,0 - 2,3 grå siltig LERA siCl 5A 4

2,3 - 3,0 grå SILT Si 5A 4

3,0 - 4,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

4,0 - 5,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

20T13 0,0 - 0,5 mörkbrun HUMUSJORD Hu 6B 1

0,5 - 1,0 ljusbrun sandig LERA saCl 5A 4 Metaller, PAH

1,0 - 2,2 grå lerig SILT clSi 5A 4

2,2 - 2,6 grå SILT Si 5A 4

2,6 - 3,0 grå något lerig SILT (cl)Si 5A 4 Metaller, PAH

3,0 - 4,0 grå siltig LERA siCl 5A 4

4,0 - 4,7 grå siltig LERA siCl 5A 4

4,7 - 5,0 grå LERA Cl 5A 4

20T14 0,0 - 0,5 mörkbrun FINSAND FSa 2 1

SP 20T14A+15 0-0,5:

Metaller, PAH, alifater, aromater, BTEX samt DDT med

nedbrytningsprodukter.

Fältklassad

0,5 - 1,0 grå siltig LERA siCl 5A 4 Fältklassad

1,0 - 1,5 gråbrun siltig LERA siCl 5A 4 Fältklassad

1,5 - 2,0 grå siltig LERA siCl 5A 4 Fältklassad
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Ängelholms kommun Utfört av: J.Sandström

Geoteknisk laboratorieundersökning, urval miljötekniska analyser Datum: 2020-04-30

Provtabell

Skr, Sp

Borrhål

ID Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Miljöteknik AnmärkningLaboratorieklassning Eurocode

20T15 0,0 - 0,5 mörkbrun humushaltig SAND huSa 5B 4

SP 20T14A+15 0-0,5:

Metaller, PAH, alifater, aromater, BTEX samt DDT med

nedbrytningsprodukter.

Fältklassad

0,5 - 0,7 mörkbrun humushaltig SAND huSa 5B 4 Fältklassad

0,7 - 1,0 ljusbrun FINSAND FSa 2 1 Fältklassad

1,0 - 1,5 gråbrun SILT Si 5A 4 Fältklassad

1,5 - 2,0 grå siltig LERA siCl 5A 4 Fältklassad

SP1 0,0 - 0,15 humushaltig SAND huSa 5B 4 Metaller, PAH Fältklassad

SP2 0,0 - 0,15 sandig HUMUSJORD saHu 6A 3 Metaller, PAH Fältklassad

SP3 0,0 - 0,15 humushaltig SAND huSa 5B 4 Fältklassad

SP4 0,0 - 0,20 humushaltig SAND huSa 5B 4 Metaller, PAH Fältklassad



Härledda värden på hållfasthets- och deformationsegenskaper från
utförda undersökningspunkter i sand

Figur 1. Sammanställning av härledda värden för inre friktionsvinkel ′ i sand, redovisade mot nivå.
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Figur 2. Sammanställning av härledda värden för -modul i sand, redovisade mot nivå.
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Härledda värden på hållfasthets- och deformationsegenskaper från
utförda undersökningspunkter i silt utvärderad som friktionsjord

Figur 4. Sammanställning av härledda värden för inre friktionsvinkel ′ i silt
utvärderad som en friktionsjord, redovisade mot nivå.
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Figur 5. Sammanställning av härledda värden för -modul i silt
utvärderad som en friktionsjord, redovisade mot nivå.
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Härledda värden på hållfasthets- och deformationsegenskaper från
utförda undersökningspunkter i kohesionsjord (siltig lera/lerig silt)

Figur 7. Sammanställning av härledda värden för odränerad skjuvhållfasthet
i kohesionsjord (siltig lera/lerig silt), redovisade mot nivå.
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Figur 8. Sammanställning av härledda värden för -modul
i kohesionsjord (siltig lera/lerig silt), redovisade mot nivå.
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PROVTAGNINGSPROTOKOLL 

GRUNDVATTEN  

 

   

Uppdrag: 302753, Detaljplan för Ängelholm 5:16 Ny skola 2020-04-30 

 

 

GV

Y 

C 

A 

B 

MY 

D 

 

 

 

Datum: 

2020-03-30 

Väder: 

Sol, 7-10˚C 

Handläggare & signatur: 

Jenny Halling 

Utrustning för omsättning: 

☐ Bailer     ☒ Pump     Annan: 

Omsättningsvattnet släpps till: 

Omgivningen 

 

Prov-ID 

 

Ø rör 

(mm) 

A: 

Rörlängd 

totalt (m) 

B: 

Filter-

längd 

(m) 

C: 

GV-yta 

(m u r ök) 

D: 

Topp-höjd 

(m) 

Vatten- 

pelarens 

längd (m) 

Beräkn. 

vatten-

volym 

(liter) 

Omsatt 

Vatten-

volym 

(liter) 

Temp.  

(°C) 
pH 

Konduk-

tivitet 

(mS/m) 

Redox 

(mV) 

Anmärkning 

(t ex färg, lukt, tillrinning, filtrering, labbanalys 

av…) 

 

20T05 

 

50 

 

6 

 

1 

 

2 

 

1,27 

 

4 

 

5,28 

 

6 

    Svårt att avgöra vattennivån med lod då 

det gav ojämnt ljud. Främmande grön 

fas på vattenytan i rör, se kommentar 

under Övrigt nedan.  

 

20T09 

 

50 

 

4 

 

2 

 

2,95 

 

1,28 

 

1,05 

 

1,38 

 

4 

 

9,0 

 

7,0 

 

124 

 

-11 

Grumligt vatten till en början, sedan 

klart. Ok återhämtning. 

Filtrering av metaller i fält. 

Uppdrag: Plats: 

302753, Detaljplan för Ängelholm 5:16 Ny 

skola 

Ängelholm 5:16 

Uppdragsansvarig: Beställare: 

Johan Striberger Ängelholms kommun 

Syfte med provtagning: 

☒ Miljöteknisk undersökning 

☐ Kontrollprogram, provomgång __________ 

Annan: 

Provtagning av: Bilddokumentation: 

☒ Grundvatten 

☐ Ytvatten 

☐ Lakvatten 

Annan: 

☐ Vyfoto till rapport 

☒ Detaljfoto på provtagningsrör/plats 

Ø rör, mm 

Ytterdiam 

(innerdiam) 

Vattenvolym per 

meter rör (liter) 

25 (19) 

32 (25) 

40 (31) 

50 (41) 

63 (51) 

75 (61) 

110 (92) 

0,28 

0,49 

0,75 

1,32 

2,04 

2,85 

6,65 

Smal 4*6 mm slang = 0,013 l/m slang 

Tjock 6*8 mm 

slang 
= 0,03 l/m slang 
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PROVTAGNINGSPROTOKOLL 

GRUNDVATTEN 

 

       

Uppdrag: 302753, Detaljplan för Ängelholm 5:16 Ny skola  2020-04-30 
 

Prov-ID 

 

Ø rör 

(mm) 

A: 

Rörlängd 

totalt (m) 

B: 

Filter-

längd 

(m) 

C: 

GV-yta 

(m u r ök) 

D: 

Topp-höjd 

(m) 

Vatten- 

pelarens 

längd (m) 

Beräkn. 

vatten-

volym 

(liter) 

Omsatt 

Vatten-

volym 

(liter) 

Temp.  

(°C) 
pH 

Konduk-

tivitet 

(mS/m) 

Redox 

(mV) 

Anmärkning 

(t ex färg, lukt, tillrinning, filtrering, labbanalys 

av…) 

 

20T10 

 

50 

 

6 

 

2 

 

1,96 

 

1,25 

 

3,14 

 

4,1 

 

4 

 

8,1 

 

7,3 

 

69 

 

-63 

Dålig återhämtning, slam i botten. 

Mätte röret till 5,10 m med lod, 0,9 m 

slam? Igensatt filter? 

Filtrering av metaller i fält. 

 

20T13 

 

50 

 

6 

 

1 

  

1,25 

 

 

  

3 

 

9,3 

 

7,6 

 

159 

 

-53 

Ingen nedmätning p.g.a. kontaminerat 

lod. Filtrering av metaller i fält. 

 

 

Övrigt:  

20T05: Grön sörja som luktar fränt (lösningsmedel?). Kladdat ner lodet. Lägger sig på vattenytan i hink som oljig hinna (bilder finns). Dålig tillrinning, sparade 

vatten i extra flaska. Filtrerat för metaller i fält. Det gröna kom upp i slang när vattnet tog slut. Inga fältmätningar gjordes här. 
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Laboratorieanalysresultat för jord

Enhet: mg/kg TS

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

20T01 20T02 20T03
SP

20T04+20T05
20T05 20T05 20T06 20T06

SP
20T07+20T08

20T09 20T13 20T13
SP

20T14+20T15
 SP1 SP2 SP4

0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,4 0,0-0,4 0,0-0,4 1,0-2,0 0,0-0,5 1,0-2,0 0,0-0,5 0,2-0,7 0,5-1,0 2,6-3,0 0,0-0,5 0,0-0,15 0,0-0,15 0,0-0,2

Torrsubstans % - - 83,7 93,8 79,4 84,1 81,5 78,9 74,9 78,8 78,5 89,9 78,6 82,4 80,8 78,7 77,5 74

Alifater, aromater, BTEX

Bensen 0,012 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Toluen 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Etylbensen 10 50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

M/P/O-Xylen 10 50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Alifater >C5-C8 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C8-C10 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C10-C12 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C12-C16 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C5-C16 100 500 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Alifater >C16-C35 100 1000 <20 49 <20 26 58 30

Aromater >C8-C10 10 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16 3 15 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C16-C35 10 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PAH:er

PAH L 3 15 0,49 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0.15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

PAH M 3,5 20 8,4 <0,25 <0,25 <0,25 0,26 <0,25 3 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,26 <0,25

PAH H 1 10 8,8 <0,3 <0,25 <0,25 0,41 <0,25 2,1 <0,25 <0,25 <0,25 <0,3 <0,25 0,29 0,051

Metaller

Arsenik (As) 10 25 1,38 0,339 0,746 3,53 2,24 3,66 1,63 0,338 2,27 2,55 2,71 3,51 4,62 3,56

Barium (Ba) 200 300 12,6 2,86 10,1 33,8 24 37,9 17,7 7,56 35,2 26,7 11,6 19,2 48,5 19,4

Bly (Pb) 50 400 15,9 <1 5,81 10,7 16,8 7,06 9,94 1,48 6,35 4,95 7,53 11,1 14,9 15,4

Kadmium (Cd) 0,8 12 0,125 <0,1 0,116 0,142 0,173 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,154 0,157 0,149

Kobolt (Co) 15 35 0,914 0,455 0,418 2,36 1,9 6,27 0,994 1,85 9,12 4,29 0,814 1,39 2,33 1,34

Koppar (Cu) 80 200 3,48 <0.3 1,65 4,51 7,96 9,75 4,61 0,969 6 6,97 2,35 12,5 20,7 12,6

Krom tot (Cr tot) 80 150 3,33 0,89 3,38 7,8 7,98 22,9 5,99 2,67 18 13 3,15 4,91 8,68 4,82

Kvicksilver (Hg) 0,25 2,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Nickel (Ni) 40 120 2,31 0,551 1,48 4,48 4,04 14,8 2,46 3,6 12,2 9,1 1,58 2,47 5,44 2,22

Vanadin (V) 100 200 7,34 1,97 5,98 15,6 14,2 31,3 11,4 5,22 30,9 20,9 8,42 9,59 10,2 8,2

Zink (Zn) 250 500 18,4 4,59 7,7 29 32 39,5 14,8 18,6 36,7 27,6 21,4 89,7 187 104

Bekämpningsmedel

DDT, DDD, DDE 0,1 1 <0,030 <0,030 <0.030

Aldrin-Dieldrin 0,02 0,18 <0,020 <0,020 <0.020

Kvintozen-pentakloranilin 0,12 0,4 <0,020 <0,020 <0.020

Ämne

Provpunkt m u myJämförvärden

KM MKM

O:\MAL\302753\MG\=Arbetsarea=\Analyssvar\Jord\Redovisning Lab Jord1.xlsx
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Uppdrag: 302753, Detaljplan för Ängelholm 5:16, Ny skola
Beställare: Ängelholms kommun

Sammanställning av resultat för utförda laboratorieanalyser för grundvatten

1 2 3 4 5

20T05 20T09 20T10 20T13

Provtagningsdatum 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-30
Rapportnummer T2008063 T2008063 T2008063 T2008063
Konduktivitet mS/m 250 150 75 <10/25 25–50 50–75 75–150 ≥150 113,0
pH 10,5 >8,5 7,5–8,5 6,5–7,5 5,5–6,5 ≤5,5
Syrehalt mg/l >10 7,5–10 5–7,5 2,5–5 ≤2,5

Turbiditet FNU <0,5 0,5–1,5 1,5–3 3–6 ≥6

Temperatur °C <0,5 0,5–2 2–5 5–10 ≥10

Arsenik µg/l 10 10 5 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 1,2 8,5 12,0 1,6

Barium µg/l 32,0 29,2 129,0 52,7

Kadmium µg/l 5 5 1 <0,1 0,1–0,5 0,5–1 1–5 ≥5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Kobolt µg/l 0,6 0,6 1,6 1,0

Krom µg/l 50 <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Koppar mg/l 2 <0,02 0,02–0,2 0,2–1 1–2 ≥2 <0,001 <0,001 <0,001 <1
4)

Kvicksilver µg/l 1 1 0,05 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 <0,02
4)

<0,02
4)

<0,02
4)

<0,02
4)

Molybden µg/l 2,1 3,8 8,8 <0,5

Nickel µg/l 20 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 2,3 1,0 1,4 3,1

Bly µg/l 10 10 2 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥10 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Zink mg/l <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–1 ≥1 0,003 <0,002 0,091 0,003

Vanadin µg/l 0,4 0,6 0,4 0,3

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren).

2) Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2. Har ersatt tidigare SGU-FS 2008:2.

3) Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, tabell 1 sid 23. Ersätter Naturvårdsverkets rapporter 4918 samt 4915.

4) Detektionsgräns ligger inom haltintervallet för klassen "måttlig halt". Då ingen halt har uppmätts klassas provet inte enligt klassindelning i SGU-rapport 2013:01

Provmärkning

Hög halt Mkt hög halt

SGU-rapport 2013:01
3)

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

Låg haltMkt låg halt Måttlig halt

SLVFS

2011:3
1)

SGU-FS 2013:02
2)

Riktvärde för

grundvatten

Utgångspunk

t för att vända

trend

O:\MAL\302753\MG\=Arbetsarea=\Bilagor till MUR\302753_mur_bilaga_5.xlsx  2020-04-30
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1 2 3 4 5

Provtagningsdatum 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-30

Rapportnummer
T2008117

T2008117/

T2008063

EUSELI2-

00742289/

T2008063

T2008117

Diklormetan µg/l 0,01 1000 <2,0 <2,0 <2,0

1,1-dikloretan µg/l 7 900 <0,20 <0,20 <0,20

1,2-dikloretan µg/l 3 7 400 <0,02 0,02–0,1 0,1–0,5 0,5–3 ≥3 3 1 <0,20 <0,20 <0,20

Triklormetan (kloroform) µg/l 6 400 <1 1–20 20–50 50–100 ≥100 100 50 <0,30 <0,30 <0,30

Tetraklormetan (tetra) µg/l 0,01 10 <0,20 <0,20 <0,20

1,1,1-trikloretan µg/l 0,01 300 <0,20 <0,20 <0,20

1,1,2-trikloretan µg/l 0,01 130 <0,20 <0,20 <0,20

Diklorpropaner (sum) µg/l 0,8 80 <0,20 <0,20 <0,20

1,2-dikloreten (sum) µg/l 0,01 20 <0,20 <0,20 <0,20

Trikloreten (TCE) µg/l 24 500 <0,20 <0,20 <0,20

Tetrakloreten (PCE) µg/l 0,01 40 <0,20 <0,20 <0,20

Monoklorbensen µg/l 7 180 <0,20 <0,20 <0,20

Diklorbensen(sum) µg/l 3 50 <0,750 <0,750 <0,750

Vinylklorid µg/l 0,5 0,01 5 <0,50 <0,50 <0,50

Ammonium mg/l 0,5 <0,05 0,05-0,1 0,1–0,5 0,5–1,5 ≥1,5 1,5 0,5 0,098

Ammoniumkväve mg/l <0,05 0,05-0,1 0,1–0,5 0,5–1,5 ≥1,5 0,069

Klorid mg/l 100 <5/20* 20–50 50–100 100–300 ≥300 100 50/75* 118

Bekämpningsmedel µg/l 0,1/0,5** <0,01 0,01–0,025 0,025–0,05 0,05–0,1 ≥0,1/0,5** <0,01

PFAS, summa 11 µg/l 0,09 ej det.

PFOS µg/l 0,045 <0,010

*Det högre värdet gäller Västkusten.

** Värdet 0,5 µg/l avser summan av uppmätta bekämpningsmedel (inkl. metaboliter).

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren).

2) Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2. Har ersatt tidigare SGU-FS 2008:2.

3) Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, tabell 1 sid 23. Ersätter Naturvårdsverkets rapporter 4918 samt 4915.

5) Pettersson, M., Ländell, M., Ohlsson, Y., Berggren Kleja, D., Tiberg, C. (2015) Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Statens geotekniska institut, SGI Publikation 21, Linköping

6) Holländska listan 2009

20T10 20T13

Provmärkning

20T05

SGI

publikation

21
5)

20T09

Holländska listan 2009
6)

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

Riktvärde för

grundvatten

Utgångspunkt

för att vända

trend
Mkt låg halt Låg halt Måttlig halt Hög halt

SGU-FS 2013:02
2)

SLVFS

2011:3
1)

Mkt hög halt

Target value
Intervention

value

SGU-rapport 2013:01
3)

O:\MAL\302753\MG\=Arbetsarea=\Bilagor till MUR\302753_mur_bilaga_5.xlsx  2020-04-30
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Hälsa Miljö

Provtagningsdatum 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-30

Rapportnummer T2008063 T2008117 T2008117 T2008117

Petroleumämnen Enhet

Alifater >C5-C8 µg/l 3000 300 <10 98 <10 <10

Alifater >C8-C10 µg/l 100 150 <10 <10 <10 <10

Alifater >C10-C12 µg/l 25 300 264

Alifater >C12-C16 µg/l - 3000 23

Alifater >C16-C35 µg/l - 3000 7220

Aromater >C8-C10 µg/l 800 500 3,21 8,49 <3,25 <3,25

Aromater >C10-C16 µg/l 10000 120 0,529

Aromater >C16-35 µg/l 25000 5 <1,0

Bensen µg/l 50 500 1,22 1,75 <0,20 <0,20

Toluen µg/l 7000 500 8,17 16,9 <0,20 <0,20

Etylbensen µg/l 6000 500 1,26 2,72 <0,20 <0,20

Xylen (sum) µg/l 3000 500 2,93 15 <0,075 <0,075

MTBE µg/l 20000 5000 752

7) SPI rekommendation dec 2010. Denna har ersatt Kemfakta 2005-31.

Ångor i

byggnader
Ytvatten

20T05 20T05 20T09 20T13

SPI rekommendation
7)

Provmärkning

O:\MAL\302753\MG\=Arbetsarea=\Bilagor till MUR\302753_mur_bilaga_5.xlsx  2020-04-30
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CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4933 

Probe No 4933 
2019-11-20 Date of Calibration 

Calibrated by 
RunNo 

Joakim Tingström ..... .. . . .. .. ....... .. ... .. . . . ..... . . 
909 

Test Class: ISO l 
Point Resistance Tip Area l Ocm2 

Maximum Load 
Rang e 
Scaling Factor 
Resolution 
Area facto r (a) 

ERRORS 

50 
50 
1283 
0,5947 
0,83 

Max. Temperature effect when not loaded 
Temperaturerange 5 -40 deg. Celsius. 

MPa 
MPa 

kPa 

46,95 kPa 

Local Friction Sleeve Area 150cm2 

Maximum Load 
Rang e 
Scaling Factor 
Resolution 
Area facto r (b) 

ERRORS 

0,5 
0,5 
3943 
0,0097 
o 

MPa 
MPa 

kPa 

Max. Temperature effect when not loaded 
Temperaturerange 5 -40 deg. Celsius. 

2,117 kPa 

Pore Pressure 

Maximum Load 2 
Rang e 2 
Scaling Factor 3874 
Resolution 0,0197 

ERRORS 
Max. Temperature effect when not loaded 
Temperaturerange 5 -40 deg. Celsius. 

MPa 
MPa 

kPa 

1,594 

Tilt Angle. Scaling Factor: 0,94 

Rang e 

GEO 

o-40 

Specialists in 
Geotechnical 

Field Equipment 

Deg. 

Ingenjörsfirman Geotech AB + 46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se 
Datavägen 53 +46 (0)31- 68 16 39 VAT No. 

kPa 



Test Class: ISO 1

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

5,0625,063 0,001 0,0000,0000,019

10,04310,043 0,000 0,0000,0000,000

15,10715,085 -0,022 0,0000,000-0,145

20,07820,035 -0,043 -0,0010,000-0,214

25,04424,991 -0,053 -0,0010,000-0,212

30,28430,240 -0,044 -0,0010,000-0,145

35,09035,062 -0,028 -0,0010,000-0,079

40,15240,150 -0,002 -0,0010,000-0,005

44,95144,984 0,033 -0,0010,0000,073

50,03850,120 0,082 -0,0010,0000,163

44,88444,923 0,039 -0,0010,0000,086

39,59139,606 0,015 -0,0010,0000,037

35,06735,053 -0,014 -0,0010,000-0,039

30,07230,033 -0,039 0,0000,000-0,129

25,32625,278 -0,048 0,0000,000-0,189

20,14720,096 -0,051 0,0000,000-0,253

15,20815,176 -0,032 0,0000,000-0,210

10,01210,007 -0,005 0,0000,000-0,050

5,1405,145 0,005 0,0000,0000,097

-0,0060,003 0,009 0,0000,0000,000

2 of 8
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Test Class: ISO 1

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

0,0050,054 -0,315 0,0000,0000,054

0,0050,100 0,675 0,0000,0000,100

0,0050,151 1,335 0,0000,0000,149

0,0070,201 1,286 0,0000,0000,199

0,0070,252 1,100 0,0000,4380,251

0,0070,301 0,658 0,0000,2190,300

0,0080,352 0,231 0,0000,0650,352

0,0080,405 -0,163 0,000-0,0400,405

0,0100,450 -0,620 0,000-0,1370,451

0,0100,510 -1,179 0,000-0,2300,511

0,0080,454 -0,898 0,000-0,1970,455

0,0080,403 -0,614 0,000-0,1520,403

0,0070,352 -0,262 0,000-0,0740,352

0,0060,301 0,056 0,0000,0180,301

0,0040,254 0,436 0,0000,1710,254

0,0040,204 0,755 0,0000,3700,203

0,0040,151 0,808 0,0000,0000,150

0,0030,103 0,305 0,0000,0000,102

0,0030,056 -0,718 0,0000,0000,057

0,0000,000 -0,226 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000 0,000

0,1670,206 0,3820,205 0,0000,186 0,814 0,000

0,3280,401 0,5350,401 0,0000,133 0,818 0,000

0,5020,607 0,7860,606 0,0000,129 0,828 0,000

0,6630,797 0,4450,797 0,0000,055 0,831 0,000

0,8351,004 0,1001,004 0,0000,006 0,831 0,000

1,0051,210 0,1001,210 0,000-0,007 0,830 0,000

1,1671,407 -1,3241,408 0,000-0,094 0,828 0,000

1,3261,599 -2,9851,602 0,000-0,186 0,827 0,000

1,4941,804 -4,8701,809 0,000-0,269 0,825 0,000

1,6622,006 -7,4292,014 0,000-0,368 0,825 0,000

1,4951,812 -3,1251,815 0,000-0,172 0,823 0,000

1,3331,617 -0,7701,618 0,000-0,047 0,823 0,000

1,1611,408 1,1141,407 0,0000,079 0,825 0,000

0,9941,207 2,0401,205 0,0000,169 0,824 0,000

0,8291,007 2,7401,004 0,0000,272 0,825 0,000

0,6740,820 2,8970,817 0,0000,354 0,825 0,000

0,5050,615 3,2650,612 0,0000,533 0,825 0,000

0,3330,410 2,8630,407 0,0000,702 0,818 0,000

0,1660,207 2,2920,205 0,0001,117 0,809 0,000

-0,0040,000 0,9310,000 0,0000,000 0,000
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Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,11 0,00  0,08 0,07 -0,07 0,18 -0,08 -0,18 -0,11

 0,97 1,00  1,03 1,14 -0,14 1,06 -0,03 -0,06  0,03

 2,01 2,00  2,14 2,10 -0,10 1,99 -0,14  0,01 -0,01

 2,82 3,00  3,00 3,16 -0,16 2,95  0,00  0,05  0,18

 3,87 4,00  4,09 4,13 -0,13 4,05 -0,09 -0,05  0,13

 4,93 5,00  5,44 5,17 -0,17 4,99 -0,44  0,01  0,07

 5,86 6,00  6,18 6,14 -0,14 5,98 -0,18  0,02  0,14

 6,85 7,00  7,14 7,22 -0,22 6,97 -0,14  0,03  0,15

 7,81 8,00  8,14 8,18 -0,18 7,98 -0,14  0,02  0,19

 8,87 9,00  9,17 9,21 -0,21 8,99 -0,17  0,01  0,13

 9,8710,00 10,2910,26 -0,2610,01 -0,29 -0,01  0,13

10,8111,00 11,1911,34 -0,3410,91 -0,19  0,09  0,19

11,7712,00 12,2712,35 -0,3511,95 -0,27  0,05  0,23

12,8213,00 13,2513,35 -0,3512,88 -0,25  0,12  0,18

13,6514,00 14,3414,43 -0,4313,89 -0,34  0,11  0,35

14,7115,00 15,4415,29 -0,2914,92 -0,44  0,08  0,29

15,7316,00 16,3016,46 -0,4615,97 -0,30  0,03  0,27

16,6217,00 17,3317,50 -0,5016,99 -0,33  0,01  0,38

17,7318,00 18,4218,45 -0,4517,92 -0,42  0,08  0,27

18,6319,00 19,3119,60 -0,6018,86 -0,31  0,14  0,37

19,6520,00 20,4020,61 -0,6119,84 -0,40  0,16  0,35
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Calibration of temperature effect when not loaded. 

Probe No: 
Date of Calib ration : 
Calibration Run No: 
Calibrated by : 

o 
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.c 
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2019-11-20 
909 
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Geotechnical 

Field Equipment 

Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se 
Dat avägen 53 +46 (0 )31-68 16 39 VAT No. 
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Calibration procedure. Göteborg: 2019-11-20 

Upon delivery, the equipment complies with ISO 22476-1:2012, including Technical Corrigendum l 
(ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013) 

Point resistance. 
The point resistance is calibrated from O to maximum rang e in l O steps up and down. 
Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity. 

Local friction. 
A special adapter unit substitutes the con e and transfers the axial forces to the lower end of the friction 
sleeve. The friction is calibrated from O to maximum range in l O steps up and down the n the sleeve is 
turned 90 degrees and the calibration repeated. 
Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity. 

Pore pressure & Arearatio a and b. 
The completed probe is installed in a special chamber and the pore pressure sensor are calibrated from 
O to maximum range in l O step up and down. 
Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity. 
At half range the pressure of the point and friction is registered and used for calculation of the area 
facto r. 

Tilt inclination. 
The tilt sensor is calibrated +/- 20deg. from verticalline in steps of l deg. 
This will be done in 2 orthogonal directions. 

T emperature. 
The temperature sensor is calibrated in steps of 5°C from 5 to 40 °C. 

Temperature compensation. 
The Point, Friction and the Pore pressure sensors in the probe is temperature compensated and tested in 
the range 5 to 40 °C. 

Calibration reference equipment. 

Reference 
Reference 
Reference 
Reference 
Reference 

Load cell 
Load cell 
Pressure sensor 
Pressure sensor 
Pressure sensor 

HBM C2/100kN FB088 no.N58604 
HBM C2/20kN FB088 no.N50598 
HBM P3MB lMPa no.l60410072 
HBM P3MB 2MPa no.44410026 
HBM P3MB 50MPa no.l40510158 

The reference sensors are connected to the Geotech black box to gether with the CPT probe. The 
measuring data from the reference sensors are simultaneausly send to the computer and stored in the 
Geotech calibration software. The completed systems are recalibrated at RISE Research lustitutes of 
Sweden once a year. 

Environment. 
Air pre s sure: l 000,9 hPa. 

Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0)31-28 99 20 www.geotech .se 
Datavägen 53 +46 (0)3 1-68 16 39 VAT No. 
SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901 
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Cptlog Cone data base information Göteborg: 201 9-11-20 

Cone name Serial number Date of purchase 

l 49331 l 49331 l User. 

Ranges Geometric parameters Scaling factors 
Point resistanee Area faetor a Point resistanee 

l 50 l (Mpa) l 0,831 l 1283 1 

Loeal frietian Area faetor b Loeal frietian 

l o,sl (Mpa) l o l l 3943 1 

l 
Pore ~ressure 

21 (Mpa) l 
Ti~ area 

10 l (cm2) l 
Pore ~ressure 

38741 

Ti lt sensor Sleeve area Tilt sensor 

l 40 l (Deg) l 150 l (cm2
) l 0,941 

tem~eratu re tem~erature 

l l© l 1 l Type 

l Nova cone 

Eleet. Cond uetivit~ Eleet. Conduetivit~ A 

l l (mS/m) l Memory option 

Eleet. Conduetivity B l Without memory 

Ingenjörsfirman Geotech AB + 46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se 
Datavägen 53 + 46 (0)31- 68 16 39VAT No. 
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RADON.ANAL YS - GJAB 
2020-04-16 

Rapport nr LE 20083 Till 
Tyrens AB 
Att.: Johnny Andersson 
Östra Boulevarden 56 
291 31 Kristianstad 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 
MED SPÅRFILM I KANISTE R 

Mätplats: Ängelholm 5:16. 
Datum för ankomst och analys av filmer: 8/4-20 resp. 9/4-20. 
Jordart på mätplats: FSa. 

Detektor 
nr 

LE 9160 
LE 9158 
LE 9159 saknas 

Mättid 

2020 

25/3-7/4 
" 

Mätdjup 

(cm) 

70 
70 

Radonhalt 
på djupet lm 

(k.Bq/m3) 

< 1,0 
1,2 ± 0,4 

Ovanstående mtilresu/tat gäller under jörlllsällning al/ tttälinstruktionenflJ/jts. 

Anm. 

20T01 
20T03 

Sid l (1) 

An m.: Enligt Bo verkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 
mark, där radonhalten understiger l O kBq!m3, lågriskmar k. Mark med halter mellan l O 
och 50 kBq!m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmru"k. 
Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jorda11 och 
grundvattennivå. 

Mätvärdena tyder på radonhalter inom lågriskintervallet Mätvärden kring eller under 
4 kBq/m3 innebär påverkan av något, t.ex. vatten. Halterna kan vara högre vid mman årstid 
med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det är dock tveksamt om det behövs 
radonskyddat byggande vid nybyggnation. 

Med hälsning /ttW~ 
Gilbert Jönsson, docent 

RADONANAL YS - GJAB 
Ideon Science Park, Beta 2 

223 70 LUND 

E-post: radonanalys@telia.com 
www.radonanalys.se 

Besöksadress: 
Scheelevägen 17 

LUND 

Telefon: 
046-286 28 80 

Fax: 
046-286 28 81 

Plusgiro: 
103 25 61-1 

Bankgiro: 
5204-7297 

Org. nr: 
55 65 48-9795 



 

 

Tyréns AB 205 19 Malmö 

Besök: Isbergs gata 15 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986  

 

Detaljplan för Ängelholm 5:16, Ny skola
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Ankomstdatum 2020-04-03 Tyréns AB 
Utfärdad 2020-04-08 Jenny Halling 
    
  Isbergsgata 15 
  211 19 Malmö 
  Sweden 
 
Projekt Ängelholm 5:16  
Bestnr 302753  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 20T01 0,0-0,5 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253443 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  83.7  % 1 O RAZE 
As  1.38 0.23 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  12.6 2.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.125 0.021 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  0.914 0.16 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  3.33 0.60 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  3.48 0.63 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  2.31 0.42 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  15.9 3.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  7.34 1.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  18.4 3.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  0.49 0.14 mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  0.24 0.072 mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  1.4 0.39 mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  0.97 0.27 mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  3.3 0.92 mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  2.5 0.70 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  1.8 0.50 mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  1.6 0.43 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  1.7 0.49 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  0.63 0.20 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  1.3 0.42 mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  0.23 0.083 mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  0.64 0.20 mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  0.89 0.30 mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  18  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * 8.2  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * 9.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * 0.49  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * 8.4  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * 8.8  mg/kg TS 3 N NOSA 
 

   Erika Jansson
2020.04.08 15:23:50

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
erika.jansson@alsglobal.com
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Er beteckning 20T02 0,5-1,0 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253444 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  93.8  % 1 O RAZE 
As  0.339 0.058 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  2.86 0.60 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  0.455 0.082 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  0.890 0.16 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  <0.3  mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  0.551 0.099 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  <1  mg/kg TS 2 D YVWI 
V  1.97 0.35 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  4.59 0.78 mg/kg TS 2 D YVWI 
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 4 J MISW 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 4 J MASU 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 4 J MASU 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 4 J MASU 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 4 N MASU 
alifater >C16-C35  <20  mg/kg TS 4 J MASU 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 4 J MASU 
aromater >C10-C16  <1  mg/kg TS 4 J MASU 
metylpyrener/metylfluorantener * <1  mg/kg TS 4 N MASU 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 4 N MASU 
aromater >C16-C35  <1  mg/kg TS 4 J MASU 
bensen  <0.01  mg/kg TS 4 J MISW 
toluen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 4 N MISW 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 4 N MISW 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
antracen  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
pyren  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
bens(a)antracen  <0.08  mg/kg TS 4 J MASU 
krysen  <0.08  mg/kg TS 4 J MASU 
bens(b)fluoranten  <0.08  mg/kg TS 4 J MASU 
bens(k)fluoranten  <0.08  mg/kg TS 4 J MASU 
bens(a)pyren  <0.08  mg/kg TS 4 J MASU 
dibens(ah)antracen  <0.08  mg/kg TS 4 J MASU 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 4 J MASU 
indeno(123cd)pyren  <0.08  mg/kg TS 4 J MASU 
PAH, summa 16  <1.5  mg/kg TS 4 D MASU 
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Er beteckning 20T02 0,5-1,0 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253444 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa cancerogena * <0.3  mg/kg TS 4 N MASU 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 4 N MASU 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 4 N MASU 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 4 N MASU 
PAH, summa H * <0.3  mg/kg TS 4 N MASU 
 
 
Er beteckning 20T03 0,0-0,4 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253445 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  79.4  % 1 O RAZE 
As  0.746 0.13 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  10.1 2.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.116 0.020 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  0.418 0.075 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  3.38 0.61 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  1.65 0.30 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  1.48 0.27 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  5.81 1.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  5.98 1.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  7.70 1.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * <0.2  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
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Er beteckning SP 20T04 + 20T05 0,0-0,4 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253446 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  84.1  % 1 O RAZE 
As  3.53 0.60 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  33.8 7.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.142 0.024 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  2.36 0.42 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  7.80 1.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  4.51 0.81 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  4.48 0.81 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  10.7 2.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  15.6 2.8 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  29.0 4.9 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * <0.2  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
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Ankomstdatum 2020-04-06 Tyréns AB 
Utfärdad 2020-04-09 Jenny Halling 
    
  Isbergsgata 15 
  211 19 Malmö 
  Sweden 
 
Projekt Ängelholm 5:16  
Bestnr 302753  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 20T05 0,0-0,4 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253657 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  81.5 % 1 O LL 
alifater >C5-C8  <10 mg/kg TS 2 J MISW 
alifater >C8-C10  <10 mg/kg TS 2 J MASU 
alifater >C10-C12  <20 mg/kg TS 2 J MASU 
alifater >C12-C16  <20 mg/kg TS 2 J MASU 
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N MASU 
alifater >C16-C35  49 mg/kg TS 2 J MASU 
aromater >C8-C10  <1 mg/kg TS 2 J MASU 
aromater >C10-C16  <1 mg/kg TS 2 J MASU 
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N MASU 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N MASU 
aromater >C16-C35  <1 mg/kg TS 2 J MASU 
bensen  <0.01 mg/kg TS 2 J MISW 
toluen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
etylbensen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
m,p-xylen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
o-xylen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N MISW 
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N MISW 
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Er beteckning 20T05 1,0-2,0 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253658 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  78.9 % 1 O LL 
alifater >C5-C8  <10 mg/kg TS 2 J MISW 
alifater >C8-C10  <10 mg/kg TS 2 J MASU 
alifater >C10-C12  <20 mg/kg TS 2 J MASU 
alifater >C12-C16  <20 mg/kg TS 2 J MASU 
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N MASU 
alifater >C16-C35  <20 mg/kg TS 2 J MASU 
aromater >C8-C10  <1 mg/kg TS 2 J MASU 
aromater >C10-C16  <1 mg/kg TS 2 J MASU 
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N MASU 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N MASU 
aromater >C16-C35  <1 mg/kg TS 2 J MASU 
bensen  <0.01 mg/kg TS 2 J MISW 
toluen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
etylbensen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
m,p-xylen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
o-xylen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N MISW 
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N MISW 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 

Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2018-03-28 
 

2 Paket OJ-21C 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 

Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs 
kvalitetsmanual. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Alifatfraktioner:  ±33-44%  
Aromatfraktioner:  ±29-31% 
Bensen  ±29% vid 0,1 mg/kg 
Toluen  ±22% vid 0,1 mg/kg 
Etylbensen  ±24% vid 0,1 mg/kg 
m+p-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 
o-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 
är inte ackrediterade. 

Rev 2018-06-12 
 

 
 
 Godkännare 
LL Lois Lebedina 

 
MASU Mats Sundelin 

 
MISW Miryam Swartling 

 
 
 
 Utf1 
J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Er beteckning 20T06 0,0-0,5 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253447 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  74.9  % 1 O RAZE 
As  2.24 0.38 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  24.0 5.0 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.173 0.029 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  1.90 0.34 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  7.98 1.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  7.96 1.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  4.04 0.73 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  16.8 3.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  14.2 2.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  32.0 5.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  0.14 0.039 mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  0.12 0.034 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  0.067 0.019 mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  0.083 0.022 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  0.12 0.035 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  0.069 0.022 mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  0.069 0.023 mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * 0.41  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * 0.26  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * 0.26  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * 0.41  mg/kg TS 3 N NOSA 
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Er beteckning 20T06 1,0-2,0 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253448 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  78.8  % 1 O RAZE 
As  3.66 0.62 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  37.9 8.0 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  6.27 1.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  22.9 4.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  9.75 1.8 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  14.8 2.7 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  7.06 1.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  31.3 5.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  39.5 6.7 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * <0.2  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
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Ankomstdatum 2020-04-03 Tyréns AB 
Utfärdad 2020-04-21 Jenny Halling 
    
  Isbergsgata 15 
  211 19 Malmö 
  Sweden 
 
Projekt Ängelholm 5:16  
Bestnr 302753  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning 20T06 1,0-2,0 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11254956 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  76.5 % 1 1 JOHE 
alifater >C5-C8  <10 mg/kg TS 2 J MISW 
alifater >C8-C10  <10 mg/kg TS 2 J NIVE 
alifater >C10-C12  <20 mg/kg TS 2 J NIVE 
alifater >C12-C16  <20 mg/kg TS 2 J NIVE 
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE 
alifater >C16-C35  26 mg/kg TS 2 J NIVE 
aromater >C8-C10  <1 mg/kg TS 2 J NIVE 
aromater >C10-C16  <1 mg/kg TS 2 J NIVE 
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE 
aromater >C16-C35  <1 mg/kg TS 2 J NIVE 
bensen  <0.01 mg/kg TS 2 J MISW 
toluen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
etylbensen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
m,p-xylen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
o-xylen  <0.05 mg/kg TS 2 J MISW 
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N MISW 
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N MISW 
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Er beteckning SP 20T07+20T08 0,0-0,5 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11254957 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  78.9  % 1 O RAZE 
As  1.63 0.28 mg/kg TS 3 D YAZH 
Ba  17.7 3.7 mg/kg TS 3 D YAZH 
Cd  <0.1  mg/kg TS 3 D YAZH 
Co  0.994 0.18 mg/kg TS 3 D YAZH 
Cr  5.99 1.1 mg/kg TS 3 D YAZH 
Cu  4.61 0.83 mg/kg TS 3 D YAZH 
Hg  <0.2  mg/kg TS 3 D YAZH 
Ni  2.46 0.44 mg/kg TS 3 D YAZH 
Pb  9.94 2.0 mg/kg TS 3 D YAZH 
V  11.4 2.1 mg/kg TS 3 D YAZH 
Zn  14.8 2.5 mg/kg TS 3 D YAZH 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 4 J MISW 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 4 J MISW 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 4 J MISW 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 4 J MISW 
fenantren  0.84 0.24 mg/kg TS 4 J MISW 
antracen  <0.1  mg/kg TS 4 J MISW 
fluoranten  1.2 0.34 mg/kg TS 4 J MISW 
pyren  0.91 0.25 mg/kg TS 4 J MISW 
bens(a)antracen  0.22 0.062 mg/kg TS 4 J MISW 
krysen  0.36 0.097 mg/kg TS 4 J MISW 
bens(b)fluoranten  0.52 0.15 mg/kg TS 4 J MISW 
bens(k)fluoranten  0.14 0.043 mg/kg TS 4 J MISW 
bens(a)pyren  0.31 0.099 mg/kg TS 4 J MISW 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
benso(ghi)perylen  0.25 0.078 mg/kg TS 4 J MISW 
indeno(123cd)pyren  0.29 0.099 mg/kg TS 4 J MISW 
PAH, summa 16  5.0  mg/kg TS 4 D MISW 
PAH, summa cancerogena * 1.8  mg/kg TS 4 N MISW 
PAH, summa övriga * 3.2  mg/kg TS 4 N MISW 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 4 N MISW 
PAH, summa M * 3.0  mg/kg TS 4 N MISW 
PAH, summa H * 2.1  mg/kg TS 4 N MISW 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 

Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2018-03-28 
 

2 Paket OJ-21C 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 

Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs 
kvalitetsmanual. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Alifatfraktioner:  ±33-44%  
Aromatfraktioner:  ±29-31% 
Bensen  ±29% vid 0,1 mg/kg 
Toluen  ±22% vid 0,1 mg/kg 
Etylbensen  ±24% vid 0,1 mg/kg 
m+p-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 
o-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är 
inte ackrediterade. 

Rev 2018-06-12 
 

3 Paket MS-1. 
Bestämning av metaller i fasta prover. 
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. 
Uppslutning enligt SS 028150 utg. 2 med 7 M HNO3 i autoklav eller på värmeblock. 
Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS. 
 
Mätosäkerhet: 17-21% 
 
Rev 2018-06-12 
 

4 Paket OJ-1  
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 utg. 1 mod. och intern instruktion TKI38.  

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet k=2 
Enskilda PAH: ±27-37%  

Rev 2017-02-27 
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YAZH Yangyang Zhang 

 
 
 
 Utf1 
D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Er beteckning SP 20T07 + 20T08 0,0-0,5 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253449 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  78.5 % 1 O COTR 
alifater >C5-C8  <10 mg/kg TS 5 J MISW 
alifater >C8-C10  <10 mg/kg TS 5 J YAZH 
alifater >C10-C12  <20 mg/kg TS 5 J YAZH 
alifater >C12-C16  <20 mg/kg TS 5 J YAZH 
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 5 N YAZH 
alifater >C16-C35  58 mg/kg TS 5 J YAZH 
aromater >C8-C10  <1 mg/kg TS 5 J YAZH 
aromater >C10-C16  <1 mg/kg TS 5 J YAZH 
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 5 N YAZH 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 5 N YAZH 
aromater >C16-C35  <1 mg/kg TS 5 J YAZH 
bensen  <0.01 mg/kg TS 5 J MISW 
toluen  <0.05 mg/kg TS 5 J MISW 
etylbensen  <0.05 mg/kg TS 5 J MISW 
m,p-xylen  <0.05 mg/kg TS 5 J MISW 
o-xylen  <0.05 mg/kg TS 5 J MISW 
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 5 N MISW 
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 5 N MISW 
 
 

   Erika Jansson
2020.04.08 15:23:50

   ALS Scandinavia AB
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Er beteckning 20T09 0,2-0,7 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253450 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  89.9  % 1 O RAZE 
As  0.338 0.057 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  7.56 1.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  1.85 0.33 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  2.67 0.48 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  0.969 0.17 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  3.60 0.65 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  1.48 0.30 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  5.22 0.94 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  18.6 3.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * <0.2  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
 
 

   Erika Jansson
2020.04.08 15:23:50

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
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Er beteckning 20T13 0,5-1,0 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253451 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  78.6  % 1 O RAZE 
As  2.27 0.39 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  35.2 7.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  9.12 1.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  18.0 3.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  6.00 1.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  12.2 2.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  6.35 1.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  30.9 5.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  36.7 6.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * <0.2  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
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2020.04.08 15:23:50
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Er beteckning 20T13 2,6-3,0 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253452 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  82.4  % 1 O RAZE 
As  2.55 0.43 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  26.7 5.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  4.29 0.77 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  13.0 2.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  6.97 1.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  9.10 1.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  4.95 0.99 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  20.9 3.8 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  27.6 4.7 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * <0.2  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
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Er beteckning SP 20T14 + 20T15 0,0-0,5 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253453 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  80.8  % 1 O RAZE 
As  2.71 0.46 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  11.6 2.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.110 0.019 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  0.814 0.15 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  3.15 0.57 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  2.35 0.42 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  1.58 0.28 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  7.53 1.5 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  8.42 1.5 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  21.4 3.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 4 J MISW 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 4 J YAZH 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 4 J YAZH 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 4 J YAZH 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 4 N YAZH 
alifater >C16-C35  30  mg/kg TS 4 J YAZH 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 4 J YAZH 
aromater >C10-C16  <1  mg/kg TS 4 J YAZH 
metylpyrener/metylfluorantener * <1  mg/kg TS 4 N YAZH 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 4 N YAZH 
aromater >C16-C35  <1  mg/kg TS 4 J YAZH 
bensen  <0.01  mg/kg TS 4 J MISW 
toluen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 4 J MISW 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 4 N MISW 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 4 N MISW 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
antracen  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
pyren  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
bens(a)antracen  <0.08  mg/kg TS 4 J YAZH 
krysen  <0.08  mg/kg TS 4 J YAZH 
bens(b)fluoranten  <0.08  mg/kg TS 4 J YAZH 
bens(k)fluoranten  <0.08  mg/kg TS 4 J YAZH 
bens(a)pyren  <0.08  mg/kg TS 4 J YAZH 
dibens(ah)antracen  <0.08  mg/kg TS 4 J YAZH 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 4 J YAZH 
indeno(123cd)pyren  <0.08  mg/kg TS 4 J YAZH 
PAH, summa 16  <1.5  mg/kg TS 4 D YAZH 
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Er beteckning SP 20T14 + 20T15 0,0-0,5 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253453 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa cancerogena * <0.3  mg/kg TS 4 N YAZH 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 4 N YAZH 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 4 N YAZH 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 4 N YAZH 
PAH, summa H * <0.3  mg/kg TS 4 N YAZH 
 
 
Er beteckning Fågelhägn SP1 0,0-0,15 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253454 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  78.7  % 1 O RAZE 
As  3.51 0.60 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  19.2 4.0 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.154 0.026 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  1.39 0.25 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  4.91 0.88 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  12.5 2.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  2.47 0.44 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  11.1 2.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  9.59 1.7 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  89.7 15 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * <0.2  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
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Er beteckning Fågelhägn SP2 0,0-0,15 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253455 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  77.5  % 1 O RAZE 
As  4.62 0.79 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  48.5 10 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.157 0.027 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  2.33 0.42 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  8.68 1.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  20.7 3.7 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  5.44 0.98 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  14.9 3.0 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  10.2 1.8 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  187 32 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  0.15 0.042 mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  0.11 0.031 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  0.065 0.018 mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  0.097 0.026 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  0.13 0.038 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * 0.29  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * 0.26  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * 0.26  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * 0.29  mg/kg TS 3 N NOSA 
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Er beteckning SP4 0,0-0,2 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253456 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  74.0  % 1 O RAZE 
As  3.56 0.61 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  19.4 4.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.149 0.025 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  1.34 0.24 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  4.82 0.87 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  12.6 2.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  2.22 0.40 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  15.4 3.1 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  8.20 1.5 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  104 18 mg/kg TS 2 D YVWI 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(b)fluoranten  0.051 0.015 mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J NOSA 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J NOSA 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 3 D NOSA 
PAH, summa cancerogena * 0.051  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N NOSA 
PAH, summa H * 0.051  mg/kg TS 3 N NOSA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 

Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2018-03-28 
 

2 Paket MS-1. 
Bestämning av metaller i fasta prover. 
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. 
Uppslutning enligt SS 028150 utg. 2 med 7 M HNO3 i autoklav eller på värmeblock. 
Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS. 
 
Mätosäkerhet: 17-21% 
 
Rev 2018-06-12 
 

3 Paket OJ-1  
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 utg. 1 mod. och intern instruktion TKI38.  

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet k=2 
Enskilda PAH: ±27-37%  

Rev 2017-02-27 
 

4 Paket OJ-21A 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
 
Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs 
kvalitetsmanual. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen. 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Alifatfraktioner:  ±33-44%  
Aromatfraktioner:  ±29-31% 
Enskilda PAH:  ±25-30% 
Bensen  ±29% vid 0,1 mg/kg 
Toluen  ±22% vid 0,1 mg/kg 
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 Metod 
Etylbensen  ±24% vid 0,1 mg/kg 
m+p-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 
o-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är 
inte ackrediterade. 

Rev 2018-06-12 
 

5 Paket OJ-21C 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 

Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs 
kvalitetsmanual. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Alifatfraktioner:  ±33-44%  
Aromatfraktioner:  ±29-31% 
Bensen  ±29% vid 0,1 mg/kg 
Toluen  ±22% vid 0,1 mg/kg 
Etylbensen  ±24% vid 0,1 mg/kg 
m+p-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 
o-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är 
inte ackrediterade. 

Rev 2018-06-12 
 

 
 
 Godkännare 
COTR Cornelia Trenh 

 
MASU Mats Sundelin 

 
MISW Miryam Swartling 

 
NOSA Noor Saaid 

 
RAZE Rachid Zeid 

 
YAZH Yangyang Zhang 

 
YVWI Yvonne Wiseman 

 
 
 
 Utf1 
D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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 Utf1 
O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2020-04-03 Tyréns AB 
Utfärdad 2020-04-14 Jenny Halling 
    
  Isbergsgata 15 
  211 19 Malmö 
  Sweden 
 
Projekt Ängelholm 5:16  
Bestnr 302753  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning SP 20T04 + 20T05 0,0-0,4 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253457 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  83.7 5.05 % 1 1 STGR 
1234-tetraklorbensen  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
1235/1245-tetraklorbensen  <0.020  mg/kg TS 1 1 STGR 
pentaklorbensen  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
hexaklorbensen  <0.0050  mg/kg TS 1 1 STGR 
alfa-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
beta-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
gamma-HCH (lindan)  <0.0100  mg/kg TS 1 1 STGR 
delta-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
epsilon-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
aldrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
dieldrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
endrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
isodrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
telodrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
metoxiklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
trifluralin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
heptaklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
cis-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
trans-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
o,p'-DDT  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
p,p'-DDT  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
o,p'-DDD  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
p,p'-DDD  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
o,p'-DDE  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
p,p'-DDE  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
alaklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
alfa-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
beta-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
hexaklorbutadien  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
hexakloretan  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
diklobenil  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
dikofol  <0.030  mg/kg TS 1 1 STGR 
kvintozen-pentakloranilin, summa  <0.020  mg/kg TS 1 1 STGR 
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Er beteckning SP 20T07 + 20T08 0,0-0,5 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253458 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  79.1 4.77 % 1 1 STGR 
1234-tetraklorbensen  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
1235/1245-tetraklorbensen  <0.020  mg/kg TS 1 1 STGR 
pentaklorbensen  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
hexaklorbensen  <0.0050  mg/kg TS 1 1 STGR 
alfa-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
beta-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
gamma-HCH (lindan)  <0.0100  mg/kg TS 1 1 STGR 
delta-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
epsilon-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
aldrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
dieldrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
endrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
isodrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
telodrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
metoxiklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
trifluralin  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
heptaklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
cis-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
trans-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
o,p'-DDT  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
p,p'-DDT  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
o,p'-DDD  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
p,p'-DDD  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
o,p'-DDE  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
p,p'-DDE  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
alaklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
alfa-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
beta-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
hexaklorbutadien  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
hexakloretan  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
diklobenil  <0.010  mg/kg TS 1 1 STGR 
dikofol  <0.030  mg/kg TS 1 1 STGR 
kvintozen-pentakloranilin, summa  <0.020  mg/kg TS 1 1 STGR 
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Er beteckning SP 20T14 + 20T15 0,0-0,5 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-23 
 
Labnummer O11253459 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  81.8 4.94 % 2 1 STGR 
hexaklorbensen  <0.0050  mg/kg TS 2 1 STGR 
pentaklorbensen  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
alfa-HCH  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
beta-HCH  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
gamma-HCH (lindan)  <0.0100  mg/kg TS 2 1 STGR 
aldrin  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
dieldrin  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
aldrin-dieldrin, summa  <0.020  mg/kg TS 2 1 STGR 
endrin  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
isodrin  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
telodrin  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
heptaklor  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
cis-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
trans-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
o,p'-DDT  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
p,p'-DDT  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
o,p'-DDD  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
p,p'-DDD  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
o,p'-DDE  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
p,p'-DDE  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
DDT,DDD,DDE, summa  <0.030  mg/kg TS 2 1 STGR 
alfa-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
hexaklorbutadien  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
hexakloretan  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
diklobenil  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
imidakloprid  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
kvintozen-pentakloranilin, summa  <0.020  mg/kg TS 2 1 STGR 
dikofol  <0.030  mg/kg TS 2 1 STGR 
cis-klordan  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
trans-klordan  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
endosulfansulfat  <0.010  mg/kg TS 2 1 STGR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OJ-3A. 

Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2013-09-19 
 
 

2 Paket OJ-3J. 
Bestämning av pesticider enligt SGIs handbok för plantskolor exkl. tetradifon. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Rev 2018-09-19 
 
 

 
 
 Godkännare 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-079845-01

EUSELI2-00742289
Í%SQbÂÂ?I$gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 302753 / Ängelholm 5:16/302753

Tyréns AB Region Syd 

Jenny Halling

Isbergsgata 15

205 19 MALMÖ

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-04010395Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

5,2

2020-03-30

Jenny Halling

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-31

Utskriftsdatum: 2020-04-09

2020-03-31Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20t10

Provtagningsplats: Ängelholm 5:16/302753

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Hexazinone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Imidacloprid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kloridazon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Tifensulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102,4,5-T a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)Enviromental Science & 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Technology vol.31,no 2 

mod.

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Azoxystrobin a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bitertanol a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010DMST a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Iprodione a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin-desamino-diketo a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin-diketo a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Simazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

Kopia till:

 karin.kockum@tyrens.se  (karin.kockum@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Er beteckning 20T05 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-30 
 
Labnummer O11252915 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
filtrering metaller, vid provtagning * ja   1 1 AGSO 
As  12.0 2.1 µg/l 2 H ULKA 
Ba  129 25 µg/l 2 H ULKA 
Cd  <0.05  µg/l 2 H ULKA 
Co  1.56 0.42 µg/l 2 H ULKA 
Cr  <0.5  µg/l 2 H ULKA 
Cu  <1  µg/l 2 H ULKA 
Mo  8.84 1.84 µg/l 2 H ULKA 
Ni  1.43 0.54 µg/l 2 H ULKA 
Pb  <0.2  µg/l 2 H ULKA 
Zn  90.7 32.0 µg/l 2 H ULKA 
V  0.379 0.098 µg/l 2 H ULKA 
Hg  <0.02  µg/l 3 F ULKA 
alifater >C5-C8  <10  µg/l 5 2 ULKA 
alifater >C8-C10  <10  µg/l 5 2 ULKA 
alifater >C10-C12  264 79 µg/l 5 2 ULKA 
alifater >C12-C16  23 7 µg/l 5 2 ULKA 
alifater >C5-C16 * 290  µg/l 5 2 ULKA 
alifater >C16-C35  7220 2170 µg/l 5 2 ULKA 
aromater >C8-C10  3.21 0.96 µg/l 5 2 ULKA 
aromater >C10-C16  0.529 0.159 µg/l 5 2 ULKA 
metylpyrener/metylfluorantener  <1.0  µg/l 5 2 ULKA 
metylkrysener/metylbens(a)antracener  <1.0  µg/l 5 2 ULKA 
aromater >C16-C35  <1.0  µg/l 5 2 ULKA 
bensen  1.22 0.36 µg/l 5 2 ULKA 
toluen  8.17 2.45 µg/l 5 2 ULKA 
etylbensen  1.26 0.38 µg/l 5 2 ULKA 
m,p-xylen  2.18 0.65 µg/l 5 2 ULKA 
o-xylen  2.93 0.88 µg/l 5 2 ULKA 
xylener, summa * 5.1  µg/l 5 2 ULKA 
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Er beteckning 20T09 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-30 
 
Labnummer O11252916 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
filtrering metaller, vid provtagning * ja   1 1 AGSO 
As  1.58 0.43 µg/l 2 H ULKA 
Ba  52.7 10.3 µg/l 2 H ULKA 
Cd  <0.05  µg/l 2 H ULKA 
Co  1.00 0.25 µg/l 2 H ULKA 
Cr  <0.5  µg/l 2 H ULKA 
Cu  <1  µg/l 2 H ULKA 
Mo  <0.5  µg/l 2 H ULKA 
Ni  3.09 0.99 µg/l 2 H ULKA 
Pb  <0.2  µg/l 2 H ULKA 
Zn  2.75 1.36 µg/l 2 H ULKA 
V  0.314 0.076 µg/l 2 H ULKA 
Hg  <0.02  µg/l 3 F ULKA 
klorid  118 17.8 mg/l 6 2 ULKA 
ammonium  0.089 0.013 mg/l 7 2 ULKA 
ammoniumkväve  0.069 0.010 mg/l 7 2 ULKA 
konduktivitet  113 11 mS/m 8 J NOSA 
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Ankomstdatum 2020-04-02 Tyréns AB 
Utfärdad 2020-04-09 Jenny Halling 
    
  Isbergsgata 15 
  211 19 Malmö 
  Sweden 
 
Projekt Ängelholm 5:16  
Bestnr 302753  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning 20T10 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-30 
 
Labnummer O11252913 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
filtrering metaller, vid provtagning * ja   1 1 AGSO 
As  1.21 0.34 µg/l 2 H ULKA 
Ba  32.0 6.5 µg/l 2 H ULKA 
Cd  <0.05  µg/l 2 H ULKA 
Co  0.614 0.178 µg/l 2 H ULKA 
Cr  <0.5  µg/l 2 H ULKA 
Cu  <1  µg/l 2 H ULKA 
Mo  2.11 0.57 µg/l 2 H ULKA 
Ni  2.29 0.65 µg/l 2 H ULKA 
Pb  <0.2  µg/l 2 H ULKA 
Zn  3.12 1.42 µg/l 2 H ULKA 
V  0.384 0.127 µg/l 2 H ULKA 
Hg  <0.02  µg/l 3 F ULKA 
PFBA perfluorbutansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFPeA perfluorpentansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFHxA perfluorhexansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFHpA perfluorheptansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFOA perfluoroktansyra  <0.0100  µg/l 4 2 ULKA 
PFNA perfluornonansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFDA perfluordekansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFBS perfluorbutansulfonsyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFHxS perfluorhexansulfonsyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFOS perfluoroktansulfonsyra  <0.0100  µg/l 4 2 ULKA 
6:2 FTS fluortelomersulfonat  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFAS, summa 11 * ej det  µg/l 4 2 ULKA 
       
PFUnDA perfluorundekansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFDoDA perfluordodekansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFTrDA perfluortridekansyra  <0.025  µg/l 4 2 ULKA 
PFTeDA perfluortetradekansyra  <0.025  µg/l 4 2 ULKA 
PFPeS perfluorpentansulfonsyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFHpS perfluorheptansulfonsyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFNS perfluornonansulfonsyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFDS perfluordekansulfonsyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra  <0.025  µg/l 4 2 ULKA 
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Er beteckning 20T10 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-30 
 
Labnummer O11252913 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
4:2 FTS fluortelomersulfonat  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
8:2 FTS fluortelomersulfonat  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
FOSA perfluoroktansulfonamid  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid  <0.050  µg/l 4 2 ULKA 
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid  <0.050  µg/l 4 2 ULKA 
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol  <0.025  µg/l 4 2 ULKA 
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol  <0.025  µg/l 4 2 ULKA 
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiks.  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiks.  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra  <0.010  µg/l 4 2 ULKA 
 
 
Er beteckning 20T13 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-30 
 
Labnummer O11252914 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
filtrering metaller, vid provtagning * ja   1 1 AGSO 
As  8.54 1.52 µg/l 2 H ULKA 
Ba  29.2 5.7 µg/l 2 H ULKA 
Cd  <0.05  µg/l 2 H ULKA 
Co  0.568 0.179 µg/l 2 H ULKA 
Cr  <0.5  µg/l 2 H ULKA 
Cu  <1  µg/l 2 H ULKA 
Mo  3.84 0.86 µg/l 2 H ULKA 
Ni  1.04 0.41 µg/l 2 H ULKA 
Pb  <0.2  µg/l 2 H ULKA 
Zn  <2  µg/l 2 H ULKA 
V  0.640 0.160 µg/l 2 H ULKA 
Hg  <0.02  µg/l 3 F ULKA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Filtrering vid provtagning innan analys av metaller. Utförd av provtagaren. 

 
Rev 2018-09-19 
 
 

2 Paket V-3A bas 
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml.  
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
 
 
Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet inte surgöras. 
Vid analys av Ag har provet konserverats med HCl. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. 
Vid analys av Hg sker bestämning med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. 
 
Rev 2015-07-24 
 

3 Tillägg av metaller till befintligt paket. 
 
 

4 OV-34A. 
Bestämning av perfluorerade ämnen. 
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.   
Mätning utförs med LC-MS-MS. 
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet innehåller partiklar, filtreras det innan det injiceras i 
instrumentet. 
 
Rev 2015-07-17 
 

5 Paket OV-21C. 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
 
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 
Mätning utförs med GC-MS. 

Rev 2013-10-14 
 

6 Bestämning av klorid med jonkromatografi enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 16192. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 
 
Rev 2019-03-15 
 

7 Bestämning av ammonium, NH4,  med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 
13395, CSN EN 13370 och CSN EN 12506. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 
 
Rev 2013-09-18 
 
 

8 Bestämning av Konduktivitet enligt SS-EN 27888 utg 1 
Direkt bestämning av vattnets elektriska ledningsförmåga vid 25°±2C.  
Prov för bestämning av konduktivitet bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna 
parameter är tidskänslig. Bestämning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS-EN ISO 5667-

   Ulrika Karlsson
2020.04.09 17:24:26
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 Metod 
3:2018 utg 4. 

Mätosäkerhet (k=2): ±12% vid 14.7 mS/m, ±10% vid 141 mS/m och ±10% vid 774 mS/m 
 
Rev 2020-01-24 
 

 
 
 Godkännare 
AGSO Agnes Söderström 

 
NOSA Noor Saaid 

 
ULKA Ulrika Karlsson 

 
 
 
 Utf1 
F Mätningen utförd med AFS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

1 Mätningen utförd av kund  
 

2  
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

   Ulrika Karlsson
2020.04.09 17:24:26
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Er beteckning 20T05 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-30 
 
Labnummer O11253044 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
alifater >C5-C8  98 39 µg/l 1 1 ERKU 
alifater >C8-C10  <10  µg/l 1 1 ERKU 
bensen  1.75 0.70 µg/l 1 1 ERKU 
toluen  16.9 6.78 µg/l 1 1 ERKU 
etylbensen  2.72 1.09 µg/l 1 1 ERKU 
xylener, summa * 15  µg/l 1 1 ERKU 
indan  0.42 0.17 µg/l 1 1 ERKU 
aromater >C8-C10  8.49  µg/l 1 1 ERKU 
diklormetan  <2.0  µg/l 1 1 ERKU 
triklormetan (kloroform)  <0.30  µg/l 1 1 ERKU 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
1,1-dikloretan  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
1,2-dikloretan  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
1,1,1-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
1,1,2-trikloretan  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
1,1,2,2-tetrakloretan  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
1,2-diklorpropan  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
cis-1,2-dikloreten  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
trans-1,2-dikloreten  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
trikloreten  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
tetrakloreten  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
vinylklorid  <0.50  µg/l 1 1 ERKU 
monoklorbensen  <0.20  µg/l 1 1 ERKU 
diklorbensener  <0.750  µg/l 1 1 ERKU 
övriga föreningar (volatila)  se bilaga   1 1 ERKU 
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Er beteckning 20T09 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-30 
 
Labnummer O11253045 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
alifater >C5-C8  <10 µg/l 1 1 ERKU 
alifater >C8-C10  <10 µg/l 1 1 ERKU 
bensen  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
toluen  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
etylbensen  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
xylener, summa * <0.075 µg/l 1 1 ERKU 
indan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
aromater >C8-C10  <3.25 µg/l 1 1 ERKU 
diklormetan  <2.0 µg/l 1 1 ERKU 
triklormetan (kloroform)  <0.30 µg/l 1 1 ERKU 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,1-dikloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,2-dikloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,1,1-trikloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,1,2-trikloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,1,2,2-tetrakloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,2-diklorpropan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
cis-1,2-dikloreten  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
trans-1,2-dikloreten  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
trikloreten  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
tetrakloreten  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
vinylklorid  <0.50 µg/l 1 1 ERKU 
monoklorbensen  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
diklorbensener  <0.750 µg/l 1 1 ERKU 
övriga föreningar (volatila)  se bilaga  1 1 ERKU 
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Ankomstdatum 2020-04-02 Tyréns AB 
Utfärdad 2020-04-09 Jenny Halling 
    
  Isbergsgata 15 
  211 19 Malmö 
  Sweden 
 
Projekt Ängelholm 5:16  
Bestnr 302753  
 
 
Analys av grundvatten    
 
Er beteckning 20T13 
  
Provtagare Jenny Halling 
Provtagningsdatum 2020-03-30 
 
Labnummer O11253043 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
alifater >C5-C8  <10 µg/l 1 1 ERKU 
alifater >C8-C10  <10 µg/l 1 1 ERKU 
bensen  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
toluen  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
etylbensen  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
xylener, summa * <0.075 µg/l 1 1 ERKU 
indan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
aromater >C8-C10  <3.25 µg/l 1 1 ERKU 
diklormetan  <2.0 µg/l 1 1 ERKU 
triklormetan (kloroform)  <0.30 µg/l 1 1 ERKU 
tetraklormetan (koltetraklorid)  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,1-dikloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,2-dikloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,1,1-trikloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,1,2-trikloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,1,2,2-tetrakloretan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
1,2-diklorpropan  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
cis-1,2-dikloreten  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
trans-1,2-dikloreten  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
trikloreten  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
tetrakloreten  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
vinylklorid  <0.50 µg/l 1 1 ERKU 
monoklorbensen  <0.20 µg/l 1 1 ERKU 
diklorbensener  <0.750 µg/l 1 1 ERKU 
övriga föreningar (volatila)  se bilaga  1 1 ERKU 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-13A. 

GC-MS screening, volatila föreningar. 
 
Bestämning av alifater >C5-C8, >C8-C10. 
Bestämning av aromater, klorerade alifater, monoklorbensen samt diklorbensener. 
Bestämning av övriga föreningar*. 
 
*Ej det. betyder att man ej funnit andra föreningar vid genomgång av NIST-linjebibliotek.  
*Detk. betyder att man funnit och identifierat andra föreningar. 
 
Rev 2016-07-20 
 

 
 
 Godkännare 
ERKU Erika Knutsson 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Attachment no.1 to the certificate of analysis for work order PR2032406 

VOC screening 

Samples PR2032406 – 001 to 003 

GC/MS screening of volatile compounds in the water samples 
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Client:   ALS Scandinavia, Sweden 

Address:  Rinkebyvägen 19c 

  Danderyd, Sweden 182 36 

Client sample names: 

  PR2032406 – 001 = client sample name 1253043 

  PR2032406 – 002 = client sample name 1253044 

  PR2032406 – 003 = client sample name 1253045 

   

Project:   T2008117 

 

Laboratory: Organic Department – VOC section 

 

Responsible: Jakub Dobiáš – VOC Section Supervisor 

  Ladislava Pohůnková – VOC Analyst 

Analysis: 

The samples were prepared and analyzed according to CZ_SOP_D06_03_190 Low limit determination 

of volatile organic compounds by gas chromatography method with MS detection.  

 

Accredited results: 

All accredited analytes are reported in the Certificate of Analysis. 

 

GC-MS screening results: 

The NIST library was used in order to identify volatile organic compounds in the samples. Other volatile 

organic compounds were not identified by the NIST library in the samples PR2032406 – 001 (=1253043) 

and PR2032406 – 003 (=1253045). 

The results of screening (non-accredited method) are listed in the Table 1 for the sample PR2032406 – 

002 (=1253044). 
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Table 1 VOC screening – results of compounds identified in the sample PR2032406 – 002 (=1253044) 

No. 
NIST 

probability 
Analyte RT Result (ug/l) 

1 100% Ethanol 1.964 3528 

2 100% tert-Butyl alcohol 2.770 64.2 

3 100% Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 2.861 752 

4 100% Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 3.599 0.91 

5 69% 2-Butanol 3.939 6.56 
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FASTIGHETER 



• Famera Fastigheter ägs till 100% av Johnny & Catharina Erlandsson med familj

• Omsättningen år 2020 var 44 MKR, uteslutande hyresintäkter

• Per 31 december 2020 äger och förvaltar vi lokaler och bostäder till ett värde av 700 MKR

• Givet rådande skrivna hyreskontrakt för framtida färdigställande bedöms värdet vara ca 2000 MKR inom 3 år och 
5000 MKR inom 5 år

• Givet rådande skrivna hyreskontrakt för framtida färdigställande bedöms omsättningen vara ca 90 MKR inom 3 år

• Vi utvecklar, äger och förvaltar samtliga våra nyproduktioner – för kommande generationer

• Vi har en soliditet på ca 43% (värde 700 MKR och lån 300 MKR)

• Vi har en ren kassa på ca 140 MKR per februari 2021

• Famera har varit kund i samma bank sen bolaget startades år 1981 och vi har alltid sköt betalningar av räntor och 
amorteringar. Vi står oerhört starka ur ett finansiellt perspektiv



• Famera Fastigheter började som en möbelaffär i Växjö 1981

• Växlade över till att bli ett fastighetsbolag under 1990-talet genom att 
tomställa den egenägda möbellokalen och hyra ut den till Willys mfl.

• År 2008 byggde vi våra första hyresbostäder



• Sen dess har det fortsatt med en rad nyproduktioner, där samtliga idag ägs och förvaltas av Famera Fastigheter.

• Nyproduktion av 20 lägenheter år 2022 i Växjö

• Förvärv kontorsfastighet i Växjö år 2020, tillika vårt nya huvudkontor

• Nyproduktion av handelsplats i Oskarshamn år 2018



• Nyproduktion av verkstad/butik i Växjö år 2019

• Nyproduktion av handelsplats i Hässleholm 2021

• Nyproduktion av handelsplats i Hultsfred år 2022



• Nyproduktion av IES i Norrtälje år 2023

• Nyproduktion av IES i Ängelholm år 2024

• Nyproduktion av flertalet Willysbutiker med diverse 
lågprisaktörer + Flertalet skoletableringar med IES under 
kommande år



• Vårt största nyproduktionsprojekt någonsin. Planeras stå klart i Växjö år 2025 och uppgår till drygt 
1 MDR. Omfattar ca 600 hyresrätter med tillhörande butikshandel i markplan. Vi äger marken till 
detta projekt idag.
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FASTlG H ETSÄGARNA 

HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL Nr: 1002 -----------------

Undertecknande parter har denna dag träffatföljande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefterföljande texten gäller 

1. Hy resvärd Namn: Personnr/orgnr: 

Famera Skola 2 AB 559305-6988 

2. Hy res gäst Namn: Personnr/orgnr: 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 556462-4368 

Aviseringsadress: 

Nytorpsvägen 5B, 183 71 Täby 

3· Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning: 
m.m Ängelholm del av Ängelhorn 5:16 

Gata: T rap por /h u s: Ilakalens nr: 

4· Lokalens lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användastill 
användning Grundskolaverksamhet 

IZI Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. 
Bilaga: 3 

s. Hyrestid Från och med den: l Till och med den: 

2024-08-01 2044-07-31 

6. Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 
Förlängningstid 

12 månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

l annatfall är kontraktet för varje gång förlängt med D år [g! 60 månader 

7· Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick. 

IZI En beskrivning av lokalensskickvid detta kontraktstecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i 
Bilaga: 5 

förekommandefall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdand et av brister, delsöverenskomna ändringar framgår 
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokolL 

8. Lokalens storlek Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan cam 2 

och omfattning 
Skola 1+2 5350 

Miljöhus 1 50 TOTALT 1 + 2 5400 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning el ler sänkning av hyran 
respektive hyresvärden rätt t i Il högre hyra. 

IZI Omfattningen av den förhyrda lokalen fr amgår av bifogade ritning(ar). 
Bilaga: 2 

1Z1 Tillfart för bil för i- 1Z1 Platsfö r D Plats för skyltskåp/ ~ Parkeringsplats(er) D Garageplats(er) IZI 
och urlastning skylt automat för 10 bil(ar) för bil(ar) ------ ------ Se bilaga3 

g. lnredni ng Lokalen uthyrs 

IZI utan särskild förverksamheten avsedd inredning D med särski Id för verksamheten avsedd inredning en l bilaga 
Bilaga: 3 

10. Underhåll D Hyresvärden ska ut fä ra och bekosta erforderligt u n d erhåll av l o kal en och i n red n i ng som hyresvärden eventuell t särskil t t i Il handahåll er för 
verksamheten. 

D Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhå ll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden 
eventuellt särskilt till handahåller för verksamheten. 

IZI Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 5 

Om hyresgästen å si dosätter sin underhållsskyl d i g het enligt ovan och i n te inom skäl i g t i d vi dta r rättelse efter skrift! i g u p pm aning h ar 
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för und erhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. 

Allmännaoch C8J Annan överenskommelseenligt bilaga 
Bilaga: 5 

gemensamma 
utrymmen 

11. Ledningarför D Hyresvärden D Hyresgästen 
telefoni och data-
kommunikation bekostar erforderl ig dragning av ledningar förtelefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de 

ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

IZI Annan fördelni ng av ansvaret förtelefoni och datakom munikation, se bilaga . 
Bi laga: 5 

Fastig hetsägarna Sveriges form u län2 8.3 upprätt at .2o:18 i samråd med SABO, Svensk Han del och Visit a. Eftertryck förbjuds. Sign S ig~ 



- $ 
FASTIGHETSÄGARNA 

HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal . 

Sid 2 (4) 

N r: ____ 1;..;;00.;:..2"------

Kryss i ruta innebär att den därefterföljande texten gäller 

u. Skyltar, Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättn ing att hyresvärden inte 
markiser m.m. har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderligatill stånd av berörda myndigheter. Övriga 

anordningar såsom markiser och antenner får i n te sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden 
l godtagbart skick. 

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom f asadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter 
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. 

Hyresvärden förbinder sig att intesätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarnatill den av hyresgästen förhyrda lokalen utan 
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarandevägg ar. 

D Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. 
Bilaga: 3 

13. Hyra Kronor per år exklusive nedan markeradetillägg 

u,. Index ~Ändring av ovan angiven hyraskeri enl ighet med bifogad indexklausuL Bilaga: 1 

15. Fastighetsskatt ~ Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul . l D Fastighetsskatt Ingår l hyran. Bilaga: 3 

16. 
Hyresvärden ti ll handahåller/ombesörjer Driftskostnader 
~El ~VA ®Värme ® Varmvatten O Kyla ~Ventilation 

Betalning: 

El ® Hyresgästen har eget O Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad O Ingår l hyran. 
Bilaga: 3 

abonnemang. d riftskostnadsklausul. 

VA D Hyresgästen har eget ® Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad O Ingår i hyran. Bilaga: 3 
abonnemang. d riftskostnadsklausul. 

Värme D Hyresgästen har eget 181 Hyresgästen betalar i en lighet med bifogad D Ingår i hyran. Bilaga: 3 
abonnemang. d riftskostnadsklausu l. 

Varmvatten D Hyresgästen har eget 181 Hyresgästen betalar i enl ighet med bifogad D Ingår i hyran. 
Bilaga: 3 

abonnemang. driftskostnadsklausul. 

Kyla D Hyresgästen har eget D Hyresgästen betalar i enlig het med bifogad D Ingår i hyran . Bil aga: 
abonnemang . d riftskostnadsklausul. 

Ventilation 181 Hyresgästen betalar i enli ghet med bifogad O Ingår i hyran. Bi laga: 3 
d riftskostnadsklausul. 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderl iga mätare av 

~ hyresvärden O hyresgästen 

18. Avfalls· l den omfattning hyresvärden är skyldig att dels t illhandahålla utrymme för lagring av avfall, delsordna borttransport av avfall är hyresgästen 
hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverkatill den ytterl igare källsortering som hyresvärden 

kan komma att besluta. Härutöver gäller fö ljande: 

D Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör fr ån den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock ål i g ger det hyresvärden att t ill handahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrym me). Hyresgästen förbi n der sig att med 
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthåll a kontrakt om borttransport av avfa ll. 

D Hyresvärden samordnar borttransport av avfall förflera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som ti llägg till hyran till 
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för bortt ransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontraktstecknandetill kronor per år. 

D Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran . 

~Särski ld reglering enligt bilaga Bilaga: 5 

19. Snöröjning och D ingår i hyran l D ombesörjs och bekostas av hyresgästen 
sandning 

1181 annan reglering enligt bil aga Bilaga: 5 

20. Oförutsedda Skulle efter kontraktetstecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkommaför fastigheten på grund av 
kostnader a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet 

kan komma att besluta om, eller 
b)generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra til l 
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet 

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala 
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 100 procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) l förhållandetill de i fastigheten vid t idpunkten för 
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. event uell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är 
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte momsoc h fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas 
sådana kost n ad er som vid kontraktets ingåend e inte be si ut at s av de u n der a) oc h b) angivna instanserna. Ersätt n i n gen beta l as en ligt 
nedanstående regler om hyransbetaini ng. 

Fastighet sägarnaSveriges formulär 128.3 upprättat 201 8 i samråd med SABO, SvanskHandel och Visit a. Eftertryck förbjuds. Sign Sign~ 



-~ 
FASTIGHETSÄGARNA 

HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. 

Nr: ____ 1-'-00"-2-'-----

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

ll. Mervärdesskatt 
(moms) 

Hyresgäste ns D Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. 
momsplikt 1:8:) Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen . 

Hyresvärd•ns D Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig t ill moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vi d varj e tillfälle 

momsplikt gällande moms. 
1:8:) Om fast ighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till momsför uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid 

varje tillfälle gällande moms. 

Momsen, som ska betalas samtid igt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varjetidpunkt gällande reglerför moms på 
hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgåendetillägg och andra ersättningar. 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande-såsom exempelvisupplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även 
upplåtelse t ill eget bolag), eller överlåtelse-blir jämkningsskyldig fö r moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen 
fullt ut ersätta hyresvärden fö r dennesförlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av 
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. 

22. Hyrans Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varj e PlusGiro nr: BankGiro nr: 
betalning 1:8:) kalendermånads början O kalenderkvartals början genom insättning på 

23. Ränta, beta l- Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala delsränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt 
ningspåminnelse lagstiftningen om ersättni ng för inkassokostnader m.m. 

24· Nedsättning av 
hyra 

Avtalat skick Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran förtid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat 
m.m arbete som särskilt anges i detta kontrakt med ti llhörande bi lagor. 

Sedvanligt 1:8:) Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten t ill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller 
underhåll fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagen s regler. 

O Hyresgästen har inte rätt t i Il nedsättning av hyran för hi n der eller men i nyttjanderätten t i Il följd av att hyresvärden l åter utföra sedvanligt 
underhåll av lokalen eller fastig heten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god t id underrätta hyresgästen om arbetets art och 
omfattning samt när och under vilken t id arbetet ska utföras. 

O Parterna är överens om att rätten t ill nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Bilaga: 3 
lokalen eller fastigheten i övrigt ska reg lerasenligt särskild bilaga. 

25. Miljöpåverka n Hyresgästen s ka f öretillträdet inhämtaerforderliga ti llstånd fö r den verksamhet förvilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett 
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpun kt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön . Hyresgästens ansvar för 
mi ljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskri beras inte enligt bestämmelserna i 1.2 kap. 61. §jordabalken. 

IZ! Förytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausuL Bilaga: 3 
D Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetensoch lokalens miljöpåverkan, segrön bilaga. B1laga: 

26. Revisions· Om det vid en av myndighet påkal lad revisi onsbesi ktn ing av installationer såsom el- eller spri nkleranord ningar konstateras fel och brister i 
be s i ktninga r hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskr ivit. Om 

hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat f el o ch brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostn ad utföra såd ana åtgärder som 
myndigheten har föreskrivi t. 

27. Tillgänglighet Hyresgästen ansvarar för atttillträdetill sådana utrymmen som hyresvärden e ller någon som fö reträder hyresvärden ellersom personal från 
t ill vissa utrymmen energi bolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste hatiiigång t ill fö r skötsel och drift av f astigheten inte hindrasgenom 

förhållanden i hyresgästens verksamhet. 

28. P BL-avgifte r Om hyresgästen utan erforderligt bygg lov, annat lov ell erti llstånd vidtar ändringar avseende lokal en och hyresvärden till följd av detta enligt 
reglerna i plan· och bygglagen (PBL)tvingas utge byggsanktionsavgift eller vi te, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med 
motsvarande belopp. 

29. Brandskydd 1Z1 Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul . Bilaga: 7 

30. D Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd 
Myndighetskrav 

1:8:) Hyresgästen 
av nu gällande ellerframtida lagstiftning eller avtal f r.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande 

m.m. för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden Innan åtgärd er vidtas. 

3:1. Ombyggnads· Hyresgästen får inte utan skriftligt t il lstånd från hyresvärden utföra ombyggnads· eller ändringsarbeten inom lokalen ell er fastigheten i 
och övrigt. 
ändringsarbete 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga t i Il stånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger 
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets· eller byggnadstillbehör. 

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i om byggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge 
hyresvärden tillträde til l lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i l o kal en inte skadar byggnaden 
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriveroch är skyldig att i skälig omfattni ng ersätta hyresvärden om krav på 
nedsättning av hyra riktasmot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för 
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkall at förändring en . 

D Annan överenskommelse enligt bilaga. 
Bilaga: 

Om hyresgästen utför a rbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete 
Byggvaru- byggvarudeklarat ioner - i den mån sådana finns utarbetade- för de produkter och material som ska tillföras lokalen. 
deklaration 

Fastighetsägarna Sveriges formulär1.~8. 3 upprättat ~01.8 i u mr id med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign S ign~ 
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FASTIGHETSÄGARNA 

HYRESKONTRAKT 
FÖRLOKAL Nr: 1002 -----------------

Undertecknande parter har denna d ag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 

32. Säkerhet Hyresgästen skatill hyresvärden senast den lämna säkerhet försinaförpliktelser enligt detta kontrakt genom 

D borgen ställd av D bankgaranti intill ett belopp om D annan säkerhet i form av 
Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden företillträdet så påfordrar. 

33· Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen 
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvarför 
den egna verksamheten. 

D Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34- Yttre åverkan t8J Hyresvärden D Hyresgästen 

ska svara för skador på grund av åverkan på t ill lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entre- och andra dörrar eller portar 
som ledertill ellerfrån lokalen.! samtligafall omfattar ansvaretäven karmar, bågaroch foder. 

3s.Låsanordningar O Hyresvärden ~ Hyresgästen 

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävsför hyresgästensföretagsförsäkring . 

36. Återställande Senast vid hyresförhällan d et s u p ph ö rand e ska hyresgästen, om inte annan över en sko mm el se h ar träffats, ha bo rtfört sin egen dom och 
vid avflyttning återställt lokalen i godtagbart skick. 

t8J Annan överenskommelse om bortförande och återställandeenligt bilaga. Bilaga: 3 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen . Om till följd av hyresgästens 
åtgärd er-vidtagna med el l er utan hyresvärd en s med g i vande -lo kal en vi d avflyttning i n n e håll er material, som inte särskil t överenskommits 
att hyresvärd en svarar för, ska hyresgästen avi ägsna m ater i al et eller ersätta hyresvärden dennes kostnad er för kvitt b l i v n i ng såsom 
förekom man de avfall sskatt, transport och avgift f ö r d epaneri n g eller motsvaran d e. 

37· Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtagand en 
inte alls eller endasttill onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, 
eldsvåda, explosion elleringrepp av offentlig myndig het som hyresvärden inte råder över och inte hell er kunnat förutse. 

38. H antering av D Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 
personuppgifter 

39- Sä rskilda 
bestämmelse r 

Index Bilaga: 1 

Ritningar Bi laga: 2.1-2.4 

Särskilda bestämmelser Bi laga: 3 

Projektgenomförande Bi laga: 4 

Gränsdragningslista- Se även bilaga 5.1 - 5.3 till denna bilaga Bi laga : 5 

Gränsdragningslista - Förvaltning Bilaga : 6 

Brandskydd+ IES Rumskoncept Bilaga: 7+8 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. 

Ort/datum: ':J Ort/datum: o~ 
Växjö, 2021-0IJ- ·t_" Täby, 2021-~- J b' 
Hyresvärden s namn: Hyresgästens namn: 

Famera Skola 2 AB Internationella Engelska Skolan AB 

~~e/ombud): 1:83 Firmatecknare N:J;-kning(firmatecknare/ombucJ-li t8J Firmatecknare 
D Ombud enligt 

_;-A~ 
[D Ombud enligt 

~ fullmakt fullmakt 

N amnförtydligande: Namnförtydligande: 

Johan Ertandsson Anna Sörelius Nordenborg 

Fastighetsägarna Sveriges formu lär12B.3 upprättat 2M8 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. 
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Medfinansiering av Leaderprojekt Ekoförskolan 

Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Ekoförskolan i Ängelholm (orgnr 802534-9310) inkom den 
19 april 2021 med en ansökan till Familje- och utbildningsnämnden om att få be-
driva en fristående förskola i Bassholma före detta skola.

Efter Lärande och familjs granskning av ansökningshandlingar enligt skollagens 2 
kapitel, 5§ har Familje- och utbildningsnämnden den 31 maj 2021 beslutat att god-
känna den enskilda huvudmannen, föreningen Ekoförskolan att bedriva förskola i 
Ängelholms kommun från den 1 januari 2022.

För att lokalen (Bassholma före detta skola) ska kunna renoveras och anpassas till 
förskola så har Ekoförskolan ansökt om bidrag från Leader Nordväst. Leader NV 
kräver en medfinansiering från kommunen för att kunna bevilja bidrag.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2021
• Projektplan Ekoförskolan till Leader Nordväst
• Renoveringsbudget Ekoförskolan till Leader Nordväst
• Utgifts- och finansieringsmall Ekoförskolan till Leader Nordväst
• Delegationsbeslut Familje- och utbildningsnämnden daterat den 31 maj 2021

Utredning
Ekoförskolan har i sin projektplan till Leader NV beskrivit på ett tydligt sätt hur re-
noveringen och anpassningen av Bassholma före detta skola kan genomföras av 
dels ideella krafter och dels med hjälp av bidrag från Leader NV.

En tydlig och trovärdig budget har presenterats och den totala kostnaden för reno-
vering och anpassning uppgår till 2 791 104 kr. Av dessa är ideellt arbete beräknat 
till 520 932 kr och behov av bidrag beräknat till 2 270 172 kr.
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se
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För att kunna få bidrag från Leader NV behöver Ekoförskolan en medfinansiering 
från Ängelholms kommun på 420 000 kr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna medfinansiering med 420 000 kronor till projekt Ekoförskolan Kan-
tarellen i Ängelholm, samt

att finansiering sker genom ianspråktagande av 420 000 kronor inom kommunsty-
relsens anslag för oförutsedda behov.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Ekoförskolan Ängelholm, Denise Melin Sant, Aggarpsvägen 311, 266 94 Mun-

ka Ljungby, E-post: ekoforskola@outlook.com
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1.Sökande 
Den ideella föreningen Ekoförskolan Ängelholm, organisationsnummer 802534-9310. Vi är inte 

momspliktiga som ideell förening. 

Adress: Ekoförskolan Ängelholm, ℅ Denise Melin Sant, Aggarpsvägen 311, 266 94 Munka Ljungby 

Tel: Denise Melin Sant (ordförande) 0733-824671 

E-post: ekoforskola@outlook.com 

 

2. Vilka står bakom projektet och vilken kompetens finns det? 
Den ideella föreningen Ekoförskolan Ängelholm bildades i februari 2021 och står bakom projektet 

med att starta upp den fristående Waldorf-inspirerade förskolan Ekoförskolan Kantarellen. Detta 

planerar vi att göra i en gammal skolbyggnad i den lilla byn Bassholma. Skolbyggnaden ägs av en 

annan ideell förening som heter Tåssjö Byalag. Ekoförskolan har skrivit ett hyreskontrakt på 10 år för 

hyra av nedanvåningen till förskoleverksamheten.. Grunden för projektet vilar därför på ett 

samarbete mellan två ideella föreningar. 

I Ekoförskolan Ängelholms styrelse finns pedagoger, rektor, socionom, byggingenjör, grafiker och 

vårdarbetare. En styrelsemedlem är pensionerad rektor och har 35 års erfarenhet av att arbeta inom 

skola med allt vad det innebär från ekonomi till arbetsmiljö till att arbeta med styrdokument och 

dokumentation utifrån skollagen. Förutom detta har vi stor nytta av två styrelsemedlemmar som 

arbetar på förskola, den ena arbetar på Waldorf-förskola. 

 

3. Projektorganisation 
Projektägare är den ideella föreningen Ekoförskolan Ängelholm. Resultatet som förväntas av 

projektet är en öppningsklar förskola, varsamt renoverad med hänsyn till husets historia och såklart 

utifrån myndigheternas krav på förskolelokaler. 

Styrelsens ordförande har ett operativt övergripande ansvar för projektet och kan ses som 

projektledaren. Ansvaret delas dock med resterande styrelsemedlemmar. Även den byggingenjör 

som är tänkt att hålla i och samordna renoveringarna av fastigheten under hösten 2021 har ett 

operativt ansvar. Han är också medlem i föreningen och styrelsesuppleant. Byggingenjören har stor 

erfarenhet av att arbetsleda och samordna renoveringar och byggnadsarbeten som egenföretagare. 

Ordföranden har stor erfarenhet av att samordna och att vara drivande, dels som egen företagare 

och dels utifrån sitt ordinarie arbete som socionom i Ängelholms kommun med en samordnande 

tjänst för kommunens stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar. 

Projektgruppen utgörs av alla engagerade medlemmar i föreningen som är beredda att arbeta ideellt, 

som kommer till medlemsmöten, kommer med idéer osv. Det kommer vara föreningens medlemmar 

som hjälps åt med det ideella arbetet med färdigställandet av lokalen. Även fastighetsägarens 

föreningsmedlemmar kommer i viss mån att tillhöra projektgruppen om de hjälper till med det 

ideella arbetet, vilket de uttryckt sin intention med att göra. Vår förhoppning är att även föräldrar 

som planerar att placera sina barn i vår förskoleverksamhet kommer att vilja tillhöra projektgruppen 

under projekttiden. 

Projektets styrgrupp är föreningens styrelse som har beslutanderätt. 
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4. Projektnamn 
Ekoförskolan Kantarellen i Ängelholm. 

 

5. Projektidé 
Ekoförskolan Kantarellen är en Waldorf-inspirerad förskola på landsbygden med ekologisk profil och 

fokus på hållbarhet och barnens skapande. Förskolan kommer att drivas i småskalighet utan 

vinstintresse, med viktigt föräldraengagemang. Ekologisk och vegetarisk mat lagas på plats och 

förskolan renoveras och inreds med naturmaterial och ekologiska alternativ för en så giftfri miljö som 

möjligt. Väldigt små barngrupper möjliggör en trygg anknytning till pedagogen. Ett övergripande mål 

för Ekoförskolan Kantarellen är att vara en plats för små barn att växa till trygga fria skapande 

individer. 

 

6. Vad är bakgrunden till projektet? 
Ängelholms kommun har ingen waldorfpedagogisk skola eller förskola. Det finns heller ingen förskola 

i kommunen som har så små barngrupper som vi planerar för i vår verksamhet, där vegetarisk mat är 

norm, som har en giftfri miljö i den bemärkelse vi menar. Landsbygden saknar förskolor i dagsläget, 

de är lokaliserade i centralorterna, som t.ex. Munka Ljungby. Vi medlemmar i föreningen bor på 

landsbygden och vill bidra till en mer levande landsbygd. Vi anser att det finns ett behov av förskolor 

utanför staden och kommunens större byar. Vi vill bidra med barnomsorg och en mötesplats i byn 

Bassholma genom att i en historisk skolsal bedriva en holistisk pedagogik med fokus på barnets 

utveckling och trygghet. 

Många familjer ute i byarna runtom Bassholma har visat intresse för vår planerade 

förskoleverksamhet och vi har fått väldigt mycket positiv respons. Fler och fler medlemmar ansluter, 

både äldre och yngre, barnfamiljer och familjer utan barn, till vår ideella förening och gemenskap, till 

det ideella arbetet med en gemensam vision. Många visar vilja till att hjälpa till på olika sätt och vill 

verkligen att detta ska bli av. Många är landsbygdsborna som ser värdet av att dels, få barnomsorg i 

direkt närhet till sin boendemiljö, och dels att den gamla skolbyggnaden åter fylls med barn och liv. 

 

7. Vad är syftet med projektet? 
Vi tror att framtiden bäst skapas av nyfikna, trygga och kärleksfulla individer med en stark anknytning 

till medmänniskor och vår natur. De växer upp tillsammans med, inte på bekostnad av, vår planet. Vi 

hoppas även att kunna bidra till en gemenskap i byn och vara en mötesplats i bygden där nya 

kontakter kan knytas.  

 

Vårt projekt bidrar till landsbygdsutveckling, skapar arbetstillfällen på landsbygden, gör landsbygden 

till en mer attraktiv boendemiljö och kommer att ha hållbarhetsarbete som ett integrerat mål i 

förskolans verksamhet. Hela projektet drivs av människor i bygden som arbetar i gemenskap för en 

idé som vi alla tror på, som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar.  

Vi tänker och hoppas att Ekoförskolan kommer att vara en långsiktig verksamhet i Bassholma. 

Trenden att flytta ut på landet och leva mer hållbart verkar vara här för att stanna och då behövs 

alternativ i närmiljön istället för att folk ska ligga och köra långt till förskolor på andra orter. Den 

körningen bidrar inte till en bra miljö och hållbarhet. 
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8. Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet? 
Vår verksamhet är ny, vår förening är ny och bildades för att bedriva förskoleverksamheten som är 

målet för projektet. Skolsalen i Bassholma har väntat länge på att få fyllas med barn igen. Det är 18 år 

sedan det bedrevs skolverksamhet i huset men nu är vi en grupp engagerade personer som vill 

verkställa visionen om en unik plats för barn att upptäcka världen på.  

 

9. Gör en SWOT-analys 
 

Styrkor 
- Vår ekologiska profil baserad på waldorf 
- Unikt koncept 
- Småskalighet som ger kontinuitet, trygghet, 
sammanhållning, helhet 
- Väldigt små barngrupper 
- Kringliggande naturskön miljö med skog, kor, 
åkrar 
- Engagemanget som finns i förskolan 
- Ideell förening 
- Bevarande av gammal byggnad 
- Gynnsamt för intresset av byn, kan höja 
statusen 
 

Svagheter 
- Att vi är en liten förskola gör det svårare 
ekonomiskt 
- Brist på kollektivtrafik gör förskolan 
svårtillgänglig utan bil 
 

Möjligheter 
- Kommer gynna ytterligare en förening (Tåssjö 
bayalag) och dess historiska byggnad 
- Bidra till hållbar utveckling 
- Bidra till en attraktiv boendemiljö 
- Skapa arbetstillfällen 
- Mötesplats för nya nätverk 
- Bevarande av byggnaden i 100 år till 
- Vi kommer att vara en kulturfrämjande 
verksamhet 
- Inspirera andra till hållbarhet 
 

Hot 
- Risken att inte få tillräckligt med barn som 
fyller platserna 
 

 

Vi ser många fler möjligheter och styrkor än hot och svagheter. Svagheter och hot handlar egentligen 

om riskerna som följer med att vara en liten förskola. Om vi skulle få bortfall av barn från förskolan 

kommer det vara sårbart för föreningens ekonomi. Att så snabbt som möjligt bygga upp en buffert 

och se till att behålla intresset för förskolan högt hos barnfamiljer i kommunen, kommer vara 

prioriteringar för föreningen. Med tiden tror vi att förskolan blir välkänd i kommunen och etablerad 

och att vi inte kommer att behöva arbeta lika hårt för att informera och få folk att hitta till oss. Vi 

sticker ut bland resterande förskolor i Ängelholms kommun och de som önskar denna typ av förskola 

för sina barn kommer att hitta till oss. Vi genomför just nu en intresseundersökning och hittills har vi 

mötts av stort intresse och väldigt positiv respons.  
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Att förskolan är liten är också en styrka och vi ser att småskaligheten innebär många möjligheter. Till 

exempel större chanser att skapa en god gemenskap, trygghet och kontinuitet för barnen. Ett litet 

sammanhang som föräldrar och personal värnar om tillsammans. Möjligheter till påverkan och 

delaktighet för både personal och föräldrar. Möjligheter att skapa en hemlik miljö och laga god nyttig 

mat från grunden på plats. 

 

På grund av bristen på kollektivtrafik på landsbygden, blir inte förskolan lika lättillgänglig för alla. De 

som bor nära eller har råd med bil kan ta sig hit. En del har inte de förutsättningarna och det är tyvärr 

inte möjligt att åka kollektivt ut till Bassholma. Då det är en liten by är det inte så konstigt, men det 

hade varit kul om kommunikationerna ut till landsbygden kunde förbättras av kommunen. 

Att skolan byggdes för nästan 100 år sedan och att vi nu ska få liv i den igen blir symboliskt viktigt för 

byn, dessutom har flera av de som sitter i styrelsen i föreningen som äger fastigheten gått i skolan 

som barn. Att byggnaden får renoveras och användas igen bidrar till ett bättre utnyttjande av 

resurser. Det är vår övertygelse att Ekoförskolan i Bassholma gamla skola kommer att bidra till att 

göra landsbygden i norra Ängelholm till en mer attraktiv boendemiljö, öka stoltheten över bygden 

och kunna vara en naturlig mötesplats och grunden för nätverkande för människor i området. 

Sammanfattningsvis, känner vi oss trygga med att styrkor och möjligheter överväger. Risker och 

svagheter finns alltid att förhålla sig till. Med god planering, struktur, lite mod och det stora ideella 

engagemanget som finns runt Ekoförskolan tror vi att svagheter och hot går att övervinna eller 

komma förbi. 

 

10. Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut? 
Målen som ska vara uppfyllda när projektet är slut och vi kan öppna dörrarna till en ny förskola på 

landsbygden: 

● Vår lokal är renoverad med nylagda golv i kork och klinkers, nybyggda toaletter, ventilation 

är installerad, ett nytt kök har kommit på plats, förskolegården är instängslad, avloppet är 

utbyggt, alla väggar är målade med ekologisk färg. 

● Gården har blivit en stimulerande miljö för barnen att vistas i genom att vi byggt sandlåda, 

barnbänkar och bord, kojor, lekstuga, hinderbana mm. 

● Vi har lyckats samla in merparten av inventarier genom insamlingar och bortskänkes-

annonser.  

● Personal är anställd (6 tjänster + vikarier) och introducerad 

● Handlingsplaner, rutiner och systematiskt kvalitetsarbete är framarbetat 

● Vår förskola är presenterad på kommunens hemsida och översikt över förskolor i Ängelholm 

● Det finns en kö av barn till Ekoförskolan Kantarellen 

● Vi är redo att öppna verksamheten och börja skola in barn den 10/1 2022  

 

11. Vilka mål ska ni nå på lång sikt? 
Projektets långsiktiga mål efter 2-5 år är bland annat att bli en Waldorfförskola. För det krävs det att 

man bedrivit förskoleverksamhet i tre år och har minst en anställd waldorf-pedagog. Andra 

långsiktiga mål är att Ekoförskolan Kantarellen bedriver en väl fungerande verksamhet för barn 1-6 

år, att det finns en kontinuitet bland personalstyrkan, en kö till förskolan. Att vi har byggt upp en 

ekonomisk buffert och har en stabil och stark ekonomi, även om vi ej är vinstdrivande. Ett annat 

långsiktigt mål är att vi vill utveckla ett gott samarbete med Tåssjö byalag ( fastighetens ägare) med 
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gemensamma aktiviteter tex vid olika högtider. Vi önskar också inleda ett samarbete med bokbussen 

samt biblioteket i Ängelholm. 

Ett annat långsiktigt mål är att starta en öppen förskola, t.ex. en dag i veckan, för att ännu mer bli en 

naturlig mötesplats för barnfamiljer på landsbygden. 

 

12. Målgrupp 
Projektet riktar sig i första hand till barnfamiljer på landsbygden som kan ha sina barn i Ekoförskolans 

barnomsorg. Projektet riktar sig också till personal och specifikt personal som är intresserade av att 

arbeta i en liten förskola och intresserade av waldorf-pedagogiken. 

Människor i alla åldrar och med alla bakgrunder är givetvis välkomna att ansluta till föreningen 

Ekoförskolan Ängelholm och delta i det ideella arbetet och gemenskapen. 

 

13. Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål 
En stärkt lokal marknad 

Ekoförskolan Kantarellen är visserligen inget företag men ändock en verksamhet som kommer att 

bidra till ökad tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden då förskolan har behov av att anställa 8 

personer. Under iordningsställandet och renoveringarna behöver vi också anlita många olika 

hantverkare för att utföra de planerade renoveringar och byggnationer som krävs. Vi har i den mån 

det varit möjligt valt lokala leverantörer och småföretagare för att utföra arbeten som snickeri, 

avlopp, VS-arbeten mm. 

Det är också vår förhoppning att Ekoförskolan Kantarellen kan bli en naturlig mötesplats för bygdens 

befolkning. I samarbete med den förening som äger fastigheten vill vi verka för att möjliggöra 

bygdens traditionella julmarknad, påskmarknad och våffelcafé och vi hoppas och tror också att 

förskolan blir en naturlig mötesplats för familjer runtom i bygden. På längre sikt har vi som mål att 

bedriva öppen förskola, vilket hade öppnat ytterligare för att bli en naturlig mötesplats för 

barnfamiljer på landsbygden. 

Med tanke på waldorfpedagogikens fokus på hantverk i kombination med de redan etablerade 

marknaderna i Bassholma ser vi också möjligheter för att Ekoförskolan Kantarellen kan bli lite av ett 

kulturcentrum i Bassholma med små utställningar och workshops i olika hantverkstekniker. Detta 

skulle gå fint ihop med en öppen förskoleverksamhet. 

 

Ett attraktivt boende 

Vårt projekt bidrar till att skapa livskvalitet på landsbygden genom att erbjuda en arbetsplats, en 

småskalig profilerad förskola närmare människors boende, möjligheter att engagera sig i vår 

förening, en mötesplats för barnfamiljer på landsbygden samt ett kulturcentrum i samarbete med 

byalaget, föreningen som äger skolan. Vi tror att Ekoförskolan Kantarellen kommer att vara något 

som Bassholma bybor blir stolta över, som höjer statusen i byn och som gör att fler barnfamiljer vill 

flytta ut på landsbygden. 
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God kompetensförsörjning 

Ekoförskolan Kantarellen vill gärna anställa lokal arbetskraft. Vi kommer att anställa en rektor, en 

kock/köksfröken, tre utbildade pedagoger (förskollärare eller Waldorfutbildade) och en 

förskolepersonal som inte behöver vara förskollärare, samt 2 vikarier. Ekoförskolan Kantarellen 

kommer att annonsera efter personal på Arbetsförmedlingens hemsida, men också i lokala forum 

som på Folkhögskolan i Munka Ljungby, på våra informationsmöten om vår förskoleverksamhet som 

vi planerar att hålla på olika öppna förskolor i bygden samt genom mun-till-mun-metoden. Redan har 

människor i bygden visat sitt intresse för att arbeta hos oss. 

 

En livskraftig miljö 

Ekoförskolan Kantarellen har ett uttalat fokus på hållbarhet. Med det menar vi att vi gör smarta val, 

försöker hålla en låg konsumtionsnivå genom att laga, återanvända och välja begagnat. Vi väljer 

hållbara naturmaterial i verksamheten och lagar ekologiskt odlad och vegetarisk mat. Vi 

tillhandahåller en service till byborna inom närmare geografiskt avstånd än vad som finns tillgängligt 

idag, för att också minska lång bilkörning, vilket ofta blir en negativ konsekvens av att bosätta sig på 

landsbygden. Vårt projekt vill bidra till att minska lång bilkörning i onödan. Vår förhoppning är att 

många föräldrar kan ta cykeln till Ekoförskolan för att lämna sina barn hos oss.  

Vi kommer också försöka handla råvaror av lokala producenter i den mån det är möjligt. Vi vill ge 

barnen ett fint förhållningssätt till miljön och sin omvärld som bygger på respekt för allt levande och 

kunskap om sammanhang och hur mat produceras till exempel. Barnen får vara delaktiga i 

sopsortering, i sådd, skötsel och skörd av ekologisk grönsaksodling och i viss mån i matlagning, för att 

lägga grunden för reflekterande kritiskt tänkande individer som kan göra smarta val för sig själva och 

planeten. 

 

Möjliggöra och uppmuntra lärande 

Ekoförskolan Kantarellen möjliggör och uppmuntrar barnens lärande och utveckling och kommer att 

följa Skolverkets läroplan. Förskolan ska vara en plats som lägger grunden för livslångt lärande. Vi vill 

väcka barnens lust att lära och deras nyfikenhet samtidigt som vi följer barnets egen takt och 

utveckling. 

 

14. Kopplingar till de horisontella målen 
Målet om hållbarhet är Ekoförskolans prioriterade mål eftersom detta också är en del av förskolans 

profil. 

Vårt projekt främjar hållbar utveckling utifrån olika aspekter. Projektet är ekonomiskt hållbart genom 

att vi har en långsiktig plan för hur vi hushåller smart med både mänskliga och materiella resurser. 

Till exempel kommer vi att ha en liten arbetsgrupp bestående av 6 anställda där resurser, tid och 

energi kommer att läggas på att skapa sammanhållning, gemenskap och en trivsam arbetsmiljö så att 

personalen vill stanna hos oss under lång tid. Detta görs genom att personalen får arbetskläder, 

betald hemlagad ekologisk mat till lunch, personalhälsovård och en gemenskap i ett litet 

sammanhang. Att de anställda trivs är mycket viktigt för Ekoförskolan, för att vi ska kunna skapa 

kontinuitet i arbetsgruppen och därmed trygghet för de små barnen. 
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Hur Ekoförskolan kommer att hushålla med materiella resurser utgår ifrån en önskan om att bidra till 

minskad konsumtion. På grund av att det konsumeras i så otroligt hög takt i vårt samhälle finns det 

väldigt mycket bra saker på begagnat-marknaden och det är dit vi kommer att vända oss i första hand 

för att fylla Ekoförskolan med de inventarier som behövs, detta gäller även böcker och leksaker. Går 

något sönder kommer vi att laga och reparera istället för att köpa nytt, om möjligt förstås. Inför 

öppningen av vår förskola kommer vi också att ordna insamlingar av diverse inventarier till 

förskoleverksamheten samt hålla koll på vad som bortskänkes. I waldorfpedagogiken uppmuntras 

barnens fria lek och fantiserandet. Då är det bra att inte tillhandahålla för mycket alternativ när det 

gäller leksaker. TIll exempel kan en bit tyg i barnens värld vara en mantel, ett förkläde, ett täcke till 

en docka eller en duk när det leks middag. Vi kommer också att tillverka egna leksaker och pyssel av 

naturens material som grenar, kottar, mossa osv. 

Ekoförskolan syftar också till att bidra till social hållbarhet. I Leaders utvecklingsstrategi kan man läsa 

att “social hållbarhet betyder formandet av ett samhälle som ser till individers sociala hälsa. 

Exempelvis kan detta handla om att uppnå en bra balans mellan hur miljön påverkar individen och 

vice versa.” Ekoförskolan Kantarellen kommer att arbeta för att ge barnen en internaliserad 

förståelse för sammanhang och samband mellan människa och miljö. Till exempel får barnen genom 

ett aktivt deltagande lära sig om hur skräp i naturen påverkar djur och natur, de får lära sig hur 

maten en gång började som ett litet frö, men genom att människan tar hand om det och vårdar det 

kan vi få mat på bordet osv. Ska vi uppnå balans och kunna ta hand om vår planet måste vi börja med 

att förmedla vissa kunskaper som självklarheter till barnen, vår nästa generation. 

Vårt projekt främjar också ekologiskt hållbar utveckling genom att använda endast ekologiska råvaror 

(om detta finns som alternativ), genom att odla en del råvaror själva till förskolans kök och genom att 

välja ekologiskt och giftfritt i allt som går. För att ge några exempel kommer vi att måla om hela 

förskolelokalen med ekologisk vattenbaserad väggfärg med biobaserat bindemedel, samt lägga 

korkgolv i alla utrymmen där barnen vistas. Vi kommer att använda naturliga växt- och 

mineralbaserade ekologiska städmedel, handtvål och förskolan kommer inte att ha plastleksaker. På 

olika sätt väljer vi bort kemikalier och väljer istället hållbara naturliga alternativ. 

Vårt projekt är inkluderande och tillgängligt för alla. Vi har en plan för hur lokalen ska 

tillgänglighetsanpassas med trapphiss och handikapptoalett. Förskolan kommer att hålla samma 

öppettider som kommunens övriga förskolor, dvs 6.30-18 så att förskolan är tillgänglig för alla. Vi är 

idag många familjer som anslutit till föreningen med olika bakgrunder, utbildningar och yrken. 

Tillsammans arbetar vi för en gemensam vision och ett gemensamt mål och längs vägen har det 

spirat nya vänskapsband bland föreningens medlemmar, både bland oss vuxna och våra barn. 

Föreningen och vår gemenskap, är öppen för alla. Vi har redan känt av kraften som finns i att arbeta 

ideellt tillsammans för något som vi alla tror på. Och glädjen när fler och fler ansluter och ger positiv 

respons på detta som började som en idé hos en familj i ett nyköpt drömhus på landet och som nu 

har vuxit till en kollektiv vision för landsbygdens barn. Vi välkomnar alla som vill hjälpa till, som vill 

vara medlemmar i vår förening, som vill ha sina barn hos oss i den fantastiska förskolemiljön vi 

planerar för eller som vill vara en del i denna mötesplats som skapas i Bassholma gamla byskola. 

Tillsammans bygger vi något från grunden, ur en vilja att ge barn en riktigt bra start i livet. 

Waldorfpedagogiken betonar att följa barnet i sin egen utveckling och i sin egen takt. Det finns en 

stor ödmjukhet för att vi alla är olika med skilda behov och förutsättningar. Denna inställning präglar 

vår förening och dess värderingar. 

Vårt projekt stimulerar människor att lära, studera och uppdatera sina färdigheter på olika sätt. Dels 

genom att det är en förskola vars inbyggda syfte är att stimulera barnen till lärande. Det är vår 
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uppgift att väcka barnens lust att lära och nyfikenhet, att lägga grunden för ett livslångt lärande, som 

det står i läroplanen. På ett varsamt sätt lärs barnen grunder i matematik, språkutveckling, sociala 

färdigheter och mycket annat.  

Ekoförskolan Kantarellens etablerande i den lilla byn Bassholma på landsbygden i Ängelholm 

stimulerar också vuxna människor att lära, studera och uppdatera sina färdigheter genom att erbjuda 

möjligheten att arbeta hos oss samtidigt som man utbildar sig till waldorfpedagog. Det faktum att det 

kommer en profilerad förskola som lyfter fram ekologiskt tänk, vegetarisk mat och ett holistiskt 

tänkande, utmanar och uppmanar människor i bygden att lära och tänka nytt. Ekoförskolan främjar 

kunskap, utbildning och innovation genom att vara ett lärosäte och genom vår specifika profil som 

kan anses vara nytänkande och till viss del ganska normkreativ. Vi vill gärna bidra till att utmana och 

medvetandegöra hållbarhet. 

 

15. Kopplingar till det lokala insatsområdet 
Vårt projekt är kopplat till landsbygdsfonden och insatsområdet lokal attraktivitet. 

Vårt projekt bidrar till att göra landsbygden och särskilt Bassholma by till en mer attraktiv 

boendemiljö eftersom vårt projekt innebär att det skapas bättre tillgång till service i form av 

barnomsorg på närmare håll än vad det finns idag. Att ha nära till en bra förskola kan vara viktigt för 

många barnfamiljer när de väljer var de ska bosätta sig. Ekoförskolan Kantarellen kommer också att 

bli en naturlig mötesplats för byn och bybor i omnejd, som knyter samman barnfamiljer, och 

tillsammans med den ideella förening som äger fastigheten huserar marknader och ordnar andra 

evenemang. Ett av Ekoförskolans långsiktiga mål är att också kunna erbjuda öppen förskola en 

förmiddag i veckan som en integrerad del av verksamheten, då blir Ekoförskolan en ännu mer 

naturlig mötesplats för småbarnsfamiljer på landsbygden. 

Vårt projekt bygger på samverkan mellan två ideella föreningar, det vill säga vår förening 

Ekoförskolan Ängelholm och Tåssjö byalag som äger Bassholma gamla skola. Föreningarna har en 

dialog om hur vi kan samarbeta för att bevara och utveckla t.ex. de traditionella påsk- och 

julmarknaderna som byalaget har anordnat i många år i lokalen. Vårt projekt - uppstartandet av 

Ekoförskolan Kantarellen - bidrar med all säkerhet till ett ökat förenings- och fritidsutbud, dels 

genom att det nu finns en till ideell förening att engagera sig i för de invånare som vill ansluta till 

Ekoförskolans gemenskap, och dels genom att skolgården kommer att planeras och utformas så att 

den blir ett roligt ställe för barn att vistas på. Idag är det mest gräs och några gamla gungor som står 

på skolgården. Med en fin gård blir Ekoförskolan Kantarellens utemiljö ett ställe som barnfamiljer vill 

vistas på även på helger till exempel, vilket innebär ett ökat fritidsutbud för barn i byn. 

Tillgången på framför allt kultur och friluftsliv kan öka genom att Ekoförskolan etableras i Bassholma. 

Eftersom Ekoförskolan också kommer att vara något av ett litet kulturcentrum med hantverk av olika 

slag och friluftsliv som en naturlig del av förskolans verksamhet ges barn och deras familjer ökad 

tillgång till kultur och friluftsliv genom att delta i Ekoförskolans verksamhet. 

Vi hoppas och tror att Ekoförskolan Kantarellen kommer vara något som invånarna är stolta över och 

som bidrar till att höja statusen i byn och på Ängelholms landsbygd överlag. Projektet ger individer 

möjlighet till delaktighet och påverkan genom att vi är en ideell förening, där vem som helst får bli 

medlem, och är välkommen att engagera sig i det ideella arbetet med att etablera 

förskoleverksamheten. Som arbetsplats kommer Ekoförskolan kunna erbjuda sina anställda en unik 

möjlighet till delaktighet och att påverka sin arbetsplats genom att personalen kan välja att delta i 

styrelsearbetet och vara aktiva i föreningen. 
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Vårt projekt leder till en ny servicepunkt i form av barnomsorg. En service som i dagsläget inte 

tillhandahålls i området. Vårt projekt leder inte till nyskapade företag, men vi har valt att gynna 

lokala småföretagare i våra val av leverantörer när det gäller renoveringen. 

Ekoförskolan Ängelholm planerar att anställa 6 personal tillsvidare, samt 2 vikarier som arbetar som 

timanställda vid behov. Således kommer vårt projekt att leda till 8 nyskapade arbetstillfällen. Hur vi 

kommit fram till det är att varje barngrupp behöver ha en utbildad förskolllärare, storbarnsgruppen 

där barnen är fler behöver också ha en så kallad “extrafröken” och så behöver vi ha en rektor och en 

“köksfröken” som ansvarar för mat och kök, men också kan vara en hjälpande hand i barngrupperna 

ibland. Ekoförskolan kommer inte att fästa någon vikt vid om sökande till tjänsterna är kvinnor eller 

män utan endast gå på meriter och kunskaper vid anställningsförfarandet. Det är omöjligt att redan 

nu säga att vi kommer att anställa ett visst antal män och ett visst antal kvinnor. Det beror helt på 

vilka som söker tjänsterna och deras bakgrunder. 

Vårt projekt kommer att leda till nya mötesplatser i form av öppen förskola på lång sikt och 

Ekoförskolan kommer omedelbart att bli en naturlig mötesplats som sammanför barnfamiljer i 

bygden. Det är inte så lätt att träffa nya vänner och bekantskaper på landsbygden om man inte rör 

sig i samma kretsar och här blir Ekoförskolan viktig både för barn och vuxna i familjerna för att knyta 

kontakter och sammanföra familjer. Självklart kommer också Svampens dag att firas på Ekoförskolan 

Kantarellen och kanske bli ett nytt årligt evenemang och innebära en ny mötesplats för 

svampälskare.  

Ekoförskolan Kantarellen leder till nya innovativa idéer som även kan uppfattas som normkreativa. 

Till exempel det faktum att förskolan har vegetarisk mat som norm och inte som undantag är 

nytänkande, liksom att hela konceptet på förskolan är uttänkt för att minska konsumtion, att inte 

använda kemikalier, att välja hållbara alternativ och ekologiska produkter osv.  

Det är svårt att säga exakt hur många nya nätverk som bildas som en effekt av vårt projekt. Redan nu 

har två nya nätverk bildats; dels i form av de två ideella föreningar som samarbetar i projektet och 

deras styrelser och dels av de familjer som utgör Ekoförskolan och har varit med och byggt upp 

konceptet från början. Förhoppningsvis leder projektet till nya nätverk av familjer, föräldrar och 

föreningen, och kanske även med lokala bönder i form av samarbeten. 

Projektet leder inte till nya grönområden, däremot gör projektet att befintliga grönområden kommer 

att utnyttjas och användas på ett annat sätt. Vi planerar att odla en del på gården och såklart bygga 

upp en stimulerande utemiljö för barnen. 

Projektet har lett till bildandet av en ny förening, vår förening; Ekoförskolan Ängelholm. Nya 

aktiviteter som projektet leder till är renoveringen av Bassholma gamla skola, förskoleaktiviteter, 

utflykter i närområdet med barnen, arbetslördagar/fixarlördagar varje termin för barnens familjer 

där alla hjälps åt att värna förskolemiljön och snickrar, fixar, reparerar, städar osv. tillsammans. 

Sammanfattningsvis leder vårt projekt Ekoförskolan Kantarellen till att göra landsbygden i Ängelholm 

till en mer attraktiv boendemiljö. Boende i bygden får geografiskt närmare till en förskola. Vårt 

projekt innebär en lokal service, en mötesplats, och ett ökat och positivt förenings- och kulturutbud i 

bygden. Ekoförskolan Ängelholm erbjuder på olika sätt möjligheter till utveckling, på ett hållbart sätt. 
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16. Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?  
Vi kommer att genomföra projektet genom att renovera och anpassa lokalen efter de 

myndighetskrav som ställs på förskolelokaler. I vårt fall innebär det att installera ventilation som ger 

ett luftflöde i varje rum på minst 7 liter per sekund. Vi kommer vidare att montera ett 

akustikdämpande tak som sänker ljudnivån i de rum som barnen ska vistas, vilket ger goda 

förutsättningar för en lugn och rofylld förskolemiljö. Kommunen gör bedömningen att befintlig 

markbädd och avloppssystem är underdimensionerat för vår planerade verksamhet så detta kommer 

att byggas ut och bli dubbelt så stort. Vi kommer att byta ut de gamla plastmattorna på golven till 

nya golv i bättre material, det vill säga miljövänlig kork och klinkers i våtutrymmen. Hela 

nedanvåningen kommer att målas om i ekologisk hållbar färg. Det kommer att byggas två nya 

toaletter i kapprummet utanför den gamla skolsalen där de äldre barnen kommer att vistas. Den ena 

kommer att vara personaltoalett och den andra en handikapptoalett. Köket kommer att renoveras 

helt, vi planerar att riva ut det gamla köket och montera in nytt kök med 2 ugnar, 2 diskstationer, 

storköksdiskmaskin och nytt golv samt nytt innertak. För att lokalen ska vara tillgänglig för alla 

kommer en trapphiss i entrén att installeras och för barnens säkerhet kommer räcken att byggas på 

sidan av trapporna vid båda entréerna. Nytt barnsäkert stängsel med barnsäkra grindar kommer att 

sättas upp runt hela tomten. Ute på gården planerar vi att sätta upp liten lekstuga, bygga sandlådor, 

renovera de gungor som finns, bygga en enklare hinder/balansbana och någon koja och litet kök.  

I enlighet med vårt fokus på miljö och hållbarhet satsar vi på att införskaffa merparten av 

inventarierna genom bortskänkes-annonser och insamlingar. Vi anser att det finns otroliga mängder 

av bra och fullt dugliga möbler, leksaker och saker överhuvudtaget som skänks bort på grund av 

samhällets höga konsumtionstakt. Då tar vi gärna emot de sakerna och kan återbruka dem i vår 

verksamhet. Kanske blir det en del upcycling, där vi återbrukar men fräschar upp och renoverar. Till 

exempel har vi fått fem bord som vi behöver slipa och olja. Upcycling, recycling, vi arbetar och tänker 

cirkulärt i vår förening. 

Slutligen kommer nedanvåningen att inredas i naturmaterial, med tyger och dova sköna färger, i 

enlighet med waldorfpedagogik, för att skapa en lugn miljö, så ekologisk som möjligt, gynnsam för 

barnens utveckling och känsla av trygghet. 

I projektets aktiviteter ingår också att rekrytera personal, utforma handlingsplaner, rutiner och 

systematiskt kvalitetsarbete. Vi planerar att arbeta fram en grafisk profil, hemsida och att hålla 

informationsmöten om Ekoförskolans planerade verksamhet.  

Genom dessa aktiviteter uppnås projektets mål, att kunna öppna en Waldorf-inspirerad förskola med 

fokus på hållbarhet och miljö, med en giftfri och hemlik miljö för 21 barn i bygden med omnejd. 

 

17. Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?  
Vi avser att söka stöd för hela summan för våra renoveringar och inköp av de mest nödvändiga 

inventarierna som vi bedömer inte går att ordna via insamling. Summan uppgår till 2 270 172 kronor. 

 

18. Är du skyldig att redovisa moms för projektet?  
Nej. Som ideell förening är vi inte momspliktiga. 
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19. Utgifter och budget 
Se budgeten och bifogade offerter. 

 

20. Finansiering – offentlig och egen 
Vi har bett Ängelholms kommun om offentlig medfinansiering för 420 000 kr. Vi inväntar besked 

senast i början av juni. 

Vi planerar att klara likviditeten under genomförandet genom en så kallad check/kontokredit hos 

bank. Vi inväntar just nu besked från Sparbanken Boken. 

 

21. Ideellt arbete och övriga ideella resurser 
Ideella aktiviteter för att färdigställa lokalen till vår planerade förskoleverksamhet: 

Detta arbete genererar 1477 timmar för både lekmän och fackmän, en total summa på 450 605 

kronor. 

De ideella resursernas värde uppgår till 70 327 kronor. Totalt blir summan för ideell tid och ideella 

resurser: 520 932 kronor. 

 

22. Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva? 
Människor på landsbygden i Ängelholm, särskilt barnfamiljer, inte bara i Bassholma by utan även i 

byarna runt omkring kan vara intresserade av projektet, föreningen och vårt mål: den färdiga 

förskoleverksamheten. Även Ängelholms kommun har visat stort intresse för vårt initiativ och 

välkomnar enskilda initiativ och privata förskolor, samt särskilda profileringar. Ytterligare en förskola 

kan ju också bidra till minskade köer och minskat tryck på redan befintliga förskolor. Vårt projekt 

bidrar också till fler valmöjligheter för familjer i Ängelholm.  

 

23. Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i 

projektet? 
Via tidningar, sociala medier och informationsblad som delas ut i omnejden. Vi kommer också att 

skapa en hemsida för verksamheten där vi skriver om projektet och vad vi åstadkommit, samt hålla 

informationsmöten om projektet och verksamheten under projekttiden, inför start. 

 

24. Känner ni till något liknande projekt? 
Nej. Det finns ingen förskola ute på landsbygden i Ängelholms kommun. Det finns heller ingen 

förskola med ekologisk profil, waldorfpedagogik eller så små barngrupper som vi planerar för, i hela 

Ängelholms kommun. 

 

25. Ange slutdatum 
31 mars 2022. 
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26. Hur kommer verksamheten att se ut efter projektets slut?  
Efter projektets slut har vår förening med ert stöd skapat en bestående förskoleverksamhet på 

landsbygden som kan ta emot 21 barn i en lugn och rofylld miljö. Vi kommer att erbjuda något som 

ingen annan förskola i kommunen gör då vårt koncept är unikt med småskaligheten, giftfri miljö, 

naturmaterial, waldorfpedagogik och riktigt små barngrupper. 

Verksamheten kommer att: 

...bestå av en storbarnsgrupp med 13 barn och 2 pedagoger och två småbarnsgrupper som var och 

en utgörs av 4 barn med en pedagog. 

….erbjuda barnen lärorika, roliga och utmanande upplevelser med fokus på hantverk, barnens 

skapande och ett sunt förhållningssätt till vår miljö och natur. 

...följa läroplanens mål och riktlinjer. 

...erbjudas fri lek utomhus som ger barnen goda möjligheter till grovmotorisk utveckling, frisk luft och 

många naturupplevelser. 

...lägga stor vikt vid hållbar utveckling, där barnen ges delaktighet i processen från jord till bord.  

...servera ekologisk, vegetarisk mat, som delvis också är odlad av barn och pedagoger och lagas i 

förskolans eget kök. 

 

27. Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte 

är medfinansiering? 
Ekoförskolan Ängelholm har sökt stöd hos stiftelsen Gripen för annat som inte ingår i denna ansökan, 

t.ex. installation av solceller till förskolan för att minska våra elkostnader och få en mer hållbar 

elkonsumtion. 

 

28. Kontaktpersoner 
Ordförande Denise Melin Sant, 0733-824671, ekoforskola@outlook.com 

Sekreterare Johan Olsson, 0734-351589 

Kassör Feenja Rollinger, 0732-538488 

 

 
 



År

Budgetmall 2021

Bilaga

Projektnamn:

Journalnummer:

Organisationsnummer:

Ja Nej

Ingår moms i utgifterna x

Utgifter för personal Utgiftstyp Beskrivning Antal Enhet Utgift/enhet Summa

Personalkostnader 0

Personalkostnader 0

Personalkostnader 0

Summa 0

Personalkostnader 0

0

21-05-01 Indirekta kostnader 0

22-03-01 0

Aktivitet/utgiftstyp Utgiftstyp Beskrivning Antal Enhet Utgift/enhet Summa

Investeringar stängslet runt hela utemiljö 1 styck 148 688 148 688

Investeringar ventilation 1 styck 445 000 445 000

Investeringar trapphiss 1 styck 127 500 127 500

Investeringar utökning av avloppsanläggning 1 styck 114 938 114 938

Investeringar brandskydd 1 styck 31 500 31 500

Investeringar golvläggning 1 styck 219 000 219 000

Investeringar dragning av spillvattenledning 1 styck 29 375 29 375

Investeringar akustiktak+hygientak kök 1 styck 53 900 53 900

Investeringar elinstallationer 1 styck 221 000 221 000

Investeringar Byggnation nya toaletter + övr byggarbeten 1 styck 416 000 416 000

Investeringar VS-arbeten kök+toaletter 1 styck 85 000 85 000

Investeringar köksrenovering 1 styck 227 167 227 167

Investeringar trappräcke småbarnsentré 1 styck 26 145 26 145

Investeringar material till målning 1 styck 32 765 32 765

Investeringar vattenprov (utvidgat) 1 styck 12 057 12 057

Investeringar 0

Investeringar 0

2 190 035

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader inventarier till förskolan 1 styck 80 137 80 137

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

80 137

Ideell tid /resurs rivning, bygge inredning etc 1 1263 277 860 277 860

Ideell tid /resurs Rikards arbete (trädgården) 1 107 64 200 64 200

Ideell tid /resurs Johans arbete (hemsida etc.) 1 49 73 500 73 500

Ideell tid /resurs Johannes arbete (bygg/snickeri) 1 43 26 660 26 660

Ideell tid /resurs Anne (konstnär) väggmålning 1 15 8 385 8 385

Ideell tid /resurs 0

450 605

Schablon 15%

Summa indirekta kostnader

Renovering av Bassholma 

skolan. Lokalen ska anpassas för 

förskoleverksamhet. Interiör 

som golv, toaletter, ventilation, 

brandskydd, kök, malning av 

väggarna, akustikdämpande tak 

ska göras och utomhus ska en 

utemiljö med sandlådor och 

lekstugor växa fram. Dessutom 

ska gården säkras med ett 

barnsäkert stängsel.

Summa investeringar

Summa övriga kostnader

Summa idell tid/resurs

Budgetmallen är till för att hjälpa dig att få med rätt 

utgifter i din budget för projektet. Mallen räknar själv 

ihop dina utgifter, därför är det bra om du fyller i den 

digitalt.

802534-9310

Schablon 42,68%
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Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Slutdatum (år, månad): 0

2 720 777

Aktivitet/utgiftstyp Utgiftstyp Beskrivning Antal Enhet Utgift/enhet Summa

Investeringar 0

Investeringar 0

Investeringar 0

Investeringar 0

0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

0

Ideell tid /resurs stora träbord 5 styck 400 2 000

Ideell tid /resurs lokalhyra föreningsmöten 10 möten 350 3 500

Ideell tid /resurs ekologisk färg 1 styck 23 627 23 627

Ideell tid /resurs colourcenter tryck 1 styck 2 000 2 000

Ideell tid /resurs allt annat (se separat lista) 1 styck 39 200 39 200

70 327

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Startdatum (år, månad): Off tid/resurs 0

Slutdatum (år, månad): 0

70 327

Aktivitet/utgiftstyp Utgiftstyp Beskrivning Antal Enhet Utgift/enhet Summa

Investeringar 0

Investeringar 0

Investeringar 0

Investeringar 0

0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

0

Ideell tid /resurs 0

Ideell tid /resurs 0

Total summa aktivitet

Summa investeringar

Summa övriga kostnader

Summa offentlig tid/ resurs

Total summa aktivitet

Summa investeringar

Summa övriga kostnader

Summa idell tid/resurs

Renovering av Bassholma 

skolan. Lokalen ska anpassas för 

förskoleverksamhet. Interiör 

som golv, toaletter, ventilation, 

brandskydd, kök, malning av 

väggarna, akustikdämpande tak 

ska göras och utomhus ska en 

utemiljö med sandlådor och 

lekstugor växa fram. Dessutom 

ska gården säkras med ett 

barnsäkert stängsel.
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Ideell tid /resurs 0

Ideell tid /resurs 0

Ideell tid /resurs 0

0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Startdatum (år, månad): Off tid/resurs 0

Slutdatum (år, månad): 0

0

Aktivitet/utgiftstyp Utgiftstyp Beskrivning Antal Enhet Utgift/enhet Summa

Investeringar 0

Investeringar 0

Investeringar 0

Investeringar 0

0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

Övriga kostnader 0

0

Ideell tid /resurs 0

Ideell tid /resurs 0

Ideell tid /resurs 0

Ideell tid /resurs 0

Ideell tid /resurs 0

0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Off tid/resurs 0

Startdatum (år, månad): Off tid/resurs 0

Slutdatum (år, månad): 0

0

Beskrivning Belopp

Totalt intäkter 0

Total summa aktivitet

Intäkter

Totala utgifter

Total summa aktivitet

Summa investeringar

Summa övriga kostnader

Summa idell tid/resurs

Summa idell tid/resurs
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0

0

2 190 035

80 137

520 932

0

2 791 104

2 270 172

Investeringar

Övriga utgifter

Ideell tid/resurs

Offentlig tid/resurs

Total summa utgifter:

Totala utgifter exkl ideell tid/resurs

Utgifter för personal

Indirekta kostnader

Sida 4



MALL
Utgift- och finansieringsplan

Projektets benämning:

Projektets journalnummer:

Stödmottagare:

Projektets utgifter
Utgiftsslag / År 2020 2021 2022 Totalt Procentuell

Löner 0 0 0 0 fördelning av

Investeringar 2 270 172 0 0 2 270 172 projektstöd

Indirekta utgifter 0 0 0 0 67,00 %

Övriga utgifter 0 0 0 0

Summa faktiska utgifter 2 270 172 0 0 2 270 172

Offentliga resurser 0 0 0 0

Summa övriga resurser 0 0 0 0

SUMMA UTGIFTER 2 270 172 0 0 2 270 172 Utbetalnings-
andelar

Total SJV-stöd/ SJV-stöd/

Projektets finansieringar finans. off. medfin. faktisk fin.

Finansiär / År 2020 2021 2022 Totalt %-andel %-andel %-andel

Projektstöd (från Jordbruksverket) 1 521 015 0 0 1 521 015 67,00 67,00 67,00

Privat faktisk finansiering:

Egen privat finansiering 0 0 0 0

Övrig privat finansiering 0 0 0 0

Summa faktisk privat finansiering 0 0 0 0 0,00 0,00

Övriga offentliga stöd:

Finansiering (från LAG) 329 157 0 0 329 157

Kommuner 420 000 0 0 420 000

Landsting 0 0 0 0

Länsstyrelse 0 0 0 0

Samverkansorgan/Region 0 0 0 0

Övrig myndighet 0 0 0 0

Övrig offentlig finansiär 0 0 0 0

Summa offentl. faktisk medfinans. 749 157 0 0 749 157 33,00

Offentliga resurser:

0 0 0 0

Eventuell egen notering om finansiär 0 0 0 0

Summa offentliga resurser 0 0 0 0

SUMMA offentlig finansiering 749 157 0 0 749 157 33,00 33,00

SUMMA FINANSIERING 2 270 172 0 0 2 270 172 100,00

Avstämning:

Total faktisk finansiering 2 270 172 0 0 2 270 172 100,00

Total offentlig faktisk finansiering 2 270 172 0 0 2 270 172

Total offentlig finansiering 2 270 172 0 0 2 270 172 100,00

Mall Jordbruksverket 2016-03-14 Fyll i vilken uppdelning som används mellan Projektstöd (exempelvis 67 %) och offentlig finansiering i G12.  

1. Obs! Lägg in eventuell Privat faktisk finansiering i (rad 27+28)

2. Om finansieringen från LAG blir minus, kontrollera; I. Är det rätt fördelning mellan projektstöd  och övriga offentliga stöd  (i G 12). 

II. Därefter justeras övriga offentliga stöd tills Finansiering (från LAG)  blir noll. 

Total

Privat insats finans.

Finansiär / År 2020 2021 2022 Totalt %-andel

Privat insats:

Ideellt arbete 0 520 932 0 520 932

Ideella resurser 0 0 0 0

Summa ideella resurser/arbete 0 520 932 0 520 932

SUMMA privat insats totalt 0 520 932 0 520 932 18,66



DELEGATIONSBESLUT 1 (3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Jonas Trulsson
468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se

Diarienummer: FUN 2021/152
Typ av dokument: Delegationsbeslut
Datum: 2021-05-31

Godkännande av enskild huvudman för Ekoförskolan

Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Ekoförskolan i Ängelholm (orgnr 802534-9310) inkom den 
19 april 2021med en ansökan om att få bedriva en fristående förskola i Bassholma 
gamla skola.
Föreningens ordförande kontaktade Lärande och familj redan under hösten 2020 
för att efterhöra möjligheterna till att starta en fristående förskola. Kundtjänst 
kallade den 8 december till ett företagslotsmöte med undertecknad, 
bygglovhandläggare och miljöhandläggare för att ge besked om förutsättningar för 
att kunna ansöka om att bedriva en fristående förskola i Bassholma gamla skola.

En första intervju och ett vägledningsmöte med LOF hölls med föreningen 
Ekoförskolan den 4 mars 2021. Föreningen fick därefter handlingar från Lärande 
och familj för att ta fram underlag för en ansökan som de skickade in enligt ovan.
Undertecknad kallade den 5 maj 2021 förskoleutvecklare Paulina Narkaj Adolfsson, 
central förskolepedagog Rose-Marie Karlsson, ekonomihandläggare Karin 
Blomsten och förskoleplanerare Carina Gottschalk till möte för att gå igenom 
ansökningshandlingar. Bedömningen visade att handlingar uppfyller kraven enligt 
nedan. Viss komplettering krävdes dock. Den 26 maj 2021 hade vi en återkoppling 
och då ansågs kompletteringarna tillräckliga för att kunna godkänna den enskilda 
huvudmannen för Ekoförskolan. 
Påverkan på kommunens förskolor har också bedömts vilket inte ser ut att få några 
negativa följder, varken organisatoriskt eller ekonomiskt.

Det som återstår för att kunna bedriva förskolan är att Samhällsbyggnadsnämnden 
godkänner bygglov samt att Miljö- och tillståndsnämnden finner att anmälan om 
hälsoskyddsverksamhet och livsmedelshantering uppfyller kraven.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

För att godkänna en enskild huvudman för en förskola ska kraven enligt skollagens 
2 kapitel, 5§ uppfyllas. Utdrag ur skollagen nedan.

5 §   Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.

Godkännande ska lämnas om den enskilde
   1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,
   2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
   3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att 
samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas.
För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga negativa 
följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i 
den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas 
av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna 
bedrivas långsiktigt.
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. Lag 
(2018:1158).

Beslutsunderlag
Ansökan del 1, Ekoförskolan, inkommen den 19 april 2021
Underlag för ägar- och ledningsprövning till ansökan del 1.
Föreningsstadgar till ansökan del 1.
Ansökan del 2, Ekoförskolan, inkommen den 20 maj 2021
Verksamhetsbeskrivning enligt bilaga 1 till ansökan del 2.
Budget till ansökan del 2.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Nämnd:
Familje- och utbildningsnämnden

Delegat:
Planeringschef, Lärande och familj

Delegationsrätt:
Delegationsordning LOF, reviderad 2021-04-29, delegation skola, punkt 11: 
Planeringschef har delegerats att godkänna enskild huvudman för förskola enligt skollagen 2kap, 
5§.

Beslut:
Att godkänna den enskilda huvudmannen föreningen Ekoförskolan att bedriva 

förskola i Ängelholms kommun från den 1 januari 2022.

Jonas Trulsson
Planeringschef, Lärande och familj



Ängelholms 
kommun 

Avsägelse av uppdrag -förtroendevald 

Ärendenummer 

Inskickat 

Dina uppgifter 

Personuppgifter 

Personnummer 

Förnamn 

Efternamn 

Kontaktuppgifter 

E-post 

Telefon 

Mobil 

Förtroendevalds uppdrag 

Parti som representeras 

Parti 

Vilka uppdrag vill du avsäga dig? 

Denna avsägelse gäller 

21 0601-EN-AVSUPPD-QT73 

2021-06-01 11:36 

John Klas Göran 

Lundh 

klaslundh@gmail.com 

Socialdemokraterna 

Vissa av mina uppdrag 

Nämnd/styrelse Uppdrag Avsägelse fr.o.m 

Enstaka uppdrag som avsägs 

Sig nerings information 

Ankomsttid: 

Signerat av: 

Signerats med personnummer: 

Utgivare: 

Signatur verifierad: 

Nos 

2021-06-01 11:36 

John Klas Göran Lundh 

KLAS LUNDH 

2021-06-01 11:36 

Ledamot 

Pos1udre.\·1· Östra vägen 2 262 RO .\.ngdhohn 
~~-posl ut fb{a cn~elhohn.sc Wehb II'IIW.cngdlmlm.~c 

2021-06-01 

Sida l av l 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-05-12 

Krisledningsnämnden 

Plats och tid: Digitalt via Teams samt rum GRÖN, 2021-05-12, kl. 09.00-09.40 

Beslutande: Robin Holmberg (rum GRÖN) 
Liss Böcker (C) 
Lars Nyander (S) 

Ersättare: Eric Sahlvall (L) 
Åsa Larsson (S) 

Övriga närvarande: 

Paragrafer: 

Kristina Magnusson, kommundirektör (rum GRÖN) 
Henrik Sandén, planeringschef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare (rum GRÖN) 
Jan Klauser, säkerhetschef 
Viktor Hedén, kommunikatör 

58-61

Protokollet är digitalt justerat av: 

Robin Holmberg, Ordförande Lars 

Nyander, justeringsperson

Linda Wahlström, Sekreterare 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-17 

Datum för anslags nedtagande: 2021-06-08 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-05-12 

KLN § 58 

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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-05-12 

KLN § 59 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

att godkänna föredragningslistan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-05-12 

KLN § 60 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
29 april 2021.  

Stabsorientering nummer 121 från Krisledningsstaben ligger som grund för det som Jan 
informerar om. Stabsorienteringarna finns diarieförda i Evolution, dnr. KS 2020/6. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att det över lag är en positiv trend på både smittspridning 
och vaccinationstakt. 

Några punkter värda att notera från dagens information: 

• Miljöenheten gjorde tillsyn på restauranger i stan under Valborg och ingen trängsel 
noterades.

• Kundtjänst har hög belastning med frågor från allmänheten bland annat med 
frågor om vaccinationer och klagomål på trängsel.

• Under vecka 20 påbörjas vaccinationer i Region Skåne av åldersgruppen 50-59.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-05-12 

KLN § 61 

Kommunikation 

Kommunikatör, Viktor Hedén informerar om vilka kommunikationsinsatser som gjorts 
sedan förra nämnden.  

Generellt har informationsflödet gällande pandemin minskat något i intensitet för 
kommunikationsavdelningen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-05-27 

Krisledningsnämnden 

Plats och tid: Digitalt via Teams samt rum GRÖN, 2021-05-27, kl. 09.00-09.50 

Beslutande: Liss Böcker (C), Ordförande (Rum 429) 
Lars Nyander (S) 
Linda Persson (KD), tjg. ers. för Robin Holmberg (M). 

Ersättare: Eric Sahlvall (L) 

Övriga närvarande: Linda Wahlström, nämndsekreterare (rum 429) 
Jan Klauser, säkerhetschef 
Mari Mikaelsson, beredskapssamordnare 
Ludvig Bayerlein, kommunikationschef 

Paragrafer: 62-66

Protokollet är digitalt justerat av: 

Liss Böcker, Ordförande 

Lars Nyander, justeringsperson 

Linda Wahlström, Sekreterare 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-31 

Datum för anslags nedtagande: 2021-06-22 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-05-27 

KLN § 62 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-05-27 

KLN § 63 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

att godkänna föredragningslistan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-05-27  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
KLN § 64  

 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den  
12 maj 2021.  
 
Stabsorientering nummer 122 från Krisledningsstaben 2021-05-17 ligger som grund för det 
som Jan informerar om. Stabsorienteringarna finns diarieförda i Evolution, dnr. KS 
2020/6. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att det över lag är en fortsatt positiv trend på både 
smittspridning och hur vaccinationerna fortgår. 
 
Kommundirektören har fattat beslut att tjänsteorganisationen ska fortsätta arbeta i stor 
utsträckning på distans fram till 31 augusti och att det sedan ska ske en stegvis återgång till 
det ”nya normala”. Krisledningsstaben arbetar med att planera inför en återgång. 
 
Krisberedskapssamordnare Mari Mikaelsson redovisar hur förberedelserna ser ut inför ett 
ev. kommande beslut om vistelseförbud. 
 
I liknande med tidigare är allas förhoppning att ett beslut om vistelseförbud inte kommer 
behöva fattas utan att kommunen i stället aktivt ska jobba med information och 
kommunikation för att undvika trängsel. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-05-27  

 
 

  

 

 
 

 

 
KLN § 65  

 

Övriga frågor 
 
1. Lars Nyander ställer fråga om det går att få fram statistik på hur många av 

Ängelholms kommuns befolkning som blivit vaccinerade. Frågan kommer sig av 
att det inte enbart är Ängelholmsbor som vaccinerar sig i Ängelholm och likaledes 
finns det Ängelholmsbor som vaccinerar sig i andra kommuner och andra regioner. 

 
Svar från Mari Mikaelsson, beredskapssamordnare: Angående statistiken på 
skane.se beträffande andel vaccinerade per kommun så anges denna statistik för 
samtliga kommuner i Skåne. Då långt ifrån alla kommuner har vaccinationsplatser i 
kommunen så är ett rimligt antagande att statistiken som presenteras faktiskt är 
beräknad på varje kommuns invånare (inte på vilka som vaccinerats i just den 
kommunen). Annars hade ingen statistik funnits för de kommuner som saknar 
vaccinationsplats. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-05-27  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
KLN § 66 

 
 
 

Kommunikation 
 
Kommunikationschef, Ludwig Bayerlein, informerar om vilka kommunikationsinsatser 
som gjorts sedan förra nämnden.  
 
Bl.a. kan följande nämnas: 
 
Extern information om digitalt nationaldagsfirande. 
 
Intern information om distansarbetets förlängning till den 31 augusti 2021. 
 
Extern information om skärpa regler för serveringstillfällen fram till den 31 maj 2021. 
 
Stöttar Regionen genom att informera och länka till deras information om  
vaccinationerna fram för allt och om budskapet ”Håll i och håll ut”. 
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Plats och tid: Digitalt via Teams samt rum Grön, 2021-06-10, kl. 09.00-09.25 
 
Beslutande: Robin Holmberg (M), ordförande (rum Grön) 

Liss Böcker (C) 
Lars Nyander (S) 
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Linda Persson (KD) 
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Övriga närvarande: Mari Mikaelsson, beredskapssamordnare 
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Robin Holmberg, ordförande 
  
Liss Böcker, justeringsperson 
 
Lars Nyander, justeringsperson 
 
Elisabeth Alm, sekreterare 

 
 
  
 

 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-06-14 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-07-06 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
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KLN § 67  

 

Val av justeringspersoner 
 

 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Liss Böcker och Lars Nyander. 
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KLN § 68  

 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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Krisledningsnämnden  
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KLN § 69  

 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetssamordnare Mari Mikaelsson uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra 
mötet den 27 maj 2021 och informerar om smittspridning och hur vaccinationerna fortgår 
där fas 4 är igång.  
 
I mitten av sommaren kommer alla 60 vaccinationsställen i Skåne att vara öppna. 
I Ängelholm finns två vaccinationsställen, båda öppna. 
 
Regionen drar ner sitt stabsarbete efter sommaren och går över till linjeorganisationen. 
 
Nedmontering av restriktioner sker enligt regeringens plan och Skåne är nu i steg 1. Nästa 
steg planeras 1/7 beroende på smittspridningsläget.  
 
Krisledningsstaben pausar vecka 25-30, men stabschefsfunktionen är aktiv hela perioden 
och delas av Bo Alväng, Mari Mikaelsson och Jan Klauser. Så beredskap finns för 
sommaren och även förberedelser inför ett ev. kommande beslut om vistelseförbud.  
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KLN 70 
 

Presentation My Olsson, beteendevetare 
 

Ärendebeskrivning  
Beteendevetare My Olsson presenterar sig och berättar om sitt arbete i krisledningsstabens 
analysgrupp. 
 
Under sin utbildning till beteendevetare hade My under hösten en praktikplats på 
säkerhetsavdelningen i Ängelholms kommun och har efter det fått mer uppdrag med 
anledning av analysgruppen. My arbetar nu deltid på säkerhetsavdelningen i 
krisledningsstabens analysgrupp med bl.a. bevakning av lägesbilden och förberedelser inför ev. 
vistelseförbud. Arbetet inriktas allt mer till att se framåt och hur vi går vidare i stegen med 
lättnaderna av restriktionerna samt hur medarbetarna upplevt att arbeta på distans.  
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Krisledningsnämnden  
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KLN § 71 
 

Fortsatt sammanträdesplanering efter 24 juni 2021 
 

Ärendebeskrivning  
Krisledningsnämnden diskuterar fortsatt sammanträdesplanering efter den 24 juni 2021.  
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att förlägga ett sammanträde för krisledningsnämnden onsdag den 14 juli 2021 kl. 09:00, 
samt 
 
att på mötet i juli ta ställning till fortsatt sammanträdesplanering efter den 14 juli 2021.  
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   KLN § 72 
 

Kommunikation 
 
Kommunikatör Viktor Hedén informerar om vilka kommunikationsinsatser som gjorts 
sedan förra nämnden.  
 
Bl.a. kan följande nämnas: 
 
Smittolägesbilden uppdaterats varje fredag. 
 
Extern information om lättnader i restriktionerna för serveringsställen. 
 
Extern information om att Vejbybadets öppnande.  
 
Stöttar Skånetrafiken genom att informera och länka till deras information om vad som 
gäller för resande med dem.  
 
Stöttar Regionen genom att informera och länka till deras information om  
vaccinationerna, vilka grupper som släpps på undan för undan.  
 
Uppdatering av skyltar har gjorts inför sommaren med information om alternativ till 
andra platser om det skulle bli trängsel.  
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KLN § 73  
 

Övriga frågor 
 

På uppkommen fråga diskuterar Krisledningsnämnden att istället för nämndernas resp. 
sommaravslutningar, dela ut kultursommarkort.  
 
Krisledningsnämndens inställning är att sådana kort inte delas ut eftersom  
det kommer tillfällen längre fram att samlas igen för gemensamma aktiviteter.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd 
2021-05-18

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

NOS § 53 Dnr. NOS 2021/6,  

Ej verkställda beslut period 2 2021 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre  
månader från beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Enligt lagstiftningen ska rapporten delges 
kommunrevisorerna och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-05-03 
• Bilaga 1,  Redovisning ej verkställda beslut period 2 (t.o.m. 2021-04-30), 2021 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 2, 2021 

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt  

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till 
• Revisorer 
• Kommunfullmäktige



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 (3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se

Planeringschef 
Ulrika Wattman 
469149 
Ulrika.Wattman@engelholm.se 

Till: Nämnden för omsorg och stöd 
Diarienummer: NOS 2021/6 
Ytterligare dnr:  
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2021-05-03 
 

Ej verkställda beslut period 2 (tom 2021-04-30), 2021 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre  
månader från beslutsdatum ska rapporteras under fyra perioder varje år till Inspek-
tionen för vård och omsorg, IVO. Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kom-
munrevisorerna och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-05-03 
• Bilaga 1,  Redovisning ej verkställda beslut period 2 (t.o.m. 2021-04-30), 2021 

Utredning 
Under period 2, 2021 har man inom verksamheten för äldreomsorgen kunnat verk-
ställa samtliga beslut om särskilt boende enligt SoL inom 3 månader. 

Däremot har verksamheten för äldreomsorg inte kunnat verkställa beslut om dag-
verksamhet enligt SoL inom 3 månader i 8 ärenden p.g.a. resursbrist. Sedan rap-
portering för period 1, 2021 har: 

 5 beslut kunnat verkställas, varav 
1 beslut avvaktar med verkställighet pga. Covid-19 

 2 beslut har avslutats  
 
När det gäller beslut om växelvård enligt SoL, har 26 ärenden inte kunnat verkstäl-
las då verksamheten varit stängt pga. Covid-19 under perioden 2020-05-12 – 2021-
04-07. Sedan 2021-04-08 har: 

 25 beslut verkställts  
 1 beslut har avslutats pga. flytt till särskilt boende 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se

Verksamheten för funktionsstöd har under period 2, 2021 inte kunnat verkställa 
nedan redovisade beslut inom 3 månader: 

 3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 2 beslut om daglig verksamhet enligt LSS, de enskilda vill avvakta med star-

ten under Covid-19 pandemin 
 1 beslut om daglig sysselsättning enligt SoL, den enskilde vill avvakta med 

starten under Covid-19 pandemin 
 1 beslut om kontaktperson enligt LSS 
 1 beslut om kontaktperson enligt SoL 

Sedan rapportering för period 1, 2021 har inom verksamheten för funktionsstöd 
följande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda inom 3 månader, avslu-
tats utan att verkställas: 

 1 beslut om kontaktperson enligt LSS 
 2 beslut om daglig verksamhet enligt LSS  

Inom verksamheten för funktionsstöd har det till följd av Covid-19 och på den en-
skildes egen begäran förekommit avbrott i verkställighet som är längre än 3 måna-
der, under period 2, 2021, i nedan angivna beslut: 

 7 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 1 beslut om daglig sysselsättning enligt SoL 

Sedan rapportering för period 1, 2021 har följande beslut kunnat verkställas inom 
verksamheten för funktionsstöd: 

 4 beslut om bostad med särskild service enligt LSS 
 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
 1 beslut om daglig sysselsättning enligt SoL 
 1 beslut om kontaktperson enligt SoL 

Förslag till beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

att  godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 2, 2021 

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt  

att  överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.  
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se

Filippa Kurdve 
Chef Hälsa 

Ulrika Wattman 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Revisorer 
• Kommunfullmäktige



Verksamhet Rapporte
ring

avser -
period 2

2021

Datum för
gynnande
beslut

Datum för
avbrott i

verkställig
het -

längre än
3 mån

Datum för
verkställig

het om
rapport

avser
tidigare

rapportera
d ej

verkställt
beslut

Ärende
som

avslutas
utan att

verkställas
- datum

och orsak

Typ av insats enligt LSS/bistånd
enligt SoL som beslutet avser

Orsak - Övriga upplysningar i ärendet

Funktionsstöd 2 2018-01-31 2021-04-10 Bostad med särskild service 9:9 LSS
Funktionsstöd 2 2018-04-05 2021-04-26 Bostad med särskild service 9:9 LSS
Funktionsstöd 2 2019-10-03 2021-04-22 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erb. 191111. Ja tack till erb. 201023 om plats på boende april 2021
Funktionsstöd 2 2019-10-07 2021-04-23 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat ja 201029 till erbj. plats på boende april 2021. Flytten ev. framflyttad enl. samtal 210414
Funktionsstöd 2 2020-01-28 Bostad med särskild service 9:9 LSS Informationsmöte 200226. Har assistans dygnet runt, gruppboende ej aktuellt i dagsläget.
Funktionsstöd 2 2020-07-06 Bostad med särskild service 9:9 LSS Infomöte 200715. Önskar flytta till en gruppbostad tidigast sommaren 2021.
Funktionsstöd 2 2020-10-07 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad
Funktionsstöd 2 2019-04-23 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avvaktar m. daglv. Möten/besök avbokats 200903,201006,201130,210112,210118 pga Covid-19.
Funktionsstöd 2 2020-04-20 Daglig verksamhet 9:10 LSS Vill uppskjuta start. pga Covid-19, möte/besök avbokades 200618, 200928, 210309,210412
Funktionsstöd 2 2020-04-21 2021-02-05 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avslutas på den enskildes egen begäran
Funktionsstöd 2 2009-09-23 2021-01-12 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 2 2020-09-09 Daglig verksamhet 9:10 LSS Möten 201020,201029, 201203 avbokats. Dig.möte med ass 210118.Ass.återkommer om tid för start.
Funktionsstöd 2 2020-05-19 2020-10-23 2021-02-24 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 2 2008-02-01 2020-10-26 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 2 2010-08-31 2020-11-02 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 2 2002-10-01 2020-03-27 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 2 1998-06-08 2020-04-21 2020-11-01 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 2 1998-03-13 2020-03-16 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 2 2018-04-25 2020-03-19 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 2 2003-06-07 2020-04-30 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 2 2018-10-30 2020-07-09 Daglig sysselsättning SoL Avbrott i verkställighet pga Covid-19 på brukarens egen begäran  
Funktionsstöd 2 2020-10-15 2021-04-12 Daglig sysselsättning SoL Har inte tidigare kunnat komma i kontakt med brukaren.
Funktionsstöd 2 2020-10-22 Daglig sysselsättning SoL Brukaren vill avvakta med verkställighet pga Covid-19
Funktionsstöd 2 2020-10-07 Ledsagarservice 9:3 LSS Brukaren vill avvakta med starten pga Covid-19
Funktionsstöd 2 2019-06-28 Kontaktperson 9:4 LSS Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.
Funktionsstöd 2 2019-03-01 2020-04-09 2021-03-01 Kontaktperson 9:4 LSS Insatsen avslutas på den enskildes egen begäran.
Funktionsstöd 2 2020-06-12 2021-03-09 2021-02-10 Kontaktperson enligt SoL Verkställdes 2021-02-10, avbrott i verkställigheten from. 2021-03-09.

Äldreomsorg 2 2019-07-04 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 210315. Tackar ja 210315. Startar 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2019-05-22 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2019-07-09 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2017-08-07 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2019-04-23 maj-20 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2020-03-30 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08



Äldreomsorg 2 2020-07-20 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2012-04-01 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2019-11-27 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2017-02-14 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2020-03-27 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2019-10-10 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2020-05-20 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2020-04-23 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2020-06-26 2020-05-12 2021-04-08 växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08

Äldreomsorg 2 2020-08-27 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021 03 15, tackar ja 2021-03-15. Start 2021 -04-08
Äldreomsorg 2 2020-08-11 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2020-08-28 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2020-08-18 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2020-09-04 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2020-09-09 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2020-07-22 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2020-11-16 2020-05-12 2021-03-11 Växelvård Blev aviserad demensboende 2021-03-11 som han tackade ja till 2021-03-11.
Äldreomsorg 2 2020-11-13 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2020-10-05 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08
Äldreomsorg 2 2020-07-02 2020-05-12 2021-04-08 Växelvård Avisering 2021-03-15, tackar ja 2021-03-15, Start 2021-04-08

Äldreomsorg 2 2020-01-10 Dagverksamhet Avisering 2020-11-11. Tackar ja 2020-12-02 // avvaktar att komma dit pga Corona
Äldreomsorg 2 2020-03-06 2021-02-02 Dagverksamhet Resursbrist.// Avisering 2021-01-27. Tackar ja 2021-02-02
Äldreomsorg 2 2020-03-09 2021-02-01 Dagverksamhet Resursbrist. // Avisering 2021-01-27. Tackar ja 2021-02-01
Äldreomsorg 2 2020-03-17 2021-02-24 Dagverksamhet Resursbrist. // Avisering sker  2021-02-24. Tackar ja 2021 02 24.
Äldreomsorg 2 2020-07-01 2021-02-24 Dagverksamhet Avisering 2021-02-15. Tackar ja 2021-02-24
Äldreomsorg 2 2020-07-02 Dagverksamhet  Avisering 2021-04-06. Ska lämna besked under vecka 16.
Älderomsorg 2 2020-10-09 Dagverksamhet Avisering 2021-04-06. Ej fått svar ännu.
Älderomsorg 2 2020-09-01 2021-03-15 Dagverksamhet Resursbrist Korttidsplats 210217-3 veckor. Aviseras demenboende 2021-03-15,tackar ja 2021-03-15.
Älderomsorg 2 2020-09-01 Dagverksamhet Resursbrist
Äldreomsorg 2 2020-11-04 Dagverksamhet Resursbrist
Äldreomsorg 2 2020-11-11 Dagverksamhet Resursbrist
Äldreomsorg 2 2020-12-14 Dagverksamhet Resursbrist

Äldereomsorg 2 2020-12-21 2021-02-19 Dagverksamhet Resursbrist. Avis demensboende 2021-02-16. Tackar ja 2021-02-19
Äldreomsorg 2 2020-12-21 Dagverksamhet Resursbrist.
Äldreomsorg 2 2021-01-18 Dagverksamhet Resursbrist



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Plats och tid : 

Beslutande: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

l Ju>t. sign. 

Kommunrevisionen 

Digitalt via Teams, 2021-04-14, kl. 16:30- 19:30 

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

Elisabeth Kullenberg, ordf I<F, Ola Carlsson,1:e vice ordf I<F, 
Emma Yngvesson, 2:e vice ordfl<F, § 33 
Robin Holmberg, ordf KS, Lis s Böcker, 1 :e vice ordf Ks, 
Lars Nyander, 2:e vice ordf Ks, § 33 
Stefan Marthinsson, Karin J ung, § 33 
Mattias Johansson, Ida-Carolirra Lasseson, PwC, § 33 
Carl-Gustaf Folkeson, Caroline Tham-Johansson, PwC 

Ingemar Olsson Paragrafer: § 31 - § 40 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Kommunrevisionen 

ANSLAG/BEVIS 

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

Organ: Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum: 2021-04-14 

Datum för anslags uppsättande: 2021- OY/ 28 

Datum för anslags nedtagande: 2021- 05-2.0 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 

--h '10Jjc_~ . d!) 
Underskrift l..VV .~ 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 31 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Kommunrevisionen 

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 32 Justering 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Ingemar Olsson till att justera dagens protokoll 

§ 3 3 Möte slutrevision 
slutrevisionssammanträde enligt särskild dagordning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 34 Granskning av årsbokslut 
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt 
revisionsberättelse med bilagor för år 2020. 

Kommunrevisionen beslutar 
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt revisionsberättelse 
med bilagor för år 2020 bordläggs tills nästa sammanträde 

§ 35 Grundläggande granskning 
Föreliggare utkast till grundläggande granskning av styrelse och nämnder för år 2020. 

Kommunrevisionen beslutar 
att anta den grundläggande granskningen för år 2020 



Ängelholms 
kommun 

§ 36 Lekmannarevision 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021 -04-14 

Kommunrevisionen 

Revisionens sammankallande informerade om aktuella frågor i de kommunala bolagen. NSR
information från auktoriserad revisor. Noterades att lekmannarevisorerna saknar protokoll 
från Ängelholmshem och lokaler, holding samt stadshus. Information lämnades från 
räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

Kommunrevisionen beslutar 
att revisionens sammankallande kontaktar berörda bolag angående protokoll samt i övrigt 
notera informationen 

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

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 38 Revisionsplan 
Information om pågående granskningar lämnades. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Revisionens sammankallande redogjorde för svar från kommunstyrelsen avseende 
granskning av ekonomiskt bistånd. Revisionen konstaterade att revisionens bedömningar har 
beaktats. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 39 Rapporter 
Ks- tillfålligt statligt stöd till skolväsendet 
Nämnden för kultur, idrott och fritid - budget, förberedelse nationaldagsflrande, 
tillgänglighetsanpassningar av Skåneleden. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 40 Övrigt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Kommunrevisionen 

Föreligger ekonomisk rapport avseende revisionen per mars månad. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Revisionens sammankallande redogjorde för gynnande ej verkställda beslut 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Revisionens sammankallande redogjorde för kommunstyrelsens rapportering av intern 
kontroll. Noterades att miljö- och tillståndsnämnden saknades i redovisningen. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

l Utd<agsbestyrkandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-05-12 

Plats och tid : 

Beslutande: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

l Ju>t. ,;gn. 

Kommunrevisionen 

Digitalt via Teams, 2021-05-12, kl. 16:30- 18:00 

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

Karl-Erik Asp, ordf överförmyndarnämnden, §43 
Carin Roos, 1 :e vice ordf överförmyndarnämnden, §43 
Egon Yngvesson, 2:e vice ordf överförmyndarnämnden, §43 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 

Lisbet Enbjerde Paragrafer: § 41 - § 48 

Lisbet Enbjerde 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-05-12 

Kommunrevisionen 

ANSLAG l BEVIS 

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

Organ: Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum: 2021-05-12 

Datum för anslags uppsättande: 2021- ()~ -61 

Datum för anslags nedtagande: 2021- Oftr zq 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 

Underskrift ~~~~ 
l 



Ängelholms 
kommun 

§ 41 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-05-12 

Kommunrevisionen 

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 42 Justering 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Lisbet Enbjerde till att justera dagens protokoll 

§ 43 Information överförmyndarnämnden 
Möte med överförmyndarnämnden enligt särskild dagordning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 44 Granskning av årsbokslut 
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt 
revisionsberättelse med bilagor för år 2020. 

Kommunrevisionen beslutar 
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt revisionsberättelse 
med bilagor för år 2020 bordläggs tills nästa sammanträde 

§ 45 Lekmannarevision 
Revisionens sammankallande informerade om aktuella frågor i de kommunala bolagen. 

Kommunrevisionen beslutar 
att revisionens sammankallande kontaktar berörda bolag angående protokoll samt i övrigt 
notera informationen 

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

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Just. sign. 

J lk? 
~~ 

Utdragsbes tyrkan de 



Ängelholms 
kommun 

§ 47 Revisionsplan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-05-12 

Kommunrevisionen 

Information om pågående granskningar lämnades. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 48 Rapporter 
Ks - modell för ersättning till fristående förskolor och skolor 
Miljönämnden - ansökan om medel för tjänst som folkhälsostrateg 
Beredningarna - noterades att inte revisionen fått några minnesanteckningar 
Nämnden för kultur, idrott och fritid- förslag övertagande av flygmuseet from år 2024, 
Coronastöd till barn- och ungdomsverksamhet 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid:  Digitalt via Teams, 2021-06-16, kl. 16:30- 20:00 
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oskar Funes Galindo 

Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
Rolf Ekberg 
Ragnar Steen, närvarande tom § 52 
Gunilla Hildestrand, närvarande tom § 52 
  

   

Övriga närvarande: Thomas Fjellner, ordf samhällsbyggnadsnämnden, § 51 
Hans-Åke Jönsson, 1:e vice ordf samhällsbyggnadsnämnden, § 51 
Magnus Jonsson, 2:e vice ordf samhällsbyggnadsnämnden, § 51 
Susanne Danielsson och Christine Lennartsson, § 52 
Robert Bergman, PwC, § 53 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 
 

     

Utses att justera:   Ulla Magnusson  Paragrafer:  § 49 - § 59 
 
 
 
 

Sekreterare  ___________________________________________________ 
 Carl-Gustaf Folkeson  
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Bengt Sävström 
 

Justerare ___________________________________________________ 
    Ulla Magnusson 

 
  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Organ:  Kommunrevisionen 
 
Sammanträdesdatum:  2021-06-16 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-06-18  
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-07-12 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                              
  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
  

§ 49 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 
 

§ 50 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
att utse Ulla Magnusson till att justera dagens protokoll 
 

§ 51 Information samhällsbyggnadsnämnden 
Möte med samhällsbyggnadsnämndens presidium enligt särskild dagordning. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 52 Information institutionsplaceringar 
Information lämnades om institutionsplaceringar av unga, hemmaplanslösningar samt 
verksamheten på Nova ungdom. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 53 Granskning byggprocessen 
Föreligger utkast till granskning avseende byggprocessen.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att rapporten avseende granskning av byggprocessen ska översändas till kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt styrelsen för AB Ängelholmshem och 
AB Ängelholmslokaler. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholms-
lokaler senast till den 30 september 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

§ 54 Granskning av årsbokslut 
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt 
revisionsberättelse med bilagor för år 2020. 
 

Kommunrevisionen beslutar  
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt revisionsberättelse 
med bilagor för år 2020 överlämnas till kommunfullmäktige 
 

§ 55 Revisionsplan 
Föreligger utkast till projektplan avseende VA 
 

Kommunrevisionen beslutar  
att anta förslag till projektplan avseende VA-granskning 
 

§ 56  Lekmannarevision 
Revisionens sammankallande informerade om granskningsrapporterna för år 2020 i de 
kommunala bolagen.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

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

 
§ 58  Rapporter 
Ks – ett antal planbesked, dataskyddsombud för Ks 
Miljö- och tillståndsnämnden – ekonomi i balans, utredning systematiskt miljöarbete, rapport 
intern kontroll avseende bemanning i förhållande till uppdraget 
Nämnden för kultur, idrott och fritid – beslut om övertagande av flygmuseet, satsning på 
sommarlovsaktiviteter, budget för -22, invigning av nytt konstverk längs Kattegattsleden 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 59  Övriga frågor 
Revisionens ordförande informerade om gynnande ej verkställda beslut. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 



GEL OL 

Interpellation gällande allmänna kommunikationer till Höja, Spannarp och Starby 

l samband med att ridhuset i Höja byggdes utfästes att en bussförbindelse skulle upprättas. l takt med 
att Ängelholm växer och utvecklas ser vi också att behoven ökar, både för de som redan bor i dessa 
områden, men även för att öka områdenas attraktionskraft. 

För att ha en levande kommun för våra barn och unga krävs det goda förbindelser och möjlighet att ta 
sig till kommunens olika delar och de olika rekreationsmöjligheter som erbjuds, men även till jobb och 
sysse Isätt n i ng. 
Våra medborgare som fyllt 75 år får ett busskort men då det finns en skevhet i våra förbindelser så blir 
det en svårighet att på ett gott sätt nyttja denna förmån. 

Närtaxi med dess begränsade restider motsvarar inte ett rimligt alternativ för målgrupperna av en 
bussförbindelse. 

Vi Socialdemokrater vill se en levande kommun och ställer av denna anledning följande fråga : 

När kommer det uppföras en bussförbindelse till Höja, Spannarp och Starby som motsvarar de behov 

och önskemål som finns? 

För Socialdemokraterna 

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

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2021/277
Typ av dokument: Svar
Datum: 2021-06-14

Svar på interpellation från Susanne Jönsson (S)S om 
allmänna kommunikationer till Höja, Spannarp och 
Starby

En interpellation har inkommit den 11 juni 2021 ställd till ordförande i kommun-
styrelsen gällande allmänna kommunikationer till Höja, Spannarp och Starby

Interpellationen/frågan har ställt följande frågor

 När kommer det uppföras en bussförbindelse till Höja, Spannarp och Star-
by som motsvarar de behov och önskemål som finns?

Följande svar ges på interpellationen 

Huvuduppdrag Samhälle har utrett möjligheten att införa linjelagd kollektivtrafik i 
en slinga via Höja, Spannarp samt Starby. Utifrån färdmedelsfördelning, statistik 
för linjetrafikering av landsbygd, resor med skolskjuts och boendestatistik, har det 
konstaterats att det inte finns tillräckligt resandeunderlag för att bedriva linjetrafik 
enligt ovan nämnd sträckning. Det skulle även medföra omotiverat höga kostnader 
att införa och bedriva linjelagd busstrafik. Bland annat på grund av att flertalet håll-
platsåtgärder kräver markintrång, kostsamma processer kopplat till att Trafikverket 
är väghållare och trånga vägsektioner som medför att Skånetrafikens standardfor-
don inte kan användas för trafikering. Det är alltså inte längre aktuellt att bedriva 
linjelagd kollektivtrafik till Höja-Spannarp-Starby. Nu fokuserar vi på andra lös-
ningar.

Inom det trepartssamarbete som vi har tillsammans med Skånetrafiken och deras 
trafikbolag, arbetas det med att ta fram ett förslag för plusresa. Plusresa är anrops-
styrd trafik med taxifordon med fokus på främst på arbets- och studiependling 
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men även fritidsresor för en fungerande vardag. Lösningen innebär att resenären 
ska kunna resa från hemmet till en av kollektivtrafikens hållplatser eller tvärtom.

Till skillnad mot närtrafik, som är tidtabellsstyrt och ofta bara har enstaka avgångar 
per dag, så kan plusresa ske utifrån när det passar resenären och alltså inte utifrån 
fast avgångstid. På de ställen där Skånetrafiken erbjuder plustrafik går det att resa 
på vardagar kl 05-22 och helger kl 08-18.

Under pandemin har Skånetrafikens vidtagit flera åtgärder för att minska smitt-
spridning. Bland annat har delar av serviceresor skett som ensamresor, vilket med-
för att det inte finns kapacitet för att hantera uppdraget med plusresor. När Skåne-
trafiken återgår till en normal trafikering ska vi tillsammans ha arbetat fram ett 
upplägg för trafikering till Höja, Spannar och Starby.

Robin Holmberg
Ordförande i kommunstyrelsen 



 

 

Interpellation angående uppföljning av ordningsstadga 

Till ordförande i kommunstyrelsen Robin Holmberg 

Ängelholms kommun har nyligen reviderat sin ordningsstadga. En fråga som slagit mig tidigare och 

som slog mig igen i samband med detta, är hur följsamheten gentemot denna ordningsstadga 

bevakas och hanteras. I Sverige har ju kommuner ingen egen ordningsmakt, även om vissa typer av 

ordningsvakter kan anlitas på kommunalt initiativ, utan det är i huvudsak polisen som upprätthåller 

ordningen. Detta gäller även följsamheten gentemot kommunala ordningsföreskrifter. 

Denna fråga är givetvis aktuell för troligen samtliga paragrafer i ordningsstadgan, men det finns 

åtminstone en paragraf där jag uppfattar, rätt eller fel, att bevakningen och hanteringen systematiskt 

fallerar.  

Ur ordningsstadgan: 

§ 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 

inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen 

skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Denna sorts tillståndskrävande insamling av pengar ser gemene Ängelholmare exempel på dagligen, 

genom de som till vardags kallas ”tiggare” och som ofta utgörs av EU-migranter. Med tanke på att 

dessa inte har sin bosättning i Ängelholms kommun, så bör vi inte räkna med att de har någon högre 

insikt i vår kommuns ordningsstadga. Om de som regel saknar tillstånd för sin insamlingsverksamhet, 

så sker brott mot §12 sedan flera år tillbaka, dagligen och systematiskt. 

Jag anser att vi behöver klarläggande kring vad som gäller kring detta och har därför följande frågor: 

 Förekommer någon form av dialog mellan Ängelholms kommun och polisen vad gäller 
följsamhet mot kommunal ordningsstadga och polisens reella möjligheter beivra brott mot 
denna? 

 Om Ja på föregående fråga, har problematik kring följsamheten mot §12 adresserats specifikt 
och kan du i så fall redogöra för den delen av dialogen? 

 Är din uppfattning att §12 i kommunens ordningsstadga som regel följs med avseende på 
ovan nämnd situation? 

 Hur ser du på möjligheterna att Ängelholms kommun framöver skall kunna säkra att brott ej 
sker mot ordningsstadgans §12 i synnerhet och mot dess övriga paragrafer i allmänhet? 

 

För Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 210611 

Patrik Ohlsson 
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Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2021/278
Typ av dokument: Svar
Datum: 2021-06-18

Svar på interpellation angående den lokala ordnings-
stadgan

Patrik Ohlsson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) angående uppföljning av ordningsstadgan. Interpellationen 
innehåller följande frågor:

1. Förekommer någon form av dialog mellan Ängelholms kommun och poli-
sen vad gäller följsamhet mot kommunal ordningsstadga och polisens reella 
möjligheter beivra brott mot denna?

2. Om Ja på föregående fråga, har problematik kring följsamheten mot §12 
adresserats specifikt och kan du i så fall redogöra för den delen av dialo-
gen?

3. Är din uppfattning att §12 i kommunens ordningsstadga som regel följs 
med avseende på ovan nämnd situation?

4. Hur ser du på möjligheterna att Ängelholms kommun framöver skall kunna 
säkra att brott ej sker mot ordningsstadgans §12 i synnerhet och mot dess 
övriga paragrafer i allmänhet?

Följande svar ges på interpellationen

Tiggeriförbud är inget som har införts på nationell nivå utan kommunerna har 
möjlighet att införa detta inom ramen för sitt självbestämmande. En del kommu-
ner har infört uttryckligt förbud mot ”tiggeri” i sin ordningsstadga, men Ängel-
holm har inte gjort detta utan sedan tidigare finns § 12 i den lokala ordningsstadgan 
som reglerar att Polisens tillstånd krävs för insamling av pengar i det offentliga 
rummet.

1. Ängelholms kommun har ett mycket välfungerande samarbete med Poli-
sen. Samarbete sker på alla nivåer från den högsta kommunledningen till i 
det vardagliga arbetet i linjen, t.ex. inom ramen för EST – Effektiv samord-
ning för trygghet. En dialog förs löpande med Polisen i många olika frågor rö-
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rande ordningsstörning, brott och liknande i syfte att upprätthålla en trygg 
och säker kommun. Frågan om så kallat tiggeri har diskuterats tidigare, men 
då både kommunens och Polisens bild är att detta inte är något större pro-
blem i nuläget har frågan ej diskuterats på senare tid. 

2. Se svar ovan

3. Ja det gör den. Polisen utfärdar tillstånd för personer/organisationer/före-
ningar och andra intressenter som har för avsikt att uppta en större yta i det 
offentliga rummet i syfte att genomföra olika slags evenemang. Detta är re-
glerat i ordningslagen som polisen utgår ifrån. Gällande enskilda personer 
som upptar en liten yta ca en kvadratmeter och som till exempel ägnar sig 
åt tiggeri som din fråga avser, omfattas inte av tillståndssökning av polis. 
Det kan i detta fall liknas med enskild gatumusikant som upptar liknande 
stor yta i kommunala ordningsstadgan. Men om personen ägnar sig åt ord-
ningsstörning eller upptar större yta än vad behovet kräver eller ofredar 
människor då blir det ett polisärende oavsett varför personen har tagit en 
viss del av det offentliga rummet i anspråk.

4. Just nu pågår ett arbete att se över den lokala ordningsstadgan. I framtagan-
det av denna har Polisen i Ängelholm konsulterats i frågor med bäring på 
deras verksamhet. Om brott mot den lokala ordningsstadgan skulle bli van-
ligt förekommande kommer Säkerhetsenheten och/eller kommunledning-
en lyfta frågan för dialog med Polisen vid ett av våra tätt förekommande 
möten.

Ängelholm 2021-06-18

Robin Holmberg
kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation till Familje- och utbildningsnämndens ordförande, Sven-Ingvar Borgquist (M). 

Internationella Engelska skolan (IES). 

Turerna kring den kommande etableringen har varit många. Information kring ärendet har varit 
sparsam. Vi är oroade över majoritetens förslag, speciellt riktade lokalbidrag och oklarheter 
kring barnens friytor. Vi vill också veta om kommunledningen har funderat på vilka 
konsekvenser en eventuell etablering av IES skulle få för den kommunala grundskolan. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor: 

1. Hur motiverar du förslaget på kommunalt lokalbidrag tiiiiES? 

2. Är det majoritetens inställning att barnens friyta ska vara 15 kvadratmeter per elev, som ska 
gälla på IES nya skola? 

3. Varför har inte Ängelholms kommun, likt andra kommuner, gjort någon form av riskanalys i 
samband med visat intresse från IES för etablering av skola.? 

För socialdemokraterna. 
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Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2021/280
Typ av dokument: Svar
Datum: 2021-06-16

Svar på interpellation från Lars Carlsson (S) angående 
IES 

Lars Carlsson (S) har tidigare ställt interpellationer angående Internationella engels-
ka skolans föreslagna etablering i Ängelholms kommun.

Som tidigare konstaterats i mina svar vill jag inleda med att slå fast att det i Blågrö-
na Ängelholms framtidsförklaring är mycket tydligt att majoriteten vill se större 
valfrihet för eleverna i Ängelholms kommun. Kommunfullmäktige har också i sin 
långsiktiga lokalplanering beslutat att skolan på Fridhem – en av tre nya grundsko-
lor som nu planeras i Ängelholms kommun – ska uppföras och drivas i fristående 
regi. Därav har samtal förts med fristående skolaktörer.

I dagsläget finns bara en friskola i kommunen, Vejbystrands skola och förskola. Sedan 
Carlssons förra interpellation har ytterligare intressenter, både vad gäller skolor och 
förskolor, visat intresse för Ängelholm, t.ex. ÄFF. Sedan tidigare har också flertalet 
fastighetsbolag uppvaktat kommunledningen för att uppföra skolbyggnader för fri-
stående eller kommunala skolor. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 juni återremitterades ärendet om mar-
kanvisningen till IES sedan det framkommit att den ägar- och ledningsprövning 
som görs i samband med ändrade ägarförhållanden dragit ut på tiden. Jag önskar 
avvakta Skolinspektionens formella process innan ärendet lyfts för beslut.

Med anledning av ovanstående vill jag ge följande svar på Lars Carlssons (S) 
frågor:

1. Hur motiverar du förslaget på kommunalt lokalbidrag till IES?



SVAR 2 (3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Enligt Skolförordningen ska kommunen årligen fastställa ett bidrag till enskilda 
huvudmän. Alla fristående skolor och förskolor i Ängelholms kommun erhåller 
lokalbidrag som del av skolpengen. 

Den 5 maj 2021 antog kommunstyrelsen en beräkningsmodell för ersättning till 
fristående förskolor och skolor för lokalkostnader (dnr. 2018/857). Bakgrun-
den är att Skolförordningen ger kommunerna möjlighet att ersätta faktiska lo-
kalkostnader, om det är skäligt. Modellen som KS antagit gäller lika för alla ak-
törer – inklusive IES – som ansöker om sådant bidrag och bygger på att skol-
huvudmannen på ett transparent sätt redovisar hyreskostnader, elevantal och 
andra nyckeltal. Efter en utredning av om kostnaderna är rimliga tar kommun-
fullmäktige ställning till om extra lokalbidrag ska utges.

2. Är det majoritetens inställning att barnens friyta ska vara 15 kvadrat-
meter per elev, som ska gälla på IES nya skola?

Majoritetens inställning är att Ängelholms kommun ska ha bra och ändamåls-
enliga uteytor för lek. För oss är innehållet viktigare än nyckeltal. Med det sagt 
så har vi landat i att utgå från Boverkets rekommendationer, snarare än ett eget 
kommunalt regelverk, när friytorna planeras. Värt att notera är dock att även 
Boverket skriver att man kan utgå från platsens förutsättningar när friytorna 
planeras. Rekommendationerna är långt ifrån så rigida som Socialdemokraterna 
vill ge sken av. 

3. Varför har inte Ängelholms kommun, likt andra kommuner, gjort nå-
gon form av riskanalys i samband med visat intresse från IES för eta-
blering av skola?

Jag är lite osäker på vad en sådan riskanalys skulle innehålla. I samband med att 
fristående skolor ansöker om tillstånd att starta prövas förutsättningarna för 
detta av Skolinspektionen. I denna process har den kommunala nämnden möj-
lighet att yttra sig, likt som nu sker m.a.a. ÄFF:s ansökan. 

Jag ser för egen del mycket större risker i att fortsätta ha cirka 550 elever – en 
större grundskola – i paviljonger runt om i vår kommun. Ängelholms kommun 
planerar för tre nya grundskolor – Fridhem, Adolfsfält och östra Munka Ljung-
by. Alla dessa nya utbildningsplatser behövs för att tillgodose ett växande Äng-
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elholm. Om behovet av tre nya skolor inte funnits hade jag möjligen kunnat för-
stå Lars Carlssons (S) frågeställning.

Ängelholm 2021-06-16

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.
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                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1953238/c5924fefb0c611214391287e07cf8c02395789f5/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-06-0813:12:59
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-0813:17:08
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-0813:17:41
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-0815:37:49
                    Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-0815:38:27
                    Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-0815:38:27
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




4262716:
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4329201:
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1922834/8061d2a3f8bebea0c1617f6c1d740cce7409036d/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-0809:41:57
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0809:44:55
                    Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0809:45:52
                    Martin Troedsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0810:39:23
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0810:39:54
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-0810:39:55
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




3663129:
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3663139:
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